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RESUMO 

 

 

Esta dissertação foca na análise do romance Lembrando Babilônia (Remembering 

Babylon), de David Malouf (1993). Com foco na personagem protagonista da obra, 

Gemmy Fairly, um menino inglês por nascimento, um jovem aborígene por 

assimilação, um sujeito in-between (entre) duas culturas, um híbrido sem 

pertencimento. O objetivo primário é tecer uma crítica ao processo colonial e suas 

agruras aos povos colonizados no território australiano por meio do imperialismo 

europeu (inglês). O seu objetivo principal são os sinais de descolonização 

apresentados pelo autor no livro. A metodologia utilizada para a composição da 

dissertação é a pesquisa bibliográfica, a partir do aporte teórico da literatura colonial 

e pós-colonial, em que se destacam os autores Fanon (2008), Sartre (1994), Said 

(2007), Memmi (1977), Bhabha (2005), Pratt (1999), Ashcroft (1998), Hall (2003), 

entre outros. Verifica-se a trajetória e vida literária do autor, David Malouf, sua fortuna 

crítica e a obra em destaque. Nesta última, realiza-se uma análise da obra em 

destaque a personagem principal e o processo de hibridização cultural de Gemmy 

Fairly. 

 

Palavras-chave: Gemmy Fairly. Colonialismo. Pós-Colonialismo. Descolonialismo. 

Hibridismo cultural.     
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ABSTRACT 

 

This study focuses on the novel Remembering Babylon by David Malouf (1993). 

Focusing the main character of the book, Gemmy Fairly. An English born young man, 

aborigine by assimilation, an in-between culture person, a hybrid with no belonging. 

The primary goal is to weave a critique to the colonial process and its bitterness to the 

colonized in the Australian Territory by the English-European Imperialism. The main 

goal of this study are the signs of decolonization presented by the author in his book. 

The methodology used to build this study is bibliographical based on the colonial and 

post-colonial critics, they are Fanon (2008), Sartre (1994), Said (2007), Memmi (1977), 

Bhabha (2005), Pratt (1999), Ashcroft (1998), Hall (2003), and others. David Malouf’s 

trajectory and critical fortune is also checked, Remembering Babylon is highlighted. An 

analysis of it emphasizing the main character and the cultural hybridization process of 

Gemmy Fairly.      

 

Keywords: Gemmy Fairly. Colonialism. Post Colonialism. Decolonialism. Cultural 

Hybridism. 
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INTRODUÇÃO 

“A descolonização promove o surgimento de 
um novo homem". Frantz Fanon 

  

A ideia inicial da dissertação era fazer uma comparação entre a canção 

patriótica ou hino não-oficial australiano Waltzing Matilda, de Banjo Paterson, com o 

Hino Nacional da Austrália. A motivação inicial era trazer à luz, por meio de uma 

análise sob a perspectiva pós-colonial, os motivos pelos quais os australianos, até o 

dia de hoje, entoam a canção popular Waltzing Matilda ao invés do hino oficial 

australiano. Este último exalta a coroa britânica, coisa que não agrada aos 

australianos, que têm o desejo de ficar livres do imperialismo britânico.  

O hino oficial faz menção a uma terra recém descoberta, de liberdade, de solo 

dourado e fértil, de trabalho que prospera e de natureza rara, entre outros elementos, 

exaltando a terra, mas principalmente a coroa britânica. Há também uma menção ao 

Comomnwealth, do qual a Austrália é estado-membro ativo até os dias de hoje. Assim 

sendo, tem o monarca do Reino Unido como o seu chefe de Estado.  

Em contrapartida, a canção popular Waltzing Matilda traz à luz a identidade 

do típico australiano em fase de desbravamento da terra, no seu típico modo de viver, 

falar e de sobreviver. Um sujeito indomável e insubmisso, no que se refere às 

autoridades e domínio imperial britânico. Portanto, a proposta inicial desta pesquisa 

era fazer uma análise colonial e pós-colonial da canção popular Waltzing Matilda com 

o hino oficial da Austrália, para tentar revelar a identidade australiana. 

Os apenados que vinham para cumprir suas penas foram os primeiros a entrar 

no processo colonial para desbravar a terra. Outros vieram voluntariamente, 

recebendo porções de terra para colonizar. A colonização na Austrália afetou 

diretamente os aborígines (negros) que, no final de todo processo colonial, tiveram 

sua população quase que inteiramente dizimada. Tal processo colonial já permeava a 

minha mente antes mesmo do meu ingresso no mestrado. Eu não sabia que existia 

uma contrarresposta ao colonialismo, o pós-colonialismo e muito mesmo o processo 

inverso, a descolonização por meio de obras literárias. 

Escolhi o tema referente à Austrália porque sou filho de pai australiano, vivi e 

estudei na Austrália durante cinco anos. Em 1980, meu pai, o Sr. Peter Bacic, nascido 

em Liverpool, no estado de Nova Gales do Sul, na Austrália, decidiu retornar ao seu 
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país de origem. O retorno proporcionaria o reencontro com familiares, a possibilidade 

de um novo horizonte profissional, e daria à esposa e aos filhos uma experiência de 

convivência em uma nova cultura, assim como a aquisição da língua inglesa. 

Aos cinco anos de idade meu pai deixou a Austrália junto com meus avós 

croatas de volta à extinta Iugoslávia, em 1948. No ano subsequente, meus avós, em 

fuga de um regime ditatorial, atravessaram o Mar Adriático em um pequeno barco de 

pesca, atracando na região sul da Itália, onde permaneceram durante dois anos, em 

campo de refugiados, até encontrarem exílio no Brasil, em 1951. 

Com pouca vivência na Austrália, desde seu nascimento, meu pai, homem de 

quarenta anos, na época, chegou de volta ao território australiano, junto à esposa e 

filhos, deparando-se com uma língua inglesa ímpar, muito diferente daquela com que 

estava acostumado enquanto funcionário da indústria estadunidense de fabricação de 

veículos, a Ford Internacional, em São Bernardo do Campo, São Paulo. Foi nesse 

contexto que se deu início à aquisição do Aussie English, ou seja, do inglês típico 

australiano. 

O Prof. Dr. Miguel Nenevé, meu orientador, é referência na área de pesquisa 

em Estudos Pós-coloniais e líder do Grupo de pesquisa “Literatura, Educação e 

Cultura: Caminhos da Alteridade” na Fundação Universidade de Rondônia. Ele 

sugeriu a leitura de Remembering Babylon (1993), do romancista australiano David 

Malouf. Comprei o livro e comecei a minha primeira leitura. Levei mais tempo que a 

leitura normal de um livro, por estar na língua inglesa, e, principalmente, pelo uso de 

expressões tipicamente australianas, o que exigiu pesquisas lexicais mais apuradas. 

Concluí a primeira leitura e pude perceber minha limitação sobre as teorias colonial, 

pós-colonial, assim como, o descolonialismo. 

Em seguida, cursei a disciplina de Literatura e Estudos Pós-coloniais, no 

Programa de Pós-Graduação em Estudos Literários na Unir. O Prof. Dr. Miguel 

Nenevé foi meu professor nesta disciplina e, a partir de suas exposições, comecei 

tomar a conhecimento das teorias. Numa segunda leitura de Remembering Babylon 

(1993), pude perceber as agruras do colonialismo e a minha limitação sobre as teorias 

pós-colonial e descolonial naquele momento. 

Assim, objetivo desta dissertação é trazer à luz os sinais de descolonização 

no romance de David Malouf, Lembrando Babilônia. É bom ressaltar que o processo 

colonial é sentido na pele da personagem principal, Gemmy Fairly. Além de pesquisar 

sobre o autor, fortuna crítica e obra, ressalto a importância de analisar a personagem, 
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Gemmy, um menino inglês por nascimento, um jovem aborígine por assimilação, um 

sujeito sem pertencimento, in-between (entre) duas culturas, um híbrido. Nesse 

sentido, o trabalho aborda o hibridismo de forma mais didática e conceitual, e o 

processo de hibridização de Gemmy no romance.  

Justifica-se o tema desta pesquisa pela pertinência do processo colonial e os 

sinais de descolonialismo na obra de David Malouf, sentidos na pele do protagonista 

da obra. O pós-colonialismo traz várias dimensões do processo colonial que podem 

ser estudadas para se chegar à compreensão de aspectos que constituem a situação 

do colonizado e como este reage, para se libertar da opressão. Além do mais, o autor 

de forma orquestrada tece o romance que ganha o aspecto descolonial de forma 

gradual. Lembrando Babilônia (1993) é um romance descolonizador. 

Outro aspecto é a personagem principal no romance de Malouf, o qual 

encontra-se numa situação ambígua com relação a sua identidade. Não é considerado 

inglês e nem um nativo. Ele não é nem um e nem outro. Na teoria pós-colonial, tal 

situação chama-se in-betweenness, sendo um tema bastante relevante para 

conhecimento. 

Portanto, a presente dissertação denuncia as agruras do processo colonial 

em território australiano, sentidos na pele do protagonista da obra de Malouf, 

analisando como as relações podem levar ao convívio pacífico, de respeito ou 

situação de hierarquia que, por conseguinte, gera preconceitos, medos, incertezas e 

violência.  

A metodologia utilizada para a composição da dissertação é a pesquisa 

bibliográfica, a partir dos teóricos da literatura colonial, pós-colonial e decolonial, em 

que se destacam os autores Fanon (2008), Sartre (1994), Said (2007), Memmi (1977), 

Bhabha (2005), Pratt (1999), Ashcroft (1998), Hall (2003), entre outros. 

A presente dissertação foi organizada em cinco seções, a saber: 

A primeira parte da dissertação consiste desta breve introdução, na qual 

consta a justificativa do tema da presente pesquisa pela pertinência do processo 

colonial e os sinais de descolonialismo na obra de David Malouf. Quanto a 

metodologia utilizada para a construção desta dissertação é a pesquisa bibliográfica 

com o aporte teórico citados no parágrafo anterior. 

Seção 1 - em que são apresentados o autor, sua trajetória de vida, suas obras, 

em destaque que é o objeto de estudo desta dissertação. Vale destacar que o autor é 

professor de carreira até o momento que começa dedicar-se integralmente como 
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escritor. Antes de escrever Lembrando Babilônia, o autor escreveu duas coletâneas 

de poesia: Bicycle and Other Poems, de 1970, e Neighbour in a Ticket: Poems, mas 

sua reputação internacional veio a partir da publicação de seus romances. Dentre 

estes, a obra em análise. Este foi amplamente aclamado e recebeu o primeiro 

International IMPAC Dublin Literary’s Award, em 1996, assim como, o Comomnwealth 

Writers Prize, da região sudeste da Ásia e do Pacífico Sul como melhor livro. O autor 

é destaque no cenário internacional até o dia de hoje. Têm oitenta e seis anos, vive 

na Austrália, é ativo e lúcido. 

Seção 2 - que trata da teoria pós colonial. Em destaque na sessão o autor 

Edward Wadie Said que em 1978 lançou a obra Orientalism - publicada em português 

como Orientalismo: O oriente como invenção do ocidente (1995) - considerado texto 

fundador dos estudos pós-coloniais. Said descreve como a romantização e o 

exoticismo, enfatizados por políticas imperialistas europeias, formaram uma 

representação estereotipada dos costumes do Oriente de forma geral e, mais 

especificamente, do Oriente Médio, identificando todos os seus povos e nações como 

semelhantes entre si e diametralmente opostos aos ocidentais, o que serviu para 

justificar o ambicioso empreendimento colonial que lhes impuseram. Esta sessão 

também trata da teoria decolonial. Em destaque nesta teoria o crítico Frantz Fanon. 

Segundo ele, assim que o sujeito colonizado percebe a que sua vida tem o mesmo 

valor da do colonizador, ocorreria a redescoberta de sua humanidade e dar-se-ia início 

à resistência de forma violenta. Esta resistência se chama descolonização. Assim 

sendo, um movimento de descolonização se iniciaria a partir do primeiro dia em que 

houvesse um pleito básico do povo colonizado. Tal fato evidenciaria a necessidade 

de mudanças. O processo de descolonização é segundo o autor, sempre violento e 

tem como prova de seu sucesso a mudança do tecido social transformado de dentro 

para fora. Sendo assim, a descolonização é vista como um processo histórico que 

busca mudar um mundo do avesso. Em outras palavras, a descolonização é o 

encontro entre duas forças completamente antagônicas que de fato possuem suas 

singularidades através do tipo de despersonalização ocultada e nutrida pela situação 

colonial. É através da contra-violência dos colonizados ao regime colonial imperialista 

que eles se libertarão. 

Seção 3 - em que se apresenta os sinais de colonialismo e de pós colonialismo 

na obra. Nesta sessão acontece o entrelaçar entre teoria e o romance em análise. Em 

destaque o crítico colonial Albert Memmi. A sua experiência dá vida à sua teoria. Ele 
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é levado a um campo de trabalhos forçados. Quando a Tunísia conquista a 

independência, em 1956, ele migra para a França. A experiência traumática da 

colonização o ajuda a compor o cânone pós-colonial Retrato do Colonizado precedido 

de Retrato do Colonizador (1957). No prefácio do livro acima citado, Memmi indaga 

sobre o comportamento do colonizador. Memmi declara que a sua motivação para 

escrever sobre o tema foi tentar compreender o contexto pós-colonial vivenciado por 

ele mesmo. Ele esteve na condição de colonizado, condição que encontrou 

semelhanças nos demais povos colonizados, os seus leitores. Isso é um indicativo de 

que esse fenômeno de dominação e de colonialismo seja viral. Quanto aos sinais de 

pós-colonialismo nesta sessão, em destaque os pesquisadores australianos Bill 

Ashcroft, Gareth Griffiths e Hellen Tiffin, na obra The Empire Writes Back: Theory and 

Practice in post-colonial Literatures (O império escreve de volta: teoria e prática nas 

literaturas pós-coloniais), de 1989. É importante ressaltar que o prefixo pós não indica 

o fim do colonialismo, mas traz a perspectiva de anticolonial. Os estudos pós-coloniais 

são um meio de investigação quanto às consequências do processo colonial em povos 

colonizados. O processo colonial deixou marcas profundas produzidas pela relação 

de alteridade do colonizador versus a inferioridade do colonizado. 

Por último as considerações finais e as referências bibliográficas, aporte 

teórico desta dissertação. Em destaque o romancista David Malouf. Ao escrever 

Lembrando Babilônia (1993), ele consegue concentrar o processo colonial e suas 

agruras debaixo da pele da personagem principal, Gemmy Fairly. Este por sua vez é 

um tipo de prenúncio do pós-colonialismo. Para alcançar os resultados desejados 

nesta pesquisa, foi necessário construir uma base para compreender quais são os 

sinais de descolonialismo no romance. Nas entrelinhas o propósito do autor da obra é 

de descolonizar mentes de uma maneira pacífica, mesmo porque não existe 

descolonização a não ser por meio da violência segundo Fanon, isso num outro 

momento da história. O romancista australiano escreve de maneira delicada e de uma 

gentileza sem igual.  
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1 O AUTOR E A OBRA 

 

1.1 O autor 

 

David Malouf nasceu no Estado de Queensland, nordeste da Austrália, no dia 

20 de março de 1934. Malouf é filho de pai libanês cristão e de mãe judia inglesa. 

Estudou na Universidade de Queensland e graduou-se no ano de 1955. 

Malouf tem ligação com a sua terra natal e com a Europa. Nasceu em 

Brisbane, mas, em dado momento, mudou-se para Londres, onde criou forte ligação 

com a Europa. No Estado de Queensland, lecionou por um período curto. Ao mudar-

se para Londres, lecionou em Holland Park, Comprehensive School e Birkenhead, em 

1962. No ano de 1968, Malouf retornou à Austrália, onde lecionou na Universidade de 

Sydney por dez anos. De 1985 em diante, Malouf divide seu tempo entre a Itália e a 

Austrália. 

Ele começou a dedicar-se integralmente como escritor em 1978, embora seus 

dois primeiros livros tenham sido publicados antes deste ano. Malouf escreveu duas 

coletâneas de poesia: Bicycle and Other Poems, de 1970, e Neighbour in a Ticket: 

Poems, de 1974. Segundo Ross (1999), Malouf é um talentoso poeta, mas sua 

reputação internacional veio a partir da publicação de seus romances. Em seu 

trabalho, Malouf apresenta a oposição de forças que determinam o comportamento 

humano. A linguagem também desempenha um papel importantíssimo em seus 

romances, como algo vigoroso e capaz de absorver e expressar a experiência pessoal 

de suas personagens. 

Seu primeiro romance foi Johnno, de 1975, que é uma história 

semiautobiográfica sobre um jovem crescendo em Brisbane durante a Segunda 

Grande Guerra Mundial, período vivido por Malouf e sobre o qual ele, posteriormente, 

escreveu em suas memórias 12 Edmondstone Street, de 1985. Na sequência, Malouf 

escreveu outros romances como: An Imaginary World (1978), Child’s Play with 

Eustace and Prowler (1982), Harland’s Half Acre (1985), The Great World (1990), este 

último ganhador do Comomnwealth Writers Prize, como melhor livro, e o prêmio 

Fémina Etranger, da França.  

O romance Remembering Babylon (1993) foi amplamente aclamado e 

recebeu o primeiro International IMPAC Dublin Literary’s Award, em 1996, assim 

como, o Comomnwealth Writers Prize, da região sudeste da Ásia e do Pacífico Sul 
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como melhor livro. Outro romance que Malouf escreveu foi The Conversation at 

Curlow Creek (1996) e uma coleção de contos que inclui os livros Antipodes (1985) e 

Dream Stuff (2000). Escreveu livretos de três óperas e também contos que foram 

reunidos e publicados em um volume em 2007 com o título The Complete Stories. 

Este foi indicado para o prêmio Australian Prime Minister’s Literary (2008). Outros 

destaques foram Revolving Days: Selected Poems e Every Move You Make (2009).  

O romancista australiano David Malouf, nascido em 1934, acontece em pleno 

processo colonial do território australiano, num pequeno povoado de imigrantes 

colonos escoceses, na região nordeste da Austrália. A obra retrata as relação entre 

os colonos, com todas as dificuldades, limitações e medos. Em destaque, nesta 

pesquisa, o jovem Gemmy Fairley, protagonista do romance, de origem britânica, mas 

que vivera entre os nativos australianos por dezesseis anos e que, em determinado 

momento, se encontra com os colonos europeus em solo australiano. É desse 

momento em diante que inicia-se uma relação complicada por causa da sua aparência 

física por estar muito queimado do sol, além da dificuldade para se comunicar com os 

colonos, pois perdera o contato com a língua inglesa por mais de uma década e meia.  

Para o colonos, Gemmy não era considerado um branco europeu e nem um 

aborígine enquanto entre eles, e sim um misto peculiar das duas coisas, o que gerou, 

entre os colonos, medos, desconfianças e incertezas. Gemmy era um sujeito 

culturalmente híbrido. A narrativa coloca em questão o pertencimento de Gemmy junto 

à comunidade de colonos que não lhe é nada familiar, o contato com o outro e a 

constituição da sua identidade onde há o confronto de duas realidades distintas. 

A Austrália foi uma colônia prisional da Inglaterra, recebendo homens e 

mulheres que cumpriam algum tipo de punição ou pena por crimes cometidos. Mais 

adiante, recebeu também colonos livres para cultivo da terra e formação das cidades. 

Ao longo do processo colonial constitui-se a tragédia em que a população 

nativa de aborígines (negros) foi quase completamente dizimada. Os remanescentes 

foram expulsos para lugares ermos, que não tinham proveito algum para exploração 

dos colonizadores. Assim, o romance em foco nesta pesquisa conduz a 

questionamentos sobre a constituição da identidade e da alteridade como fator 

individual diante das relações sociais e a hibridização da personagem protagonista. 

Além do processo colonial sentidos na pele de Gemmy Fairley. Na sequência a fortuna 

crítica de Lembrando Babilônia, as fontes internacionais e nacionais. 
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1.2 A fortuna crítica da obra Lembrando Babilônia 

 

1.2.1 Fontes internacionais 

 
Embora tenha sido publicada, no ano 2000, a tradução do romance 

Lembrando Babilônia na Língua Portuguesa, a fortuna crítica mais evidente sobre esta 

obra está fora do Brasil. A maior parte do material escrito e divulgado sobre o livro 

aponta-o como uma leitura muito interessante, com uma narrativa intimista. Evidencia-

se também, nas críticas, a valorização atribuída às diversas personagens da trama. 

São ainda destacadas as condições do protagonista Gemmy, como indivíduo 

híbrido, e as reações de preconceito, exclusão e violência ocorridas na comunidade 

de colonos, a partir da aproximação de Gemmy. O Kirkus Reviews (1993) apresenta 

crítica sobre o romance1: 

A quietly masterful tale from Australia's colonial past, depicting the savage 
and painful nuances of racism evoked when a white youth raised by 
aborigines returns to his own people: from award-winning novelist and poet 
Malouf. When Gemmy Fairley encounters the children of Jock McIvor as they 
play on the fringe of their mid-19th-century settlement in the Outback, a chain 
of events is set in motion that changes all their lives. Gemmy, cast ashore as 
a child after a brutal life in the streets of London and at sea, joined the natives 
who found him, spending 16 years with them before seeking out other whites 
to find answers to questions about his origin still tormenting him. Adopted by 
McIvor's family, proud Scottish immigrants, he is accepted by them but not by 
the community, which views him with distrust as his otherness remains intact 
and when native visitors are seen with him, fears of an attack turn the whites 
violently against him. Saved by Jock--who finds his own growing 
estrangement from his neighbors a disturbing development that he's 
powerless to change. Gemmy is removed to more secure lodgings, but he 
wishes only to escape and vanishes soon after. Meanwhile, his presence 
among the McIvor children has proved a turning point for them, as they 
witness both Gemmy's innocence and the barbarity of others, and in the 

 
1 Um conto magistral do passado colonial da Austrália, representando as doloridas nuances da selvageria do 

racismo evocadas quando um jovem branco criado por aborígines retorna ao convívio com os brancos: do 

romancista e poeta premiado David Malouf. Quando Gemmy Fairley encontra as crianças de Jock McIvor quando 

estavam brincando no campo na sua colônia do século dezenove no interior australiano, uma série de eventos são 

desencadeados que mudaria suas vidas. Gemmy lançado ao mar na costa nordeste australiana se junta aos nativos, 

os quais o encontraram, onde permaneceu por 16 anos antes do reencontro com os brancos colonos para buscar 

respostas sobre a sua origem que lhe era um tormento constante. Adotado pela família McIvor, imigrantes 

escoceses orgulhosos, Gemmy é aceito por eles mas não na comunidade, a qual o vê com desconfiança na medida 

que a sua alteridade permanece intacta e quando nativos visitantes são vistos com ele, o medo de um ataque fazem 

os colonos brancos violentos contra Gemmy. Salvo por Jock quando sendo enforcado pelo vizinhos, ele vive 

perturbado e permanece impotente para mudar. Gemmy é levado para um lugar mais seguro, mas seu desejo é 

escapar e logo em seguida evapora. Enquanto isso, a sua presença entre os filhos dos McIvor os impactou e os fez 

testemunhas da inocência de Gemmy e das barbáries contra ele. Nesse processo a família McIvor gradativamente 

fica aberta pela sutileza da beleza natural da terra prometida, a Austrália. Delicado, mas implacável no foco das 

manifestações de intolerância racial, isso é aprimorado pelo olhar atento de um naturalista para detalhes, reunindo 

paisagem e estados de espírito em uma visão sondadora e ressoante de descoberta e desespero (Tradução nossa). 
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process, the whole family becomes increasingly open to the subtle natural 
wonders of their new homeland. Delicate but relentless in its focus on the 
manifestations of racial intolerance, this is enhanced by a naturalist's keen 
eye for detail, bringing landscape and states of mind together in a probing, 
resonant vision of discovery and despair (KIRKUS, online, 1993). 

 
 

O jornal The Toronto Star assim se refere ao romance de Malouf2: 

A dazzling novel...The story has moments of such high intensity that they 
remain scorched in memory. As the story moves forward to its conclusion, we 
go unwillingly with it, not wanting this book, with the wisdom it contains, to stop 
speaking to us (AMAZON, online, 1996). 

 
 

O site de notícias The Globe and Mail também lançou nota sobre o romance3: 

Remembering Babylon is another rare chance to read a work by one of the 
few contemporary novelists who examines our constantly battered humanity 
and again and again brings out its lingering beauty (AMAZON, online, 1996). 

 

O jornal The New York Times (1993) cita Remembering Babylon em três 

notas, todas com críticas positivas ao romance: 

There are passages of aching beauty in Remembering Babylon, and 
passages of shocking degradation. Mr. Malouf has written a wonderfully wise 
and moving novel, a novel that turns the history and mythic past of Australia 
into a dazzling fable of human hope and imperfection.4 
 
In the mid-1840s, a 13-year-old British cabin boy is casted ashore in the far 
North of Australia and taken in by aborigines. Sixteen years later, he moves 
back into the world of Europeans. "Wonderfully wise and moving… a dazzling 
fable of human hope and imperfection".5 
 
Breathtaking...To read this remarkable book is to remember Babylon well, 
whether you think you've been there or not.6  

 
 

Da mesma forma, é apresentada uma resenha do livro, juntamente com uma 

crítica, quando do recebimento do International IMPAC Dublin Literary, em 1996 (from 

 
2 Romance deslumbrante… A história tem momentos de tão alta intensidade que permanecem ecoando na 

memória. Na medida que a história caminha para a conclusão, a gente não quer interromper a leitura pelo volume 

de sabedoria que o trabalho de Malouf oferece, a gente não quer que o livro pare de falar com a gente (Tradução 

nossa). 
3 Lembrando Babilônia é outra chance rara de ler um trabalho de um dos poucos romancistas contemporâneos que 

examina constantemente a humanidade e de novo e de novo exterioriza a sua beleza constante (Tradução nossa). 
4 Têm passagens de uma beleza dolorida em Lembrando Babilônia e passagens de degradações chocantes. O sr. 

Malouf escreveu com sabedoria maravilhosa com fluidez no seu romance que é transformado numa história e um 

passado místico da Austrália numa fábula deslumbrante de esperança humana e imperfeição (Tradução nossa). 
5 Em meados de 1840, um garoto britânico de 13 anos é lançado no mar na costa norte australiana, ele é levado 

por aborígines. Dezesseis anos mais tarde ele volta ao convívio europeu. “Com sabedoria e fluidez… uma fábula 

deslumbrante das imperfeições e esperança humana”. (Tradução nossa). 
6 De tirar o fôlego... Ler esse livro maravilhoso é lembrar bem da Babilônia, se você acha que esteve lá ou não 

(Tradução nossa). 
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the Inside Flap Winner of the IMPAC Award and Booker Prize nominee). É um texto 

que figura na maior parte dos sites que apresentam o livro: 

 
In this rich and compelling novel, written in language of astonishing poise and 
resonance, one of Australia's greatest living writers gives and immensely 
powerful vision of human differences and eternal divisions. In the mid-1840s 
a thirteen-year-old British cabin boy, Gemmy Fairley, is cast ashore in the far 
north of Australia and taken in by aborigines. Sixteen years later he moves 
back into the world of Europeans, among hopeful yet terrified settlers who are 
staking out their small patch of home in an alien place. To them, Gemmy 
stands as a different kind of challenge: he is a force that at once fascinates 
and repels. His own identity in this new world is as unsettling to him as the 
knowledge he brings to others of the savage, the aboriginal (AMAZON, online, 
1996).7 

 

 
Um site intitulado Contemporary Writers, que oferece a biografia, a 

bibliografia, as indicações, as premiações e uma perspectiva crítica de boa parte dos 

escritores contemporâneos, traz o seguinte comentário sobre o romance: 

 
Remembering Babylon (1993), arguably Malouf's best-known novel is set in 
19th-century Australia, and tells the story of a young boy (Gemmy Fairley), a 
castaway who is rescued and taken in by aborigines. As an adult, Gemmy 
comes into contact with a group of European settlers and is taken in by the 
McIvor family. However, he is never completely accepted by the settler 
community: both insider and outsider, familiar yet foreign, he arouses both the 
desires and distrust of his people. Most disturbing of all, Gemmy no longer 
feels at home in his own body. He has become an in-between figure, a hybrid 
(PROCTER, online, 2002).8 

 

Verifica-se que críticas aqui apresentadas, todas oriundas de sites, voltam-se 

para o aspecto de divulgação da obra e utilizam adjetivos grandiosos para qualificá-

la, no intuito de tornar a obra um best-seller, ou seja, focam-se meramente na 

propaganda para alavancar as vendas, cativando os leitores.  

 
7 Nesse romance rico e convincente, escrito numa linguagem equilibrada e ressonante, um dos maiores escritores 

australianos vivo que nos dá uma visão altamente poderosa das diferenças humanas e divisões eternas. Em meados 

de 1840 um garoto inglês é lançado ao mar na costa norte da Austrália, ele é levado pelos aborígines. Dezesseis 

anos mais tarde, ele volta ao convívio com os europeus, entre os esperançosos colonos que estão expandindo suas 

propriedades num lugar estrangeiro. Para eles, Gemmy é um desafio atípico: ele é uma força que atrai mas repele 

ao mesmo tempo. Sua própria identidade é esse novo mundo que é incerto para ele na medida que ele traz 

conhecimento aos outros do convívio com os aborígines (Tradução nossa).        
8 Lembrando Babilônia (1993), sem sombra de dúvidas o romance mais conhecido de David Malouf acontece no 

século dezenove na Austrália e conta a história de um menino (Gemmy Fairly), lançado ao mar, ele é resgatado e 

levado pelos aborígines. Quando adulto. Gemmy tenta contato com um grupo de colonos europeus e é assistido 

pela família McIvor. Mesmo assim, ele nunca foi aceito por completo pela comunidade de colonos: sendo um 

deles ou não, familiar mas estrangeiro, ele levanta desconfianças da parte dos colonos. O mais perturbador de 

todos os fatos é que Gemmy não se sente mais em casa no seu próprio corpo. Ele se tornou uma figura entre duas 

culturas (in-between): um híbrido (Tradução nossa).  
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Dessa forma, tais comentários não podem receber a qualificação de textos de 

crítica literária e muito menos validar, de forma consistente, a qualidade da obra. 

Apesar disso, verifica-se que todos os textos destacam o caráter original do tema do 

romance e a forma de escrita de Malouf. Na sequência a fortuna crítica no Brasil. Esta 

por sua vez foca na tradução para a Língua Portuguesa de Rubens Figueiredo. O que 

chama a atenção na versão traduzida é o número de páginas, são duzentos e 

cinquenta e três (253). Já o original na Língua Inglesa de David Malouf (Remembering 

Babylon) são duzentas (200) páginas. 

Remembering Babylon (Lembrando babilônia) foi tema de outros trabalhos 

acadêmicos principalmente na Austrália. David Malouf é romancista, poeta e 

dramaturgo australiano premiado internacionalmente pelas suas obras. Lembrando 

Babilônia recebeu o Comomnwealth Prize Award of Literature. 

Dentre os trabalhos acadêmicos está o artigo intitulado de Ambivalência, 

ausência e perda publicado pela Australian Literary Studies (Estudos Literários 

Australianos) em Junho de 2009. Este apresenta uma crítica literária da obra de David 

Malouf, Lembrando Babilônia (1993). A obra segundo o artigo explora o discurso 

humanista liberal e a sua eficácia e analisa o conceito de sofrimento compartilhado 

por explorar os traumas de um não-indígena representado por Malouf. Alguns autores 

criticaram severamente Remembering Babylon (1993), incluindo literários e 

historiadores notórios, como Peter Otto, Suvendrini Perera e Germaine Greer, 

reivindicando mais conhecimento de Malouf quanto à história do processo colonial 

australiano e também a falta de conhecimento da cultura aborígine. 

Outro artigo é de Jamela Fanoun intitulado de Cultural Hybridity (Hibridismo 

Cultural) publicado em maio de 2015. Este trabalho foca principalmente no tema 

Hibridismo Cultural que pode acontecer na interação entre o colonizador e o 

colonizado. Este artigo é uma investigação das noções de Homi Bhabha (1909-1966). 

Bhabha concentrou seus estudos no pós-colonialismo, no hibridismo cultural e de 

identidade causados pela influência da colonização. 

Outro artigo é de Clare Archer-Lean intitulado de Lembrando babilônia de 

David Malouf como Reconsideração da Idealização Pastoral edição número 2 de 

2014. A obra de Malouf é caracterizada por um tratamento específico do mundo 

natural. A sensibilidade de Malouf quanto à natureza é muito presente em Lembrando 

Babilônia, a obra inspirada na história real de Gemmy Morril, ‘perdido no ermo’, o 

romance emoldurado por epigrafias extraídas da poesia romântica. O objetivo deste 
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artigo é reexaminar o tratamento através de uma lente eco crítica, ou seja, o desejo 

explorar o romance nos termos da reparação do denegrir, de exploração ou as visões 

idealísticas das relações humanas com o reino natural dos não humanos. A obra 

também explora o significado da questão significativa da atitude política humana com 

a natureza nas formas mais complexas. Em seguida as fontes brasileiras de 

Lembrando Babilônia.  

 

 

1.2.2 Fontes brasileiras 

 

No Brasil, as críticas feitas a respeito do romance se referem a sua tradução, 

realizada por Rubens Figueiredo, publicada pela editora Companhia das Letras, no 

ano 2000. A revista Veja publicou uma pequena nota sobre o romance, em sua coluna 

de recomendações: 

Lembrando Babilônia, de David Malouf: Separe este livro para ler durante as 
Olimpíadas de Sydney. Não, ele não tem nada a ver com práticas esportivas. 
Mas se trata de um ótimo romance sobre o período de formação da Austrália 
e o encontro de culturas que se deu ali. Malouf conta a história de um grupo 
de colonos escoceses que, em meados do século passado, constroem seu 
vilarejo numa das regiões mais isoladas e inóspitas do país. Um dia, um 
homem surge dos pântanos. Europeu, ele foi abandonado na infância e criado 
por uma tribo de aborígines. "Paródia de um homem branco", nas palavras 
do autor, esse novo personagem causa inquietação e perplexidade entre os 
moradores do vilarejo e traz à tona todas as contradições do processo 
colonizador. Malouf, o mais importante escritor australiano da atualidade, 
explora os conflitos que se seguem e ainda oferece descrições detalhadas 
das paisagens de sua terra natal (VEJA, online, 2000). 

 
De forma semelhante, o jornal Folha de Londrina publicou uma breve resenha 

sobre a obra traduzida, indicando-a. Tal texto encontra-se publicado no site da editora 

Companhia das Letras: 

Lembrando Babilônia não é um romance que pretende representar o universo 
aborígine dos nativos do continente australiano. Procura apenas, de maneira 
poética, mostrar o sentimento conflituoso do estrangeiro branco, o civilizado 
europeu, frente às diferenças humanas. O próprio autor declarou que sua 
incapacidade nesse sentido: “O mais difícil foi conseguir o que eu queria dizer 
sem parecer pretensioso, sem fingir que sabia algo que não sabia. Nenhum 
branco compreende suficiente o mundo dos aborígines para escrever sobre 
ele” (LOSNAK, online, 2000). 

Outro site de relacionamentos, pesquisas e vendas no Brasil, chamado Livra, 

publicou nota sobre o romance: 

 

Este sétimo romance do autor australiano flagra o nascimento de um país, ao 
dramatizar o grande conflito da sociedade australiana - o choque dos nativos, 
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de um lado, e o colonizador branco, de outro. O escritor ambienta o romance 
no século XIX. O protagonista foi um dia um adolescente londrino miserável 
que embarcou como clandestino num navio. Abandonado pelos marinheiros 
numa praia da Austrália, foi recolhido por aborígines e viveu dezesseis anos 
com eles. Quando reaparece entre os colonos brancos, torna-se uma fonte 
de confusão e de pânico. É olhado como uma mistura de criança e animal. 
Chamam-no 'o homem branco negro'. A coragem e a covardia são 
representadas nesta obra com todos os matizes, à medida que se formam 
em cada personagem. David Malouf faz um retrato vigoroso da violência e da 
intolerância racial (LIVRA, online, 2003). 

 
No jornal Folha de São Paulo, no ano 2000, em sua coluna de indicações dos 

Dez +, do Caderno Mais, encontra-se outra nota sobre o romance: 

 

Lembrando Babilônia: O premiado autor australiano David Malouf constrói um 
poético relato sobre um garoto que passa 16 anos entre aborígines, durante 
o século 19. Em busca de suas origens, ele se vê mais uma vez adotado, 
agora por uma família de imigrantes escoceses (MAIS, online, 2000). 

 
A Companhia das Letras, em comemoração aos vinte anos da editora, 

produziu um site com títulos específicos que são recomendados. Entre eles está a 

tradução da obra objeto de estudo deste trabalho. Além de um breve parágrafo sobre 

o tema do livro, o site apresenta algumas das premiações que ele recebeu: 

 

Lembrando Babilônia flagra o nascimento de um país, ao dramatizar o grande 
conflito da sociedade australiana: o choque entre os nativos e o colonizador 
branco. Em seu sétimo romance, David Malouf faz um retrato vigoroso da 
violência e da intolerância racial. Premiação: Los Angeles Times Book Prize 
(1994); International IMPAC Dublin Literary (1996); Neustadt (2000); Lannan 
Literary (2000); (LETRAS, online, 2006). 

 
A fortuna crítica apresentada sobre a obra, além da situação de conflito do 

encontro do jovem Gemmy com a comunidade de colonos, evidencia a originalidade 

do tema e a maneira diferenciada com que o autor o trata, através de uma linguagem 

que carrega nuances poéticas e da focalização que leva em conta os pensamentos e 

sentimentos da maior parte das personagens.  

Apesar das qualidades da obra, a fortuna crítica feita sobre ela no Brasil, 

assim como a internacional, não é capaz de apresentá-las adequadamente. As notas 

publicadas em sites e jornais parecem ater-se mais a aspectos superficiais da obra e 

que possam evidenciar o caráter relevante da aquisição do produto para uma leitura 

agradável, sem aprofundar-se na densidade e qualidade literária da obra.  

A obra foi objeto de estudo e análise acadêmica por parte de outros 

pesquisador no Brasil. Um dele foi orientado pelo pesquisador Thomas Bonnici da 

Universidade Estadual de Maringa, da orientanda Débora Maria Borba o qual leva o 
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título de Identidade e Alteridade em Remembering Babylon. Está dissertação de 

mestrado foi concluída em 2010. É a única obra do autor que foi traduzida para a 

língua portuguesa. Nenhuma outra obra de David Malouf figura em pesquisas 

nacionais, de modo que a fortuna crítica da obra só está presente em resenhas de 

jornais e textos informativos. Este fato pode ser explicado pela pouca atenção dada à 

literatura australiana no Brasil, seja por sua relativamente recente existência ou pela 

pouca divulgação feita por aqui. Tais fatos salientam o ineditismo da presente 

pesquisa. 

Internacionalmente, tanto Remembering Babylon quanto as demais obras de David 

Malouf foram objeto de pesquisas acadêmicas. O que há de mais recente sobre o autor e a 

referida obra encontra-se no livro David Malouf, de Don Randall, publicado em 2007. Randall 

cita e comenta dezenas de artigos publicados sobre Remembering Babylon, desde 1993, de 

pesquisadores e críticos australianos, franceses e belgas. Alguns posicionamentos presentes nos 

referidos artigos serviram de mote para pontos abordados na análise desta pesquisa.  

Por se tratar de um romance escrito originalmente em língua inglesa, e esta 

pesquisa ter por proposta o estudo da literatura em língua inglesa, as citações da obra 

Remembering Babylon feitas durante o trabalho serão apresentadas por meio da 

tradução em português que, no Brasil, é oferecida numa edição de 2000, da editora 

Companhia das Letras, com tradução de Rubens Figueiredo. A bibliografia consultada 

que se apresentar em inglês, a partir de agora, também será traduzida, mas desta vez 

pelo autor. 

Os dados proporcionados até o momento se referem ao status literário da obra, uma 

breve contextualização e algumas informações que possam contribuir para a compreensão desta 

dissertação. A partir da próxima seção, a proposta do trabalho é fazer um passeio pela literatura 

australiana, destacando as obras de maior destaque a partir do período colonial até os dias de 

hoje. 

 

1.2.3 Um passeio pela literatura australiana 

 

A literatura australiana conta com diferentes fases em sua produção. 

Inicialmente, ainda no período de colonização, nos primeiros anos do século XIX, 

surgiram alguns romances. Os principais temas da literatura australiana são a 

identidade colonial, o isolamento, a relação com a terra e com os nativos, sendo 
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marcante um sentimento de exílio, em terra estranha, hostil e muito distante de 

centros culturais, bem como um sentimento de orgulho diante do “novo mundo” que 

tal território representava, possibilitando a construção de uma sociedade justa. 

Keneally (2007) afirma que o encontro dos colonos com o novo mundo e as 

peculiaridades da nova sociedade que ali se desenvolvia foram determinantes para 

a natureza descritiva dos primeiros escritos. 

Segundo Sampson (1982), o primeiro romance australiano foi uma 

autobiografia de Henry Savery, chamada Quintus Servinton: A Tale founded upon 

Incidents of Real Occurrence, escrito e publicado na Tasmânia, em 1831, o qual foi 

seguido pelas reminiscências coloniais, metade autobiográfica, metade ficcional, de 

Charles Rowcroft, em Tales of the Colonies, e de Alexander Harris, em Settlers and 

Convicts. 

Cronologicamente, a poesia precedeu o romance e este o teatro. Em 1819 

foi impressa, em Sydney, a primeira obra da colônia: The First Fruits of Australian 

Poetry, escrita por Barron Field. 

Inicialmente, a literatura na Austrália era de exílio, através dos primeiros 

colonos ingleses. Essa literatura de exílio existia dado o caráter de afastamento 

geográfico que se apresentava aos povoadores do continente. Ovídio, os autores 

dos salmos bíblicos e James Joyce são exemplos dessa forma de criação literária, 

pois escreveram fora de sua própria pátria e faziam menção a tal condição em seus 

escritos.  

A partir de 1850, surgiram formas mais populares de literatura, estimuladas 

pelo aumento demográfico que ocorreu no período da corrida do ouro no país. Nas 

duas últimas décadas do século XIX, surgiram alguns escritores de baladas, como 

Adam Lindsay Gordon, que cantava a Austrália rural. A ficção, durante muito tempo, 

foi feita aos moldes britânicos, pois era produzida por ingleses que estavam apenas 

de passagem nas terras australianas, tais como Henry Kinsley.  

As raízes nacionais da literatura australiana surgiram um tempo depois, a 

partir de escritores como Marcus Clarke e Rolf Boldrewood. Durante os anos 1880, 

com a eclosão de ideais nacionalistas, democráticos e campanhas pró-

independência, O Boletim de Sydney, um semanário político e literário, passou a 

publicar novelas e baladas de autores que retratavam a vida australiana. Estavam 

entre eles Henry Lawson, o poeta A. B. Paterson (autor da canção popular Waltzing 

Matilda), os baladistas Barcroft Boake, Edward Dyson e Bernard O’Down. O único 
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nome notável desse período, enquanto romancista, é o de Joseph Furphy. 

Ao iniciar o século XX, a literatura australiana ainda se dividia entre imitar 

modelos da literatura inglesa e a busca de sua própria identidade, porém percebe-

se que os temas nacionalistas vinham perdendo espaço para a vida urbana. Alguns 

poetas desse período, como Christopher Brennan, Hugh McCrae, J. Shaw Neilson, 

William Baylebridge, foram uma fonte de inspiração diversificada.  

Após a Primeira Guerra Mundial, observa-se uma influência da filosofia 

vitalista e o modelo de escrita é o da poeta Norman Lindsay. A enciclopédia Barsa 

(1998) aponta a trilogia The Fortunes of Richard Marony, de Henry Handel 

Richardson, publicada em 1917, 1925 e 1929, como o romance que marcou a 

passagem para a “maioridade” na literatura australiana, em atenção à profundidade 

psicológica das obras.  

No fim dos anos 30, surgiu uma nova tendência, fundada por Rex Ingamells, 

que procurava apresentar, em seus versos, um caráter autenticamente australiano, 

baseado na cultura e nos mitos aborígines. Nesse período surgiu o romance 

genuinamente australiano, que apresenta os aspectos do meio físico e social de 

forma realista. As mulheres foram responsáveis pelo cenário ficcional nesse 

período: Eleanor Dark, Katherine Susannah Prichard e Christina Stead. A única 

exceção foi Xavier Herbert.  

Após a Segunda Guerra Mundial, a produção de poesias floresceu e nomes 

como Kenneth Slessor, A. D. Hope, R. D. Fitzgerald, James McAuleau, Douglas 

Stewart e os jovens Francis Webb, Peter Porter, Bruce Beaver, Rodney Hall, Les 

Murray, Robert Adamson, Michael Dransfield são destaque.  

A poesia feminina do pós Segunda Guerra também merece destaque, por 

seu vigor, como Judith Wright, Rosemary Dobson, Dorothy Hewett e Katherine 

Walker são os nomes mais evidentes, sendo a última delas a primeira escritora 

aborígine a ganhar ampla popularidade.  

Entre os romancistas do pós-guerra está o prêmio Nobel de 1973, Patrick 

White, com obras de feição existencialista, como The Living and the Death e Voss, 

e o também importante Martin Boyde, que analisou a vida na Inglaterra e na 

Austrália. Ambos exploraram questões espirituais e morais.  

A geração seguinte repudiou o realismo da década de 30 em favor de uma 

interpretação imaginativa da realidade. Os representantes desse período são 

Randolph Stow, Thomas Keneally e David Ireland. Morris West, Arthur W. Upfield e 
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Collen McCullough difundiram, através de suas obras, tais como As sandálias do 

pescador (de Morris West) e Pássaros Feridos (de Collen McCullough), o romance 

popular australiano.  

Num período posterior, a literatura australiana contou com escritores 

engajados, influenciados por obras de autores norte-americanos e latino-

americanos, marcados pelo ideário de liberdade e democracia dos anos 1967-1968 

e pela Guerra do Vietnã. As obras apresentam originalidade, tanto os romances 

como as novelas, e os autores que se destacam são: Barry Oakley, Frank 

Moorhouse, Michael Wilding, Murray Bail e Peter Carey. 

Segundo Sampson (1982) a opinião da maioria dos mais respeitados críticos 

é de que a literatura australiana está ainda em sua “infância”, mas praticamente 

documentada e antologizada. Tal tarefa, já realizada, poderá muito bem vir a 

contribuir na distinção entre a produção de maior qualidade e as demais produções 

literárias australianas, mais do que já vem sendo feito. 

A escrita literária que envolve questões de identidade abarca autores e obras, 

entre os quais destacam-se: Miles Franklin e seu romance My Brilliant Career 

(1901); os romances românticos populares de Marie Bjelke Petersen, como The 

Mysterious Stranger e The captive Singer, publicados entre 1917 e 1937; Wake in 

Fright, de Kenneth Cook (1961); Monkey Grip, de Helen Garner (1977); Praise, de 

Andrew McGahan (1992); Loaded, de Christos Tsiolkas (1995). 

A literatura australiana, na atualidade, conta com diversos nomes e tanto a 

produção de romances quanto de poesias é reconhecida e valorizada em todo o 

mundo. Entre os escritores notáveis, estão: Peter Carey, Kate Grenville, David 

Malouf, Janette Turner Hospital, Marion Halligan, Christopher Koch, Alex Miller, 

Shirley Hazzard, Richard Flanagan e Tim Winton. Muitos desses autores abordam 

em suas obras, com frequência, a situação vivida no contexto de colonização. 

Richard Flanagan escreveu seu romance Gould’s Book of Fish, de 2001, 

baseado na história da Estação Penal Mcquaire Harbour, da costa oeste da 

Tasmânia; a compreensão da situação dos condenados à prisão na Austrália deste 

período acontece através da personagem William Buelow Gould, protagonista-

narrador e um dos condenados que tinha dom artístico e desenhava peixes.  

Kate Grenville publicou, em 2005, The Secret River, um romance histórico 

sobre a vida de um homem inglês enviado à Austrália, juntamente com sua família, 

e que mostra tanto a vida colonial quanto a tragédia da confrontação entre 
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aborígines e colonizadores brancos. Também em 2005, a autora Lou Drofenik, de 

origem australiana-maltesa, publicou Birds of Passage, romance que contempla, a 

partir do olhar feminino, a condição colonial.  

David Malouf, do mesmo modo, tem interesse pelo passado da Austrália em 

suas obras; em The Conversations at Curlow Creek, de 1996, o autor narra a 

comunicação de dois homens - um prisioneiro e o oficial responsável por ele - 

enquanto trocam memórias sobre o passado e Remembering Babylon, de 1993, 

conforme já exposto neste trabalho, refere-se ao momento inicial da colonização e 

do embate entre uma figura híbrida (Gemmy Fairley) e os colonos. 

Apesar da diversidade de temas tratados pela literatura, a condição de 

colônia inglesa e suas peculiaridades (colonização tardia, espaço prisional, o 

embate com os povos nativos, a grande distância das metrópoles mundiais) 

influenciaram a literatura australiana, introduzindo o retrato das condições de 

colonização como matéria de grande interesse e as indagações a respeito de 

pertencimento, identidade e autoconceituação ante a realidade colonial. Na 

sequência a obra de David Malouf (Remembering Babylon) iniciamos com três 

versões de capas, o original na Língua Inglesa de D. Malouf, a versão traduzida na 

Língua Portuguesa traduzida por Rubens Figueiredo e a versão na Língua Italiana 

(Ritorno a Babilonia) traduzido por F. Cavagnoli.  

 

 

1.3 A obra 
 
 
 

A obra teve sua primeira edição publicada pela Chatto & Windus Ltda., em 

Londres, e nos Estados Unidos, pela Pantheon Books, uma divisão da Random House 

Inc., em Nova Iorque, no ano de 1993. O romance possui duzentas páginas, 

distribuídas em vinte capítulos. O obra conta com seis capas diferentes, de acordo 

com as edições. Em destaque a capa mais popular na sequência. 

A Figura 1, a seguir, mostra a capa original da obra. 
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  Figura 1 - Capa original da obra Remembering Babylon 

 

 

 

 

 

O romance tem uma versão traduzida para a língua portuguesa, por Rubens 

Figueiredo. O romance tem vinte capítulos distribuídos em duzentas e cinquenta e três 
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páginas. A tradução, concluída no ano 2000, foi publicada pela Companhia das Letras. 

A Figura 2 mostra a capa do livro, na única versão em língua portuguesa:   

 

Figura 2 - Capa de Lembrando Babilônia (língua portuguesa) 
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Há uma versão traduzida para o italiano, cuja capa pode ser observada na 

Figura 3: 

 

Figura 3 - Capa de Ritorno a Babilonia (língua italiana) 
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1.3.1 A personagem protagonista: Gemmy Fairley 

 
 

Gemmy nasceu na Inglaterra em meados do século XIX e suas lembranças 

mais remotas voltam-se para o período de sua segunda infância, no momento em que 

ele era apenas uma criança que rastejava entre vãos estreitos, juntamente com outras 

crianças, no chão de uma barulhenta serraria, serpeando máquinas de pernas 

grandes, varrendo as serragens que caiam no chão e colocando-as dentro de cuias 

de madeira. Ele não se recorda do momento em que se deu a mudança, em que ele 

passou a ser o empregado de Willett, mas foi provavelmente entre os seis ou sete 

anos.  

Ele era uma criança mirrada e subnutrida, mas ao ser o menino de Willett 

levava alguma vantagem, pois tinha abrigo e um pouco de alimento. Seu trabalho era 

colocar as botas de Willet para secar perto do fogo, afiar a navalha de Willett, com 

uma tira de couro, cuidar das doninhas que Willett possui, buscar uma jarra de cerveja 

para Willet e retirar do cesto as ratazanas que Willett fornece para rinhas, sendo esta 

última atividade arriscada, pelas mordidas que as ratazanas dão-lhe quando escapam 

de suas mãos. Gemmy, apesar de sua vantagem sobre outros meninos, leva uma vida 

totalmente limitada, voltada para o sujeito que lhe toma conta e que é fonte de pragas, 

insultos, pancadas e ordens inquestionáveis.  

Numa noite, enquanto Willett dormia embriagado, Gemmy varreu todos os 

ciscos da casa, juntou-os e ateou-lhes fogo. O fogo espalhou-se com rapidez e, um 

pouco sem se dar conta do que havia feito, com muito medo de seu “cuidador”, 

Gemmy foge. Em sua fuga, vai para um lado da cidade, onde nunca havia estado 

antes, e tenta dormir no vão de uma porta. A certa altura da noite, um sujeito aparece 

e tenta colocá-lo dentro de um saco. Em nova fuga, sobe por uma corda e cai numa 

caixa, sem sentidos. Ao acordar, descobre-se num navio, é encontrado por um 

marinheiro e passa a ter uma nova vida, sem nunca ter planejado isso.  

Durante dois ou três anos, Gemmy vive no mar. Nessa época deve estar com 

treze anos de idade. Entre um navio e outro, sofre humilhações, mas consegue 

sobreviver e manter-se alimentado. As personagens de que se lembra nessa época, 

que lhe trouxeram castigos e humilhações, são Mosey e o Irlandês.  

Certo dia, muito debilitado por uma enfermidade, é atirado para fora do navio, 

no mar. Acaba chegando à praia, na costa australiana, onde é encontrado por um 
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grupo de mulheres e crianças aborígines, que o veem como uma criatura estranha, 

frágil, de olhos leitosos. Recebe água e, apesar das condições de sua saúde 

aparentarem ser bem ruins, consegue sobreviver. Na noite do mesmo dia em que fora 

achado, rastejou até chegar ao redor da fogueira, onde se encontrava o grupo de 

aborígines, tentando chamar a atenção das pessoas que ali estão, fazendo caretas e 

emitindo grunhidos. 

Inicialmente constrangidos e apiedados, e depois irônicos, lançam-lhe restos 

de comida. Na manhã seguinte, com a partida do grupo, segue-os. Inicialmente é 

rejeitado, tentam deixá-lo para trás, empurram-no, mas depois acaba permanecendo 

junto ao grupo de mulheres mais velhas, recebe alguns alimentos, surrupia outros e, 

depois de certo tempo, adapta-se à realidade daquelas pessoas, aprendendo sua 

língua e seus costumes.  

Decorridos aproximadamente dezesseis anos desde a sua chegada à 

Austrália, Gemmy passa a percorrer espaços mais afastados daquele em que o grupo 

de que faz parte costuma ir e descobre vários vestígios de coisas diferentes das quais 

estava acostumado: fezes de cavalo, casas com chaminés, criações de galinhas, 

crianças brancas, roupas no varal. Todas estas coisas, de alguma forma, são 

familiares a Gemmy e ressoam em sua memória, mas ele não as assimila com 

facilidade.  

Numa de suas incursões depara-se com três crianças: Lachlan Beattie, Janet 

McIvor e Meg McIvor. As crianças brincavam perto de um cercado, junto com seu 

cachorro, quando avistam uma criatura estranha, correndo ao encontro delas. O 

menino do grupo empunha um pedaço de madeira que carregava, em sinal de defesa. 

Gemmy, que a essa hora já está bem perto, sobe no cercado e fala, em inglês, para 

não atirarem, pois ele é um objeto inglês. O encontro de Gemmy com as crianças 

brancas é descrito no seguinte trecho: 

Um negro! Foi o primeiro pensamento do menino. Estamos sendo invadidos 
por negros […] as meninas ficaram paralisadas de assombro. Soltaram um 
suspiro, inspiraram com força e depois se esqueceram de soltar o ar. O 
menino também estava espantado, mas já começara se recuperar. Embora 
estivesse muito pálido em volta da boca, fez que a sua masculinidade exigia. 
Empunhando ligeiro o cajado, deu um passo à frente com ar resoluto. (p. 9).  
[…] A criatura, quase sobre eles a essa altura, com o cão Flash nos seus 
calcanhares, freou de repente, soltou uma espécie de guincho e, com os 
braços totalmente abertos, como se preparando para voar. Em seguida a 
boca rasgada se escancarou. - Não atire - gritou. - Sou um objeto ing-g-g-g-
glês (MALOUF, 1993, p. 10). 
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Ainda muito assustadas, as crianças percebem que ele não é uma ameaça e 

o menino do grupo, exercendo um tipo de dominação sobre Gemmy, ainda 

empunhando a madeira que tinha nas mãos, o conduz até o centro da comunidade 

onde vivem os colonizadores, a um espaço que poderia ser definido como a rua 

principal do vilarejo. Ali, Gemmy se torna o centro das atenções e acaba fazendo 

muitos gestos e emitindo grunhidos; com extrema dificuldade articula algumas 

palavras e tenta se fazer entender. Institui-se um tipo de jogo de adivinhação entre os 

moradores locais, para descobrir o que Gemmy quer expressar.  

Depois de um tempo, estruturam, oralmente, uma breve biografia a respeito 

da idade, das origens e de como Gemmy viera parar ali. Não era um fato inédito, mas 

chamou a atenção de todos, especialmente pelo aspecto que ele tinha nessa época: 

pele escura, cabelos amarelados e secos, dentes corroídos, uma perna mais curta 

que a outra, uma sobrancelha faltosa, marcas de cicatrizes pelo corpo, além da grande 

dificuldade em articular palavras em inglês. Era designado como “branco negro”. 

Ainda neste momento inicial, por iniciativa do pastor local, Sr. Frazer, 

resolveram fazer um relatório sobre a vida de Gemmy, anotando tudo que fosse 

possível abstrair de sua fala, sobre quem era ele, qual a sua origem e como viera 

parar ali. Para tal atividade, reuniram-se na escola do local e, enquanto o pastor 

interrogava Gemmy, o professor George Abbot tomava nota das frases que o Sr. 

Frazer lhe ditava. Dessa entrevista resultaram sete páginas escritas e Gemmy via as 

palavras que continham, como uma espécie de mágica, o conteúdo, a cor da tinta, o 

cheiro. Estes elementos representaram, para ele, sua vida, que havia sido drenada e 

ali armazenada. Sentia-se fraco e imaginava ser essa a razão. 

Os colonos que o encontraram e que faziam parte dessa comunidade eram 

escoceses e Gemmy foi acolhido na casa dos McIvor, Jock e Ellen, os pais das 

meninas e tios do menino que o encontraram. Deram-lhe um lugar pra dormir embaixo 

de uma colcha vermelha, num telheiro pegado à cabana que era a casa da família.  

Os colonos contavam com grandes propriedades, mas muitas dificuldades, 

como o extremo afastamento de sua região de origem, a grande diferença climática, 

as condições da terra, os poucos recursos e o medo do desconhecido, especialmente 

dos moradores nativos, os aborígines. Tinham a sensação de estar sob constante 

ameaça de um ataque. O medo que sentiam também se relacionava com o que seriam 

eles naquela terra tão afastada, temiam tornar-se como aquele jovem que ali estava 

há alguns anos. O grande medo que os colonos sentiam acabou por conduzir a 
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relação deles com Gemmy: acreditavam que ele pudesse ser um tipo de espião, que 

ainda mantinha ligação com os aborígines e que estes pudessem, a qualquer 

momento, empreender um ataque.  

As relações interpessoais entre os vizinhos colonos eram muito importantes e 

Jock McIvor tornou-se alvo de muitas queixas, por estar acolhendo Gemmy. Nesse 

período em que passou a viver junto aos colonos, Gemmy começou a realizar 

trabalhos manuais para auxiliar Jock e Ellen, mas não tinha suficiente disposição e o 

garoto Lachlan realizava as atividades melhor do que ele.  

Gemmy também acompanhava as meninas Janet e Meg, ensinava-lhes 

algumas coisas que havia aprendido dos nativos, como trançar capim, fazer sacos de 

junco, escolher raízes que podiam ser assadas e comidas e pegar cerejas. Com o 

menino, sua relação era mais estreita, porém, mais complexa, pois a personalidade 

forte do garoto não permitia assumir afetos em público, mas Gemmy se deixava 

conduzir o tempo todo por ele, embora também tenha lhe ensinado algumas coisas, 

como rastrear. 

Entre os colonos, havia diferentes posturas adotadas ante Gemmy. O Sr. 

Frazer, logo de início, empreendia com Gemmy excursões através da vegetação local, 

contando com a ajuda do branco-negro para lhe informar a respeito dos nomes das 

frutas, flores e demais plantas do local. Tal atividade fazia parte de um relatório que o 

pastor estava escrevendo e, para Gemmy, uma maneira de se fazer útil, apesar de se 

incomodar e sentir medo das pronúncias do Sr. Frazer para certas palavras, pois isto 

tanto podia resultar numa palavra descontextualizada, quanto numa palavra proibida. 

Outras pessoas, como Ned Corcoran e Barney Mason, vizinhos de Jock 

McIvor, incomodavam-se demasiadamente com a presença de Gemmy e, muitas 

vezes, faziam-se próximos do rapaz para tentar descobrir se ele era ou não um espião 

dos “negros”. A situação criava um ambiente muito tenso e o clímax aconteceu na 

ocasião em que Gemmy recebeu a visita de dois aborígines.  

Já havia se passado alguns meses desde que ele iniciara seu convívio com 

os colonos e Gemmy estava fraco, abatido, adoentado. Os visitantes trouxeram-lhe 

energia, mas a única testemunha do ocorrido, o suspeito Andy McKillop, acreditava 

que eles lhe haviam entregado uma pedra a Gemmy, disseminando tal ideia entre os 

colonos, causando mais medo e tensão. A partir de então ocorreram algumas coisas 

estranhas com os McIvor: cercas apareceram cortadas, três gansos de Ellen foram 

mortos e, numa outra ocasião, a parede de tábuas de um barracão que Gemmy 



35 
 

consertava apareceu lambuzada de fezes humanas, estarrecendo Jock, o único além 

de Gemmy a ver tal ação ofensiva. 

Alguns dias depois, Gemmy sofreu um ataque mais direto: um grupo de 

homens, no meio da noite, agarrou-o, colocou sua cabeça dentro de um saco e tentou 

afogá-lo no rio. Jock, ouvindo a movimentação, saiu de sua casa para ver o que era e 

seguiu o grupo que, ao vê-lo, se dissipou. Conseguiu salvar Gemmy, mas percebeu 

que ele não poderia mais ficar com sua família. Seguindo a sugestão da mulher do 

pastor Frazer, Gemmy foi enviado para a casa da senhora Hutchence, uma mulher de 

meia idade que morava numa bela casa, num local um pouco mais afastado da cidade, 

junto de uma parenta chamada Leona. A casa delas era frequentada pelas filhas dos 

McIvor e por alguns jovens do lugar, como o professor George Abbot e Hector Gosper. 

Com a mandíbula e algumas costelas quebradas, além de outros ferimentos, 

Gemmy ficou na casa da Sra. Hutchence para se recuperar e, no quartinho que lhe 

designaram, recebia alimentos e cuidados. Apesar disso, o espírito de Gemmy estava 

mais perturbado do que nunca: acordava durante a noite, tinha muitos pesadelos, 

lembrava-se de episódios de sua infância e adolescência, como a ira de Willett e as 

terríveis ofensas de Mosey e do irlandês. Nesse período o Sr. Frazer, que acreditava 

poder ajudar Gemmy, apresentando seu relatório sobre o branco-negro e sua tese 

sobre ele (Gemmy como a representação do que todos os colonos se tornariam 

naquela terra), dirigiu-se a Sir George, o governador, para uma entrevista. Tal intento 

foi frustrado pela indiferença e outras limitações apresentadas pelo governador. 

Num dia de queimadas na mata, sentindo-se totalmente esvaído de sua saúde 

e energia vital, Gemmy caminha em direção ao povoado para buscar as folhas que 

haviam registrado os fatos de sua vida alguns meses antes. Encontra o professor 

George Abbot corrigindo algumas provas de seus alunos e este lhe entrega sete 

dessas folhas. Gemmy as recebe como se recebesse sua biografia e vai embora. Não 

é mais visto. 

Acredita-se que ele tenha voltado a conviver com os aborígines e tenha 

morrido dois anos após seu afastamento da comunidade de colonizadores escoceses, 

mas as informações nunca foram concretas, pois vieram de relatos que se misturavam 

a mitos contados por aborígines a Lachlan, algum tempo depois, quando ele se tornou 

mateiro e depois construtor de estradas. 

Anos mais tarde, Lachlan Beattie vai a um convento encontrar sua prima Janet 

(que agora é a irmã Mônica). Na conversa que estabeleceram, fizeram referência a 
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Gemmy, lembrando-se do momento em que o avistaram pela primeira vez. Numa 

profusão de sentimentos, Janet encontrou para Gemmy a definição de “alguém que 

amávamos”. Lachlan recorda a investigação empreendida por ele a fim de descobrir 

o que poderia ter acontecido a Gemmy, já que conhecia um pouco a língua dos 

nativos. As respostas recebidas sempre levaram a um mesmo fim: Gemmy teria sido 

morto pouco tempo depois de sair do povoado, num ataque que um grupo de “negros” 

sofreu, sendo perseguidos e abatidos com golpes de estribos de ferro. Lachlan chegou 

a ver os embrulhos de ossos das vítimas e, mesmo sem sentir nada de especial, 

acreditou que num deles estavam os ossos de Gemmy. No tópico abaixo, um conceito 

de hibridismo para dar maior compreensão do processo de hibridização da 

personagem principal, Gemmy Fairley. Vale lembra que Gemmy é um menino inglês 

por nascimento, um jovem aborígine por assimilação que não encontra pertencimento, 

ele fica in-between duas culturas. 

 

 

1.3.2 Hibridismo 
 

 
 

O conceito de hibridismo, de grande importância dentro da teoria literária pós-

colonial, remete a quem ou o que é composto de elementos diferentes. Segundo 

Bonnici (2005), o hibridismo pode ser de ordem linguística, cultural, política e racial. 

Na ordem linguística, comporta os indivíduos que utilizam uma mesma língua que 

surgiu da mistura de dois ou mais línguas. Esse fato é comum ao processo colonial, 

quando os nativos são obrigados a abandonar sua língua. Nesse processo, ocorre a 

assimilação da língua do colonizador, ou seja, da língua estrangeira, utilizando como 

base a língua materna - a língua do colonizado. Cria-se, então, uma língua híbrida. 

Culturalmente falando, a hibridização gera situações em que o outro é mais 

evidenciado; a mistura torna-se visível e, segundo Abdala Junior (2004, p.18) “o 

mundo se criouliza”. O mundo torna-se cada vez mais mestiço, mesclado, abrindo-se 

cada vez mais sem preconceito para a mistura, para a consideração das formulações 

híbridas. Tal afirmação bate de frente na existência de preconceitos enraizados no 

cerne das ideologias de dominação que ainda se valem de um mito fundacional em 

que predomina a pureza. A crença na condição de uma cultura fixa, imutável e pura 
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foi responsável pela perpetuação de ações de dominação. É perversa e marginaliza 

indivíduos e culturas. 

Quanto ao híbrido, Abdala Junior (2004, p. 19) afirma que “o híbrido [...] é 

marcadamente heterogêneo: um processo de contínua transformação, sem um ponto 

de chegada”. A questão da pureza, amplamente pregada pelo império europeu, é um 

mito, uma construção que perpassou os povos em todos os períodos históricos. 

A condição de hibridez é fato comum à realidade pós-colonial e está presente 

em todo mundo. A aceitação e a valorização da hibridez é necessária para a 

coexistência dos indivíduos. O questionamento do constructo identitário, no cerne da 

ideologia histórica, leva à situações hierarquizantes, onde existe o superior e o inferior 

e que é também parte dessa postura multicultural, de aceitação do que é diferença e 

reconhecimento de sua alteridade. 

A obra de Malouf retrata o período colonial do território australiano, e isso é 

fato histórico. Nesse contexto, o romance de Malouf tem como protagonista Gemmy 

Fairly, um menino inglês que passara dezesseis anos entre os negros (aborígines). 

Gemmy adquiriu os costumes, a língua, o modo de sobrevivência por assimilação. O 

reencontro com colonos ingleses foi traumático. Gemmy não foi bem-vindo e mal 

conseguiu se comunicar com eles, porque viveu em meio aos negros por mais de uma 

década e meia. Não conseguia se explicar e nem justificar a sua condição: perdera a 

sua língua mãe e se tornara um sujeito entre duas culturas, um sujeito híbrido. 

O que chama atenção na obra de David Malouf é a capacidade do autor de 

escrever acerca do processo de hibridização da personagem principal, no período 

colonial, sendo que a condição de hibridez é comum à realidade pós-colonial. No 

romance a personagem principal mesmo que seja uma invenção de Malouf, o texto é 

uma contrarresposta à literatura colonialista. O texto enfoca o drama da personagem 

principal, mas é no derredor que acontecem as agruras do processo colonial.          

 

 
1.3.3 A hibridização cultural de Gemmy: um menino inglês por nascimento, um 

jovem aborígene por assimilação 
 
 
 

Gemmy é a figura insólita diante daqueles com os quais se deparou. Ele nunca 

teve certeza de quem era ou qual o seu lugar no mundo. É nele que se encontra a 



38 
 

metonímia de uma hibridização cultural que poderia acontecer no território australiano 

a partir da colonização. 

Os detalhes da vida da personagem, apresentados pelo romance de Malouf, 

evidenciam o grande abismo entre aquilo que Gemmy realmente foi e viveu e o 

conceito que as pessoas tiveram dele, condenando-o à marginalização. Em 

pouquíssimas ocasiões na fábula, Gemmy teve direitos e a possibilidade de expressar 

com clareza os fragmentos de sua vida. 

A construção da sua identidade é conflituosa, chegando ao ponto onde a 

próprio Gemmy afirma haver dois Gemmys: um da época que era criança, e outro 

enquanto vivera entre os aborígines. Alguns fatores relevantes na construção da 

identidade de Gemmy são: a língua, enquanto possibilidade de expressão e da 

condição de poder; a relação de Gemmy com as diferentes pessoas que o 

influenciaram; e os diferentes costumes assimilados, para sobreviver em situações 

variadas. 

Retomamos, aqui, parte das palavras de Abdala Junior (2004, p. 19), citadas 

no tópico anterior: “o híbrido [...] é marcadamente heterogêneo: um processo de 

contínua transformação, sem um ponto de chegada”. Tais palavras se aplicam à 

personagem Gemmy Fairley que nasceu na Inglaterra onde teve a sua infância. 

Fugindo de um salteador, acaba num barco, onde permanece trabalhando por comida 

durante alguns anos. Adoece, é lançado ao mar pelos marinheiros e consegue nadar 

até uma praia. Doente, se arrasta até um grupo de negros, implorando por socorro. 

Ali, com eles, fica por dezesseis anos.  

Depois desse período entre os negros, Gemmy percebe coisas que lhe são 

familiares, como cavalos e seus excrementos, galinhas, casas, varais de roupas e 

homens brancos. O seu desejo é voltar viver entre os brancos. Ele consegue retornar 

ao convívio, mas é marginalizado, maltratado e visto como um dos negros. Entre os 

brancos, Gemmy é uma ameaça. Nesse contexto o protagonista está num processo 

de contínua transformação. É inglês, viveu entre os negros assimilando sua língua, 

costumes e modo de sobrevivência e agora quer ser inglês outra vez.  

Abdala Júnior (2004, p. 19) diz: “o híbrido [...] não tem pondo de chegada”. 

Gemmy não chega a lugar algum. No romance, ele morre entre os negros como um 

negro, mesmo sendo branco, depois de um ataque dos brancos. 

Em seguida a teoria pós-colonial que antecede a análise da obra de David 

Malouf (Remembering Babylon). Vale ressaltar que o pós-colonialismo é periférico na 
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obra em análise pelo fato do território australiano no romance estar em fase colonial. 

A nossa motivação quanto ao pós-colonialismo na obra é o processo colonial e pós-

colonial sentidos na pele da personagem principal, Gemmy Fairley. Lembrando que 

Gemmy não é um colonizado, não é um negro, é um jovem inglês que por um acaso 

estivera entre os negros por dezesseis anos. Na nossa análise Gemmy é um jovem 

enriquecido culturalmente. Entre os negros ele aprende se comunicar não somente 

em um idioma, aprende seu meio de sobrevivência numa terra árida, aprende seus 

rituais. Entre os colonos, Gemmy auxilia o Sr. Frazer, o pároco do assentamento no 

estudo de botânica por conhecer a vegetação da região.    
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2 A TEORIA PÓS-COLONIAL 

 

"Meu corpo, sempre me faz um homem que 

questiona”. Frantz Fanon 

 

Edward Wadie Said lançou, em 1978, sua obra Orientalism - publicada em 

português como Orientalismo: O oriente como invenção do ocidente (1995) - 

considerado texto fundador dos estudos pós-coloniais. Said descreve como a 

romantização e o exoticismo, enfatizados por políticas imperialistas europeias, 

formaram uma representação estereotipada dos costumes do Oriente de forma geral 

e, mais especificamente, do Oriente Médio, identificando todos os seus povos e 

nações como semelhantes entre si e diametralmente opostos aos ocidentais, o que 

serviu para justificar o ambicioso empreendimento colonial que lhes impuseram.  

Todo esse cenário orientalizado foi baseado não em fatos e acontecimentos, 

mas em preconceitos e mistificações e pela visão deformada que estimularam através 

de textos literários e registros históricos anotados por este viés. Um trecho de 

Remembering Babylon (Lembrando Babilônia), de David Malouf, ressalta os 

preconceitos e mistificações. O cenário é outro, mas os preconceitos os mistificações 

são os mesmos descritos por Said nas linhas acima: 

 

De canelas finas, sujos, sem dignidade, a vida que levavam era simplesmente 
degenerada, tão esqueléticos e tão infestados de pulgas que nada 
inspiravam, salvo uma espécie de horror por aquilo de onde a natureza 
humana talvez tivesse se originado em seus primórdios e para onde, num 
lugar assim, poderia facilmente vir a afundar de volta. Era à luz dessas ideias 
que George Abbot (professor) ponderava acerca do sujeito choroso e 
lamuriante cuja história anotara naquele dia na sua sala de aula (MALOUF, 
1993, p. 57). 

  

Não obstante ter se dado o início dos estudos pós-coloniais com a publicação 

de Orientalism (Said, 1978), textos mais antigos já apresentavam esse olhar crítico 

sobre processos de colonização sofridos pelas nações africanas e outras. O trabalho 

de Said fez com que se reunissem, sob a denominação de pós-coloniais, aquelas 

obras teóricas e mesmo as literárias que denunciassem diretamente ou através da 

ironia e da caracterização exagerada de personagens, a exploração, o domínio e a 

desvalorização das culturas dissimilares às do Ocidente. 
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O orientalismo, como uma instituição autorizada a lidar com o Oriente, na 

forma de um discurso de dominação, reestruturação e exploração reunia, pelo lado 

imperialista, principalmente a Inglaterra e a França e, pelo lado ingênuo, a Ásia, e o 

Oriente Médio, reunindo o Islã, os árabes, a Índia, nações e regiões próximas.  

Na América do Sul, tal política já era praticada desde o século XVI. A 

atribuição do caráter exótico, de continente desconhecido e disponível à posse e à 

exploração, tanto com relação aos nativos quanto com a fauna e riquezas naturais - 

características do orientalismo elencadas por Said - já compunham a imagem do novo 

mundo, difundida pelos navegadores e exploradores na Europa. Tal ideário, que 

perpassa os nossos dias, embute a crença do europeu e estadunidense médios, de 

que essa idílica, exótica e inexplorada região continua à disposição de suas investidas 

salvadoras. Querem “salvar” os índios, a fauna, a flora e as riquezas minerais, para 

que possam ser utilizadas, a seu tempo, pelos próprios salvadores. 

Examinando esse empreendimento cultural britânico e francês, que reúne no 

caldeirão orientalista - desde a imaginação, a Índia e o Levante, os textos e as terras 

bíblicas, as especiarias, os exércitos coloniais, os eruditos, os especialistas, mais um 

arranjo das ideias ditas orientais (despotismo, esplendor, crueldade, sensualidade), 

até as seitas, filosofias e sabedorias, e mantém todo este aparato domesticado para 

utilização do europeu local (SAID, 2007). A esse cenário europeu, acrescentaríamos, 

no pós-guerra, o estadunidense. 

A conservação, manutenção e conquista de novas adesões para o discurso 

imperialista/colonizador é feita por seus eruditos, professores e especialistas, através 

de seus pensamentos, expressos no que Said chamou de textos orientalistas. Entre 

trabalhos de pretenso cunho científico, de propaganda ambientalista e outros, se 

encontram as chamadas literaturas de viagem, algumas vezes produzidas através de 

pesquisa bibliográfica, sem que se conheça nem o frio e a neve das altitudes, nem o 

calor e a chuva dos trópicos.  

Embora nem todos esses textos sejam ficcionais, podem conter elementos 

não comprovados e, ainda que se baseiem em fatos e cenários reais, sua 

interpretação está longe da imparcialidade, pois, como todos sabemos, mesmo a 

história é produzida de acordo com escolhas pessoais (ideológicas ou não) dos fatos 

memoráveis que se deve eternizar. Até em uma obra de ficção, a simples adjetivação 

pejorativa poderá conduzir o leitor a um viés, afastando-o das características reais, 

contribuindo para a formação de uma imagem deturpada de um povo, um local e um 
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tempo. É possível civilizar os nativos de uma terra? Observemos o seguinte trecho da 

obra Lembrando Babilônia, foco desta pesquisa. O trecho na sequência vem de 

encontro as linhas acima. Veja: 

 

[...] e talvez, se tivessem sorte, uma cidade onde, no devido tempo, todas as 
regras civilizadas prevalecessem. Se acertassem os passos iniciais, os 
nativos também poderiam se integrar, como trabalhadores braçais ou 
empregados domésticos. Em segredo, alguns deles tinham uma visão de 
plantações com negros caminhando em fileiras pelo campo, uma aldeia com 
cabanas limpas e caiadas, um vestíbulo, todo de madeira polida, com um 
negro idoso de cabelo branco que dizia “sim sinhô” e se despunha a descalçar 
as botas deles (tudo isso, é claro, no futuro, talvez remoto; por ora, não 
mencionavam as botas, posto que a maioria deles nem botas possuía). 
(MALOUF, 1993, p. 83). 

 

Said nos chama a atenção para mais uma faceta presente no Orientalismo, 

aquilo que o historiador Inglês Denys Hay denominou “idéia de Europa”, a noção 

coletiva que identifica os europeus contra todos os não-europeus e, além disso, “a 

idéia de uma identidade europeia superior a todos os povos e culturas não europeias” 

(SAID, 2007, p. 34). Pensamento hegemônico europeu que coloca o outro em um 

patamar inferior, a quem não caberia o mesmo respeito que aos seus iguais. É a 

doutrina de superioridade europeia, embutindo ideias racistas, imperialistas, religiosas 

e outras, sob um manto técnico-científico, que se revela nos textos através de marcas 

representativas, elaboradas e moduladas, que de forma sub-reptícia são engolidas 

pelo leitor desatento, como descrições naturais: 

 

A própria língua é um sistema altamente organizado que emprega muitos 
esquemas para expressar, indicar, trocar mensagens e informações, 
representar, e assim por diante. Em qualquer exemplo, ao menos na língua 
escrita, não há nada que seja uma presença transmitida, mas antes usam da 
re-presença, ou de uma representação (SAID, 2007, p. 52). 

 

O discurso do Orientalismo, que não é senão um estratagema para a criação 

do Outro de forma inferiorizada, é sempre colonizador: 

 

Cada era e [cada] sociedade recria os seus ‘Outros’. Longe de ser estática, 
portanto, a identidade do ‘Eu‘ ou do ‘Outro’ é um processo histórico, social, 
intelectual e político muito elaborado que ocorre como uma luta que envolve 
indivíduos e instituições em todas as sociedades (SAID, 2007, p. 441). 

 

A hegemonia europeia molda o padrão de subserviência e descrédito, ao qual 

deverá se conformar aquele que é identificado como o Outro. 
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Em suma, a construção da identidade está ligada com a disposição de poder 
e de impotência em cada sociedade, sendo portanto tudo menos meras 
abstrações acadêmicas (SAID, 2007, p. 442). 

 

Este Outro não é o indivíduo real com que se deparam, mas uma vestidura 

que deverá ser incorporada, adequando-se às características que interessem ao 

projeto colonial, pois: 

 

O orientalista moderno não assume uma distância objetiva de seu objeto de 
estudo, como ele acredita e até afirma fazer. [...] O seu Oriente não é o 
Oriente como ele é, mas o Oriente como ele foi orientalizado. [...] Ao final da 
segunda guerra mundial, tanto a África como o Oriente formavam menos um 
espetáculo intelectual para o Ocidente do que um terreno privilegiado para os 
ocidentais (SAID, 2007, p.155). 

 
Na visão distorcida do colonizador, sob o aparentemente inocente exoticismo 

observado, está o desejo de explorar e se apoderar - usando os artifícios e 

nomenclaturas necessárias - das terras, das riquezas e das gentes: 

 

Um campo de estudos como o Orientalismo tem uma identidade cumulativa 
e corporativa, uma identidade que é particularmente forte, dadas as suas 
associações com a erudição tradicional (os clássicos, a Bíblia, a filologia), as 
instituições públicas (governos, companhias comerciais, sociedades 
geográficas, universidades) e os escritos genericamente determinados (livros 
de viagem, livros de exploração, fantasia, descrição exótica) (SAID, 2007, p. 
275). 

 
Se a releitura das obras teóricas e literárias feitas por Said visava denunciar 

o desvio pretendido pela política colonial, em desrespeito à alteridade, acreditando 

que, ao esclarecer as tendências apresentadas nas obras europeias sobre outros 

povos e nações culturalmente distintos já poderia patrocinar uma mudança em tais 

práticas, outros autores não eram assim tão esperançosos. Frantz Omar Fanon, 

francês da Martinica, de ascendência africana, tendo lutado nas guerras de libertação 

da Argélia não acreditava que o colonizador, por si só, chegasse à conclusão de 

alterar seus hábitos com relação ao colonizado e pregou em suas obras - Pele negra, 

máscaras brancas (1952) e em Os deserdados da terra (1961) - que a libertação só 

aconteceria através da luta, do enfrentamento, de forma que o colonizador sofresse 

baixas em suas hostes e em seu patrimônio. Só através da luta armada os subalternos 

reconquistariam sua voz. Segundo o autor, 
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Todo povo colonizado - isto é, todo povo no seio do qual nasceu um complexo 
de inferioridade devido ao sepultamento de sua originalidade cultural – deve 
sempre tomar posição diante da linguagem da nação civilizadora, isto é, da 
cultura metropolitana (FANON, 2008, p. 34). 

 

Em Pele negra, máscaras brancas, Fanon mostrava mais preocupação com 

a influência do colonialismo do que Said, que anotou, em seu texto fundador, sua 

presença na literatura e em abordagens teóricas. Nesta obra, publicada anos antes 

do Orientalism de Said, Fanon prevenia a existência de um colonialismo 

epistemológico, revelado na forma com que as próprias ciências foram modeladas, 

numa tessitura política, num constructo idealizado por quem sabia que a sujeição 

social e econômica de um povo não era suficiente para manter o poder sobre ele. 

Fanon denuncia o racismo, cuja existência era negada pelos colonizadores, 

como forma de não lhe oferecer combate. O autor mostra que a mesma ideologia, que 

se representava ignorando a cor, apoiava o racismo que a negava, pois a indiferença 

à cor apenas dava suporte à cor de pele dominante, a branca. Isto levava os negros 

a se verem aprisionados em sua pele e, então, a liberdade almejada consistia em se 

revestir dos costumes dos brancos, se pondo a procurar ilusórios espelhos de atitudes 

que os mostrassem cada vez mais desenegrecidos, tendo que renunciar pela cor de 

sua pele a toda a ancestralidade de sua cultura e valores. 

Então, os negros descaracterizavam-se inutilmente, pois nem mesmo assim 

estariam seguros de eliminar o complexo de inferioridade que lhes foi imposto. Da 

mesma forma que o ‘oriental’ foi orientalizado, para corresponder a uma 

representação desejada pelo colonizador europeu, o negro foi construído como negro, 

para atuar no palco de sua nação, em funções mecânicas, no girar das engrenagens 

da máquina colonial, exaurindo seus próprios valores pessoais e os potenciais de sua 

nação. Os brancos, por sua vez, se ocultavam por trás de diáfanos disfarces, 

desejando não serem vistos como racistas, embora reservassem para si as benesses 

do mais alto estrato político e socioeconômico. Nas palavras de Fanon (2008), 

 

Não sentiremos nenhuma pena dos antigos governantes, dos antigos 
missionários. Para nós, aquele que adora o preto é tão ‘doente’ quanto àquele 
que o execra. Inversamente, o negro que quer embranquecer a raça é tão 
infeliz quanto aquele que prega o ódio ao branco (FANON, 2008, p.26). 

 
O discurso presente em Pele negra, máscaras brancas está em fazer com que 

o negro assuma a responsabilidade por sua própria libertação, agindo sem delongas, 
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de forma a se tornar visível por seus atos e atitudes, já que sua liberdade precisa ser 

dialogicamente reconhecida, sob as vistas do outro e em seu mundo. Fanon (2008) 

compreende que: 

É pelo homem que a sociedade chega ao ser. O prognóstico está nas mãos 
daqueles que quiserem sacudir as raízes contaminadas do edifício. [...] Só 
haverá uma autêntica desalienação na medida em que as coisas, no sentido 
o mais materialista, tenham tomado os seus devidos lugares (2008, p.28). O 
futuro deve ser uma construção sustentável do homem existente (FANON, 
2008, p. 29). 

 

O racismo do colonizador europeu não se resume à cor da pele. A fabricação 

do Outro se estende à alteridade de outras nações nem tanto dessemelhantes, mas 

passíveis de serem identificadas como primitivas, como não-civilizadas e, assim, o 

colonizador “ganha força e identidade ao se contrastar com o oriente [o colonizado em 

geral], visto como uma espécie de eu substituto e até subterrâneo” (SAID, 2007, p. 

30). 

Pela vertente da negação, ao imputar ao outro o papel do que não é, confere-

se a si mesmo o papel daquilo que é desejável, alçando-se ao galardão de civilizado 

e pretensamente responsável pelo esclarecimento e resgate da cultura subalterna. 

Esse papel foi chamado a si pelos Estados Unidos da América após a segunda grande 

guerra. 

A consciência de ser um indivíduo sob processo de colonização perseguia 

Fanon que, por isso, assumiu a tarefa de desalienar os negros, ajudando-os a se 

libertarem do arsenal de complexos gestados no seio do aparelho colonial. A esse 

respeito, assim comenta Bhabha (2004): 

  

E uma vez, quando Sartre tinha feito algum comentário, ele [Fanon] deu uma 
explicação de sua egocentricidade: “um membro de um povo colonizado deve 
estar constantemente consciente de sua posição, sua imagem; ele está 
sendo ameaçado por todos os lados; impossível esquecer por um instante a 
necessidade de manter suas defesas”. (FANON, apud BHABHA, 2004, p. 
VII).9 

 
Em Os condenados da terra, Fanon esclarece os mecanismos necessários 

para que aconteça a desalienação e a consequente descolonização que conduzirá à 

reconstrução nacional, entre eles a luta, o enfrentamento, as rebeliões, que formarão 

 
9 Citado por Homi K. Bhabha, em seu Prefácio: Enquadrando Fanon, que abre The Wretched of the earth (Os 

deserdados da terra). 
 



46 
 

uma consciência nacional, daí advindo uma cultura apta a promover a valorização das 

raízes, a soberania da nação e a busca por caminhos próprios para explorar suas 

riquezas e alcançar um desenvolvimento socioeconômico. 

A descolonização é formadora do ser, transformando-o de expectador 

oprimido em ator privilegiado. Dando-lhe novo ritmo, promove uma nova geração de 

homens, com nova linguagem e nova humanidade. A criação do novo homem não 

deve, porém, ser atribuída a um poder sobrenatural, e sim ao verdadeiro processo de 

liberação (FANON, 2004). O autor inicia sua pregação, enfatizando o uso da violência 

contra o colonizador, na mesma medida ou acima desta, àquela que o colonizador 

usara contra o colonizado na implantação da colônia: “Descolonização, por este 

motivo, implica numa urgente necessidade de desafiar completamente a situação 

colonial” (FANON, 2004, p. 2). Conforme o referido autor, 

 

Em sua realidade nua, descolonização fede a balas de canhão e a facas 
ensanguentadas. Para que os últimos possam ser os primeiros, somente 
após uma confrontação decisiva e mortífera entre os dois protagonistas. [...] 
somente sucederá se se recorrer a todos os meios, incluindo naturalmente a 
violência (FANON, 2004. p. 3). 

 
Em poucos anos de vida, Fanon teve uma experiência intensa de convívio 

com povos e raças colonizadas o que o levou às suas conclusões, não sem antes pôr 

em prática o enfrentamento armado, participando em lutas e guerras no continente 

africano, inclusive contra a França na liberação da Argélia, e pode constatar que, sob 

as vistas do colonizador, “o nativo é declarado insensível à ética, representando não 

somente a ausência de valores, mas também a negação destes valores. Ele é, 

ousamos dizer, o inimigo dos valores. Em outras palavras, o mal absoluto” (FANON, 

2004, p. 7).  

A religião, velho instrumento utilizado para colonização desde tempos 

imemoriais, aos moldes de misticismo, também não foi esquecida por Fanon que via 

“a igreja nas colônias como igreja do homem branco, igreja do estrangeiro. Ela não 

chamaria o colonizado para os caminhos de Deus, mas para os do homem branco, do 

opressor” (FANON, 2004, p. 7). 

Sua luta para desalienar, conscientizar e descolonizar direcionava-se a 

desfazer a compartimentalização da estrutura colonial e fazer com que todos se 

equiparassem, visto que “O contexto colonial é caracterizado pela dicotomia que ele 

inflige ao mundo. A descolonização unifica este mundo por uma decisão radical de 



47 
 

remover sua heterogeneidade, por unificá-la no campo da nação e algumas vezes da 

raça” (FANON, 2004, p.10). Tal dicotomia é expressa entre os elementos: colonizador 

e colonizado, centro e periferia, metrópole e colônia, entre tantos outros mantenedores 

da desigualdade de oportunidades.  

Na concepção de Fanon (2004, p. 149), “o colonialismo não se satisfaz em 

capturar o povo em suas redes ou esgotar a mente do colonizado de qualquer forma 

ou substância. Com um tipo de lógica perversa, ele volta sua atenção ao passado do 

povo colonizado e o distorce, desfigura e destrói”. Pensado como uma conjuntura de 

políticas em que nada foi deixado ao acaso, tem por alvo final convencer os nativos 

de que ele os salvaria da escuridão e que se fosse embora eles regressariam ao 

barbarismo, degradação e bestialidade. O autor comenta que: 

 

A cultura negra africana se desenvolve profundamente através da luta do 
povo, e não através de canções, poemas ou folclore. [...] Uma vez mais, 
nenhuma fala, nenhuma declaração sobre cultura prejudicará nossas tarefas 
fundamentais que são liberar o território nacional e constantemente combater 
as novas formas de colonialismo (FANON, 2004, p.170). 

  
Fanon pregou o enfrentamento ao colonizador, com utilização até da 

violência, pois, por sua experiência, havia constatado não existir outro meio de 

ameaçar o colonizador e fazê-lo retroceder e admitir mudanças. Sabia, porém, que a 

violência seria só um meio de liberação do povo colonizado e chamava a atenção para 

que ela não fosse empregada. 

O autor descreve os passos da liberação desejada e o contexto cultural que 

deveria ser formado para a construção nacional e a continuidade da liberdade 

alcançada. Após séculos de dominação colonial a cultura estaria enrijecida, 

provocando atrofia da realidade nacional e o declínio de sua cultura, num círculo 

vicioso de retro alimentação, onde a pobreza e a fome forçariam o colonizado a se 

rebelar. As tensões crescentes, ao atingirem a maioria do povo, chegariam ao âmbito 

internacional, devendo resultar o colapso do império colonial.  

Após essa fase, a produção literária seria bem-vinda, mas deveria deixar de 

ser imitação da do colonizador. A produção literária se agregaria mais na poesia e 

tragédia, sendo combatidos os gêneros das novelas, contos e ensaios. Com a 

continuidade da liberdade, os intelectuais transcenderiam o lamento, criando novas 

audiências. Se antes produziam com o colonizador em mente, para elogiar ou 

denunciar, agora o foco está em falar de si a seu povo. E esta é que será a verdadeira 
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literatura nacional, sobre temas de importância nacional, fazendo uma literatura de 

combate, reunindo o povo em torno do ideal de nação (FANON, 2004).  

Assim, o passado seria revisitado em seus contos, tradições e lendas, mas 

abordado de uma forma a trazer consciência aos ouvintes, convocando-os a um 

estado de prontidão, de atenção com seu novo status de liberdade, de desalienação. 

Nas palavras de Fanon (2004), 

 

Em outro nível, literatura oral, contos, épicos e canções populares, 
previamente classificadas e congeladas no tempo, começam a mudar. Os 
contadores de histórias que recitavam episódios inertes os revivem e 
introduzem de modo crescente mudanças fundamentais. Existem tentativas 
de atualizar batalhas e modernizar os tipos de lutas, os nomes dos heróis e 
as armas utilizadas. O método de alusão é cada vez mais usado. Ao invés de 
‘há muito tempo atrás’, substituem por uma expressão mais ambígua, ‘o que 
vou contar a vocês aconteceu em algum lugar, mas poderia acontecer aqui, 
hoje ou talvez amanhã’. [...] Cada vez que o contador de histórias narra um 
novo episódio, o público é tratado/convidado/chamado a uma invocação real. 
A existência de um novo tipo de homem é revelada ao público. [...] O contador 
de histórias mais uma vez dá rédeas soltas a sua imaginação, inova e torna-
se criador. (FANON, 2004, p.174).  

 
São as maneiras de utilizar, reler e recontar os contos populares, fazer 

literatura endereçando mensagens, montar um texto com sentido expresso e outro 

significado subliminar, que vai além do escrito, influenciando o socioideológico do 

povo. Tanto pode ser utilizado para liberação, desalienação, como para propiciar ao 

colonialismo um campo fértil, a ser semeado de acordo com interesses alienígenas. 

Insiste Fanon que a cultura somente será verdadeira após a liberação 

nacional e a ressurreição do estado; sem isso, a própria literatura e outras formas 

estéticas sofreriam do contágio inerente ao colonizador e não seriam genuinamente 

nascidas de seu povo: “Acreditamos que a luta organizada, consciente, empreendida 

pelo povo colonizado a fim de restaurar a soberania nacional constitui a maior 

manifestação cultural que existe” (FANON, 2004, p.178).  

O autor não nega o valor das artes culturais, mas quer que sejam antecedidas 

pela liberação, que o povo seja desalienado através do desafio, do enfrentamento ao 

colonizador ou às forças que o oprimem, para que, quando se manifeste 

esteticamente, faça brotar a arte que relacione o povo consigo mesmo, com a nação 

em seus anseios e a importância de sua nação como seu próprio foco, seu próprio 

centro e não mais como periferia de uma metrópole, a quem supostamente se deveria 

entoar ações de graça. 
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Em 1957, Albert Memmi publicou o seu Retrato do colonizado precedido do 

retrato do colonizador, antes da guerra com a França para a libertação da Argélia 

(1961-62), evento bélico que ajudou Fanon a delinear seu pensamento. Apesar de 

não ter reconhecido o valor de sua obra à época de sua escritura e de não ter 

pretendido que abrangesse a situação de todos os colonizados mundo afora, por ser 

tunisiano e estar ligado às características sofridas por seu povo, Memmi fez seu 

estudo de caso sobre as mazelas infligidas à sua nação pelo Estado Francês, mas 

conseguiu fotografar o fardo da colonização de maneira universal. 

Memmi (1991) destacou o colonizador como imigrante voluntário em busca de 

amealhar riquezas e posições sociais inalcançáveis na metrópole. O colonizador se 

apega à colônia como se fosse o dono e, para justificar excessos contra os nativos, 

os deprecia, atribuindo-lhes comportamentos e sentimentos indesejáveis, como se 

fossem características próprios às suas índoles, consideradas incorrigíveis. É a ação 

do racismo em benefício do acusador, evidenciando um traço real ou imaginário do 

acusado. O colonizador se coloca em situação de superioridade cultural e rejeita o 

colonizado, em sua cor, cheiro, cultura: 

 

O racismo colonial é construído de três principais componentes ideológicos: 
primeiro, o abismo entre a cultura do colonizador e a do colonizado; segundo, 
a exploração destas diferenças para o benefício do colonizador; terceiro, o 
uso destas supostas diferenças como padrões de fato absoluto (MEMMI, 
1991, p. 71). 

 

A obra de Malouf, Lembrando Babilônia reflete claramente o que propôs o 

pensador tunisiano, Albert Memmi. Vejamos abaixo o trecho da obra com respeito ao 

personagem protagonista, Gemmy Fairly. A citação está em consonância com a 

citação de Memmi supracitada: 

 

Gemmy mantivera o mesmo cheiro com que tinha chegado, que era o cheiro 
dos aborígines, metade carne, metade lama, uma advertência, um sinal 
desanimador, de que talvez houvesse dentro dele algo impossível de civilizar. 
(MALOUF, 1993, p. 57). 

 
Pode-se observar que os colonizadores, de maneira geral, atribuem a 

indolência a todos os colonizados, de maneira jocosa, por vezes usando as formas 

habituais de ironia, mas inventando outras, por exemplo, quando brincam com o fato 

de que os colonizados não deixariam crescer grama sob seus pés - insinuando falta 
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de iniciativa e operosidade. A grama somente não, deixariam crescer árvores, ou toda 

uma floresta! Segundo Memmi (2011), 

 

O que é suspeito é que a acusação não é dirigida somente ao trabalhador da 
fazenda, ou ao morador da favela, mas também ao professor, engenheiro, 
médico que cumprem o mesmo número de horas de trabalho que seus 
colegas colonizadores; de fato, todos os indivíduos do grupo colonizado são 
acusados (MEMMI, 2011, p. 81). 

 

Memmi (2011, p. 81) afirma, ainda, ser “possível proceder com a mesma 

análise para cada uma das características encontradas no colonizado”. A cada defeito 

atribuído ao colonizado, um argumento correspondente justifica uma atitude ou prática 

do colonizador. Se diz que o colonizado é uma pessoa fraca, sugere que requer ser 

protegido: “É pelo próprio interesse do colonizado que ele será excluído de funções 

de gerência e que as difíceis responsabilidades estarão reservadas ao colonizador” 

(MEMMI, 1991, p. 82). Ademais, o autor alerta para o fato de que: 

 

Depois de tudo, ele [o colonizador] deve defender-se contra os absurdos e 
perigosos atos do irresponsável [o colonizado] e ao mesmo tempo - que 
preocupação louvável! - protegê-lo de si mesmo!” Culpam o nativo de ser 
ingrato, pois todas as suas iniciativas para “beneficiá-lo” não são apreciadas 
nem reconhecidas. “É impossível salvar o colonizado deste mito – o retrato 
da miséria que foi indelevelmente gravado” (MEMMI, 1991, p. 82). 

 

E assim caminha o colonizador, adicionando indesejadas características, 

embora convenientes para si, aos costados do outro. “Dificilmente alguém poderia ver 

como o colonizado pode ser simultaneamente inferior e fraco, indolente e retrógrado” 

(MEMMI, 1991, p.83), pois ele se conforma com pouco, sua alimentação é frugal, ele 

é sóbrio, tem poucos desejos. E assim sendo, 

 

É mais uma prova de que é inútil buscar consistência [nesta visão do 
colonizador sobre o colonizado] em qualquer lugar exceto no próprio 
colonizador. Longe de querer entendê-lo como ele realmente é, o colonizador 
está preocupado em fazê-lo submeter-se a esta mudança urgente” (MEMMI, 
1991, p. 83).  
 

Isso significa querer moldar o nativo de acordo com o que seja adequado ao 

projeto de colonização empreendido. Além disso, o colonizado não é visto como 

indivíduo, mas é coletivizado, com a marca de plural aparecendo e agrupando os 

indivíduos sob denominações pejorativas, com a específica finalidade de justificar atos 

que não perpetrariam a seus iguais. Caracterizando o outro como causador do próprio 
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infortúnio, o colonizador afirma sua posição de superior e salvador daquele grupo, pois 

“O fato é que toda opressão é dirigida ao grupo humano como um todo e, a priori, 

todos os indivíduos membros daquele grupo são anonimamente vitimizados por ela” 

(MEMMI, 1991, p. 73). 

Se um empregado não vem trabalhar, o colonizador não considera que ele 

possa estar doente ou qualquer coisa que o justifique, já diz que eles são isto ou 

aquilo, que todos são iguais e que não se pode contar com eles. (Grifo nosso). De 

acordo com Memmi (1991), 

 

Ele se recusa a considerar as ocorrências privadas, pessoais na vida de sua 
criada; aquela vida num senso específico não interessa a ele e sua criada 
não existe como indivíduo. E nega ao colonizado aquilo de mais precioso 
garantido a todos os homens: a liberdade (MEMMI, 1991, p. 85). 
 
 

Esse crescendo de atitudes opressivas com relação ao colonizado tende a 

desumanizá-lo e torná-lo objeto. A ele já se dirige o colonizador usando expressões 

relacionadas a animais, quando se referindo a seus agrupamentos, aos alojamentos, 

cheiros etc. Resta ao colonizado se tornar um alter-ego do colonizador, uma cópia 

malfeita, dificilmente um ser humano. Memmi (1991) diz que: 

 

A fim de que esta legitimidade seja completa, não é suficiente para o 
colonizado ser um escravo, ele deve também aceitar este papel. O vínculo 
entre o colonizador e o colonizado é por isso destrutivo e criativo. Ele destrói 
e recria os dois parceiros da colonização em colonizador e colonizado. Um é 
desfigurado em um opressor, um ser parcial, não patriótico, traiçoeiro, que se 
preocupa somente com seus privilégios e sua proteção; o outro, em uma 
criatura oprimida, de quem o desenvolvimento é quebrado e a quem 
compromete por sua derrota (MEMMI, 1991, p. 89). 

 
Chegando ao ápice do conflito, o autor contempla os efeitos da colonização e 

concluiu seu arrazoado, apontando a saída daquela insidiosa trama, o que se pode 

constatar nos seguintes trechos:  

 

Temos visto que a colonização materialmente mata o colonizado. Deve ser 
acrescentado que ela o mata espiritualmente. A colonização distorce 
relacionamentos, destrói ou petrifica instituições, corrompe homens, tanto os 
colonizadores quanto os colonizados. Para viver, o colonizado precisa acabar 
com a colonização. Para tornar-se um homem, ele deve acabar com o ser 
colonizado em que ele se transformou. Se o europeu deve aniquilar o 
colonizador dentro de si mesmo, o colonizado deve elevar-se acima de seu 
ser colonizado (MEMMI, 1991, p. 151) 
 
Finalmente, ele precisa cessar de definir-se através das categorias dos 
colonizadores (MEMMI, 1991, p. 152). 
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Havendo reconquistado todas as suas dimensões, o antigo colonizado terá 
se tornado um homem como qualquer outro. Haverá os altos e baixos de 
todos os homens, por certo, mas no mínimo ele será um homem completo e 
livre (MEMMI, 1991, p. 153). 

 

Na sequência o conceito de descolonização por Frantz Fanon para dar aporte 

ao tema desta dissertação, sinais de descolonização em Remembering Babylon 

(Lembrando Babilônia). Vale destacar que são sinais. Estes no intertexto da obra, 

quase que imperceptíveis, nas entrelinhas.   

 
 

2.1 O conceito de descolonização por Frantz Fanon 
 
 

Segundo Fanon, assim que o sujeito colonizado percebe a que sua vida tem 

o mesmo valor da do colonizador, ocorreria a redescoberta de sua humanidade e dar-

se-ia início à resistência de forma violenta. Esta resistência se chama descolonização. 

Assim sendo, um movimento de descolonização se iniciaria a partir do primeiro dia em 

que houvesse um pleito básico do povo colonizado. Tal fato evidenciaria a 

necessidade de mudanças. O processo de descolonização é, Segundo Fanon (1961), 

sempre violento e tem como prova de seu sucesso a mudança do tecido social 

transformado de dentro para fora. Assim sendo, a descolonização é vista como um 

processo histórico que busca mudar um mundo do avesso. Em outras palavras, a 

descolonização é o encontro entre duas forças completamente antagônicas que de 

fato possuem suas singularidades através do tipo de despersonalização ocultada e 

nutrida pela situação colonial. É através da contra-violência dos colonizados ao regime 

colonial imperialista que eles se libertarão. 

Com relação a questão mais polêmica de Os condenados da terra, de Frantz 

Fanon (1961), a possível necessidade de violência para o processo de 

descolonização, o autor escreve que o colonizado que pega em armas não o faz 

apenas por estar morrendo de fome ou testemunhando a desintegração completa de 

sua sociedade, mas também pelo tratamento que o colonizador lhe confere, o 

colonizado é tratado como animal. Veja o que Fanon escreve abaixo: 

O povo que luta, o povo que, graças a luta, coordena esta nova realidade e a 
conhece, avança, liberto do colonialismo, prevenido de antemão contra todas 
as tentativas de mistificação, contra todos os hinos à nação. Só a violência 
exercida pelo povo, violência organizada e aclarada pela direção, permite que 
as massas decifrem a realidade social, fornecendo-lhes a chave desta 
realidade. Sem esta luta, sem este conhecimento na práxis, há apenas 
carnaval e charanga. Um mínimo de readaptação, algumas reformas no alto, 
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uma bandeira e, em baixo, a massa indivisa, sempre “medievalesca”, que 
continua o seu movimento perpétuo (FANON, 1968, p.120). 

 

É necessário observar com mais atenção as divergências acerca da questão 

da violência em Fanon. Afinal de contas, a idéia de que uma transformação social 

fundamental depende da violência em Fanon. Afinal, a idéia de uma transformação 

social fundamental que dependa da violência não é de forma alguma nova ou 

inaugural pelo autor, mas que já está no bojo das tradições emancipatórias radicais 

do século XIX. 

É importante ressaltar que a obra de David Malouf não instiga em momento 

algum a violência para a libertação do colonizado em si. Ele se utiliza da literatura para 

descolonizar. Fanon valoriza a cultura como Malouf o faz também para descolonizar 

e se necessário pegará em armas para combater as brutalidades do colonizador. 

Talvez ainda seja necessário o método de pegar em armas nos dias atuais para a 

libertação dum povo oprimido por outro tirano, porém a maior arma em punho é a 

literatura, literatura essa que de linha em linha, de página em página vai 

desconstruindo o discurso colonial incutido nas mentes do leitor. Uma literatura que 

descoloniza por meio das letras, que traz a luz as mentes obscurecidas pela literatura 

colonial, eurocentrada, imperialista e egocêntrica sem limites. Em sua obra Malouf 

empenha esforços para abrir a mente do povo colonizado. Ele expõe o quanto a 

colonização é brutal e violenta ao não aceitar o povo não britânico. Vale lembrar que 

a colonização na obra de Malouf é centrada na personagem principal, Gemmy. Todo 

processo de colonização em Lembrando Babilônia é periférico na obra do autor. 

No primeiro encontro de Gemmy com os filhos dos McIvors, Gemmy não levou 

uma paulada porque se apresentou como britânico. Caso contrário, teria levado uma 

paulada ou se sob ameaça de arma de fogo, teria levado um tiro. Isso significa que os 

britânicos podiam atirar nos não britânicos. A violência do colonizador está 

denunciada por meio do romance de Malouf. Sua obra é descolonizadora, traz a luz o 

anseio do colonizador de tirar a vida do diferente, do colonizado, do não britânico.  

No transcorrer da obra, Malouf descoloniza página por página de forma 

imperceptível e de uma gentileza sem igual. O estilo do autor e a sua descrição vem 

ao encontro ao tema desta pesquisa, sinais de descolonização em Remembering 

Babylon (Lembrando Babilônia). São sinais, são flashes dum descolonizar, duma 

sutileza e gentileza, dum verdadeiro gentleman que olha para o outro com compaixão.   
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Malouf se utiliza do mesmo método de descolonizar por meio da literatura que 

que o escritor queniano Ngugi Wa Thiong’o sugere. Em sua obra intitulada 

Descolonizando a mente: as políticas das linguagens na literatura africana, Ngugi faz 

um alerta para uma redescoberta, veja a citação abaixo nas palavras do romancista 

africano: 

Este livro é sobre as políticas de linguagens na literatura africana: nacional, 
democrático e de libertação humana. A chamada para um redescoberta e a 
retomada da nossa língua é uma chamada para reconexão regenerativa com 
milhões de vozes revolucionárias na África, o mundo conclama por libertação. 
É a chamada para a redescoberta da verdadeira linguagem da humanidade: 
a linguagem da luta. É a linguagem universal subjacente a todos os discursos 
e palavras da nossa história. Lute. A luta faz história. A luta nos faz quem 
somos. Na luta está a nossa história, nossas linguagens e o nosso ser. A luta 
começa onde você está; seja qual for a nossa atividade: e aí nos tornamos 
parte daqueles milhões os quais Martin Carter uma vez viu acordado e 
sonhando, sonhando para mudar o mundo. (NGUGI, 1696, p. 109). 
  

Como literário Ngugi começou escrevendo suas obras na língua inglesa e num 

dado momento deixou de escrevê-las em inglês. Ele propõe escrevê-las na língua 

p´re-colonial, o gikuiu. O seu práxis vai de encontro com a orientação de descolonizar 

no livro The Empire Writes Back de Ashcroft, Griffiths e Tiffin, veja a citação abaixo 

que ressalta a importância de escrever na língua pré colonial como recurso valioso 

para descolonizar mentes colonizadas:  

Em países africanos e na Índia, ou seja, em países pós-coloniais onde 
alternativas viáveis na língua inglesa continuam existir, um apelo para 
retornar escrever exclusivamente e principalmente na língua pré-colonial tem 
sido um recurso recorrente de chamadas para a descolonização (Ashcroft, 
Griffiths e Tiffin, 2002, p. 29). 

 
Além do mais é importante deixar claro que a descolonização é exatamente o 

contrário da colonização. A colonização brutaliza o homem sem piedade, sem 

misericórdia. Segundo Fanon (1961) a violência colonial não tem somente o objetivo 

de garantir o respeito dos homens subjugados; procura desumanizá-los. A 

colonização tem seu objetivo de expansão territorial a qualquer preço, jorrando 

sangue do colonizado como ato de bravura e com condecoração heroica. Jean-Paul 

Satre (1961) no prefácio de Os condenados da terra de Fanon (1961) deixa claro a 

missão do colonizador, veja a citação abaixo: 

Nada deve ser poupado para liquidar as suas tradições, para substituir a 
língua deles pela nossa, para destruir a sua cultura sem lhes dar a nossa; é 
preciso embrutece-los pela fadiga. Desnutridos, enfermos, se ainda resistem, 
o medo concluirá o trabalho: assestam-se os fuzis sobre o camponês; vêm 
civis que se instalam na terra e o obrigam a cultivá-las para eles [...] no Congo, 
onde se cortavam as mãos dos negros, nem em Angola onde, bem 
recentemente, furavam-se os lábios dos descontentes para os fechar com 
cadeados. E não afirmo que seja impossível converter um homem numa 
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animal; digo que não se chega a tanto sem enfraquecer consideravelmente: 
as bordoadas não bastam, é necessário recorrer à desnutrição (FANON, 
1961, prefácio, p. 10). 

 

Malouf expõe a brutalidade exercida pelo colonialismo na personagem 

protagonista da sua obra, Gemmy Fairley. Ele era visto com olhares de desconfiança 

pelos colonos do assentamento. Ele era tido como um espião dos negros. Vale 

lembrar que Gemmy é um menino órfão inglês que num dado momento foge de seu 

cuidador Willet pelos maus tratos. Em fuga Gemmy cai acidentalmente num navio sem 

perceber. Ele permanece trabalhando na embarcação por alguns anos em troca de 

comida. Ele adoece e é lançado ao mar pelos marinheiros na costa nordeste 

australiana. Gemmy consegue nadar até a praia e avista um grupo de negros 

reunidos, ele se arrasta até eles e acaba se ajuntando com o grupo onde permanece 

por mais de uma década e meia. Gemmy assimila as línguas, a cultura e os meios de 

sobrevivência dos negros. Num processo de hibridização ele se torna um jovem 

aborígene por assimilação. Mais adiante Gemmy percebe coisas comuns à sua 

infância na Inglaterra, como cavalos, casas, pessoas brancas, galinhas. Ele tem o 

reencontro com os brancos-colonos. Ele não é visto como um deles. A vivência em 

lugares ermos do território australiano, o calor escaldante mudaram a aparência 

daquele menino inglês. A pele queimada ao extremo, os cabelos ressecados do sol, 

dentes podres e o corpo esquelético colocou em dúvida entre os colonos a identidade 

inglesa do jovem Gemmy. Além do mais, Gemmy não conseguia se expressar em 

inglês por ter vivido por dezesseis anos entre os negros. Ele perdera o contato com a 

língua inglesa. Ele não conseguia explicar o caminho que o conduzira até o território 

australiano e muito menos explicar a sua origem. Por esses motivos ele era visto com 

um dos negros. Gemmy sofreu atentados de morte enquanto vivia entre os colonos. 

Em sua trajetória entre os colonos, a personagem protagonista de David Malouf não 

encontrou pertencimento, nem entre os negros porque também não era negro, nem 

entre os brancos mesmo sendo branco. Ele fica entre duas culturas, in-between os 

brancos e os negros. Gemmy é um sujeito híbrido, nem um, nem outro. Supostamente 

ele tem um fim trágico. Ele morreu entre os negros como negro, mas era branco sendo 

morto com golpes de barras de ferro por brancos.         

Para Jean-Paul Satre no prefácio de Os condenados da terra de Frantz Fanon 

(1961) escreve que a colonização é reversível, mas depende muito do colono que tem 

um único recurso: a força, quanto está ainda lhe sobra; o indígena só tem uma 



56 
 

alternativa: a servidão ou a soberania. Satre deixa claro que não é fim do caminho 

para os povos colonizados e encoraja, assim como Fanon, à resistência, à luta pela 

libertação dos condenados da terra, condenados pelo colonialismo e pelo 

imperialismo, veja as palavras de Satre no prefácio da obra de Fanon: 

[...] a unidade do Terceiro Mundo não está concluída: é um empreendimento 
em curso que passa pela união, em cada país, antes e também depois da 
independência, de todos os colonizados sob o comando da classe 
camponesa. Eis o que Fanon explica a seus irmãos da África, da Ásia, da 
América Latina: realizaremos por toda parte o socialismo revolucionário ou 
seremos derrotados um a um por nossos antigos tiranos [...] para que se 
reinicie, é necessário que os camponeses lancem sua burguesia ao mar. [...] 
Nossos processos estão peremptos; podem talvez retardar a emancipação 
mas não a impedirão. [...] A Europa pôs as patas em nossos continentes, urge 
goleá-las até que se retire; o momento nos favorece. 

 

É importante destacar que existe um caminho necessário para trilhar, os sinais 

do colonialismo e os sinais de colonialismo e descolonialismo na obra. O romance de 

Malouf está inserido no contexto do processo colonial do território australiano. Tanto 

o processo colonial como o pós-colonial acontecem no entorno da personagem 

principal, Gemmy Fairley. Os dois processos são periféricos na obra, tudo é centrado 

no protagonista. É importante se utilizar da teoria para enxergar o intertexto, as 

entrelinhas. Malouf foi feliz ao escrever o romance porque consegue concentrar em 

Gemmy o processo colonial e suas agruras e o processo pós-colonial sentidos na pele 

do mesmo. Além do mais, a obra de Malouf é descolonizadora. Ele destaca entre os 

colonos pessoas de bem e em nenhum momento o autor desmerece os negros, pelo 

contrário, Malouf denota que são bastante pacíficos no transcorrer do romance.  

Aproveitando o ensejo com relação à descolonização a escritora nigeriana 

Chimamanda Adichie aborda entre outras questões o contato entre culturas no 

contexto globalizado atual, na citação a seguir, ela conta um pouco da sua história, 

com base em suas experiências e vivências pelo aspecto cultural, 

 
[...] na idade de sete anos [...] Eu escrevia exatamente os tipos de história 

que eu lia: Todos as minhas personagens eram brancos e de olhos azuis, 

eles brincavam na neve, eles comiam maçãs e falavam muito sobre o clima, 

que maravilha era um dia ensolarado dizia eles. Apesar do fato de eu morar 

na Nigéria. Eu nunca estive fora da Nigéria. Nós não tínhamos neve, nós 

comíamos manga e nós não falávamos sobre o clima porque não tínhamos 

necessidade disso. O que isso demonstra [...] é o quanto impressionável e 

vulnerável nós somos diante de uma fábula, principalmente quando crianças. 

Porque tudo que eu tinha lido eram livros os quais suas personagens eram 
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estrangeiros e eu estava convencida que livros pela sua própria natureza 

tinham que ter estrangeiros em suas fábulas e tinham que ser sobre coisas 

que eu não poderia identificar. As coisas mudaram quando eu descobri livros 

africanos [...]. Anos mais tarde, eu lembrei o fato quando eu saí da Nigéria 

para estudar na universidade nos Estados Unidos. Eu tinha 19 anos. A minha 

companheira americana de quarto ficou chocada comigo. Ela perguntou onde 

eu havia aprendido falar inglês tão bem e ficou confusa quando eu disse que 

o inglês é a língua oficial da Nigéria. Ela perguntou se poderia ouvir a minha 

“canção tribal”, ela ficou extremamente decepcionada quando eu reproduzi a 

minha fita cassete de Mariah Carey. [...] O que realmente me impactou: Ela 

teve pena de mim mesmo sem antes ter me visto. [...] A minha companheira 

de quarto tinha em mente um único conceito sobre a África. E nesse único 

conceito não havia possibilidade de um africano parecer com ela de maneira 

alguma, nenhuma possibilidade de sentir mais complexo do que pena, 

nenhuma conexão como humanos semelhantes. [...] (ADICHIE, 2009, p. 35).      

 

A descrição acima é de suma importância se desejamos descolonizar mentes 

colonizadas por meio da literatura. As características da citação da autora nigeriana 

na citação acima são bem claras. O trabalho de descolonização precisa ser feito a 

partir das séries escolares iniciais. A escritora começou ter sua mente estereotipada 

pela literatura estrangeiro quando passou ler livros da literatura nigeriana. Na próxima 

sessão a análise da obra entrelaçada com as teorias colonial e pós-colonial. 
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3 ANÁLISE DA OBRA 

 

No primeiro momento nessa sessão é fundamental justificar o nome da obra 

do romancista australiano. Por que Lembrando Babilônia? O autor, David Malouf foi 

muito preciso escolha do título da obra. Lembrando Babilônia tem ligação direta com 

a personagem principal, Gemmy Fairly. Babilônia lembra o texto bíblico de Gênesis 

11, lembra a Torre de Babel, onde houve uma grande confusão de línguas e ninguém 

se entendia, cada qual falava a sua própria língua. Babilônia lembra cativeiro, numa 

terra de estrangeiro. Gemmy não conseguia se expressar oralmente a não ser por 

meio de gemidos, grunhidos e micagens. O título da obra é um prenúncio com relação 

à personagem principal. Ele não conseguia se comunicar, todas as vezes que tentava 

se expressar ficava frustrado e ninguém o entendia claramente. A falta de 

comunicação o limitou, deixando-o cativo pela sua própria inabilidade de se expressar. 

O romance acontece na região nordeste da Austrália no período colonial. A 

região é a mesmo que o autor da obra nasceu, hoje é o Estado de Queensland. Aqui 

mais um indicativo que a Austrália até o dia de hoje está sob o comando imperialista 

inglês. Queensland significa, terra da rainha.  

O desafio desta seção é entrelaçar a obra com os teóricos do pós-

colonialismo, a fim de sustentar a análise do romance.  

O método para a construção da análise está didaticamente organizado, com 

vistas a facilitar a leitura e compreensão dos argumentos. Assim, temos duas 

subseções: na primeira, são analisados os sinais do colonialismo e na segunda os 

sinais do pós-colonialismo no romance. 

Vale lembrar que o processo colonial aqui em evidência é do território 

australiano e acontece no entorno da personagem protagonista, Gemmy Fairley. 

Gemmy é um sujeito híbrido e, no período colonial, ele é um caso isolado porque a 

hibridez é pertencente ao período pós-colonial. E agora? O grande trunfo do autor foi 

retratar o processo colonial no entorno da personagem principal e os sinais do pós-

colonial sentidos na pele do mesmo.  

O romance retrata o cotidiano dos colonos (colonizadores), dos colonizados 

(negros) de forma periférica e o “em cima da cerca”, in-between (sem pertencimento), 

Gemmy Fairly, um moço inglês, que não era considerado inglês pelos colonos, nem 

negro pelo negros, porque não era negro.  
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Entrelaçar os teóricos do colonialismo e do pós-colonialismo com o romance 

é um grande desafio. 

 

3.1 Os sinais do colonialismo em Remembering Babylon (Lembrando Babilônia) 

Nessa etapa da pesquisa, buscou-se entrelaçar o romance de David Malouf 

com os teóricos que contribuíram com respeito ao colonialismo. É importante ressaltar 

que a obra retrata a dominação do território australiano, em torno da personagem 

principal. 

O protagonista na obra é um jovem inglês que, por um acaso, vive por 

dezesseis anos entre os negros australianos e adquire, por assimilação, seus 

costumes, língua e meios de sobrevivência. Depois desse período ele volta ao 

convívio com os colonos britânicos em solo australiano, no período da colonização.  

É na personagem principal que o autor concentra a hibridez e, no seu entorno, 

o processo colonial de dominação do território australiano. Malouf discorre, ao longo 

da sua obra, as agruras do processo de dominação sentidos na pele do protagonista. 

Nessa descrição o autor faz uma crítica ao método empregado pelos colonizadores 

para dominar o território. Essa característica são traços do colonialismo. Por meio da 

obra o autor denuncia as agruras do processo colonial. 

Albert Memmi deu uma boa contribuição sobre o colonialismo. Tunisiano, 

branco, nasceu em 1921 e viveu num país dominado pela França, subalternizado. 

Com base na sua teoria, assim como de outros críticos foi possível fazer a análise da 

obra. 

Durante a Segunda Grande Guerra Mundial, em 1943, Memmi é levado a um 

campo de trabalhos forçados. Quando a Tunísia conquista a independência, em 1956, 

ele migra para a França. A experiência traumática da colonização o ajuda a compor o 

cânone pós-colonial Retrato do Colonizado precedido de Retrato do Colonizador 

(1957). Para dar início à reflexão quanto ao colonialismo, pergunta-se: qual foi a 

motivação de Memmi para escrever a obra supracitada? Na citação abaixo, o autor 

questiona a postura do colonizador:   

 

[...] os inúmeros fatos que eu tinha vivido desde a infância, frequentemente 
incoerentes ou contraditórios em aparência, se organizavam em 
constelações dinâmicas. Como o colonizador podia, ao mesmo tempo, cuidar 
de seus trabalhadores e metralhar periodicamente uma multidão colonizada? 
Como o colonizador podia, ao mesmo tempo, se recusar tão cruelmente e se 
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assumir de maneira tão excessiva? Como ele podia ao mesmo tempo 
detestar o colonizador e admirá-lo apaixonadamente (MEMMI, 2007, p. 14). 

 

No prefácio do livro acima citado, Memmi indaga sobre o comportamento do 

colonizador. Ora cuidadoso com os trabalhadores, ora maldoso, a ponto de metralhar 

uma multidão deles. O autor declara que a sua motivação para escrever sobre o tema 

foi tentar compreender o contexto pós-colonial vivenciado por ele mesmo. Memmi 

esteve na condição de colonizado, condição que encontrou semelhanças nos demais 

povos colonizados, os seus leitores. Isso é um indicativo de que esse fenômeno de 

dominação e de colonialismo seja viral. 

Em Lembrando Babilônia, Malouf concentra as indagações quanto às agruras 

do processo colonial na mente da personagem protagonista da obra, Gemmy Fairly. 

Gemmy é marginalizado entre os colonos, por ter convivido entre os negros por pouco 

mais de uma década e meia. Entre os colonos, ele é assistido pela família McIvor. 

Vale destacar que ele nunca dormiu dentro da casa da família, sempre do lado de 

fora. Ali ele encontra poucos momentos de refrigério. A maior parte daquele 

assentamento não confiava nele; por ter vivido entre os negros, era visto como um 

espião, um sujeito perigoso que, de alguma maneira secreta, estava combinando com 

os negros um ataque àquele assentamento. Vejamos um trecho da obra em análise: 

 

O homem estava incomodado. Gemmy via isso e ficava atento. O medo de 
Jock, de perturbar seus amigos, poderia, no fim, ser mais perigoso para ele, 
pensava Gemmy, do que a hostilidade declarada que encontrava no povoado, 
onde Gemmy estava sempre sob suspeita, e sempre, mesmo quando 
ninguém parecia estar olhando, submetido a um escrutínio silencioso. [...] 
Estaria Gemmy aliado aos negros? Um elemento infiltrado, um espião? Iria 
escapulir quando não estivessem olhando – e entraria em contato com eles? 
Será que o visitavam em segredo, de noite? (MALOUF, 1993, p. 52-53). 

 

Na descrição acima denota-se com clareza que Gemmy não era bem visto e 

nem bem-vindo entre os colonos. Ele era hostilizado e sempre sob suspeita. Gemmy 

era inglês, assim como os colonos, mas, por viver entre os negros australianos, 

adquiriu por assimilação a língua, os costumes e meios de sobrevivência. Perdera o 

hábito de falar a língua inglesa e isso levantava maiores suspeitas quanto à sua 

origem. Não conseguia explicar o caminho que o levara ao território australiano e nem 

porque se achava naquela condição. Não era considerado branco pelos colonos e 

nem negro pelos negros. Gemmy ficou “em cima da cerca”, nessa descrição ele não 
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teve pertencimento, não foi dos negros e nem dos brancos. Ele foi da cerca, foi de 

Willet, dono da serraria, que o maltratava. O jovem órfão sofreu rejeição na infância e 

isso se perpetuou na fase adulta, até ser morto como um negro, entre os negros, 

sendo ele branco. 

Por meio da descrição acima, Memmi contribui ao promover reflexões sobre 

o colonizador, e este, por sua vez, é um exilado voluntário que tem como objetivo 

primordial a ascensão social na metrópole. O colonizador sempre tem em mente 

retornar ao seu país de origem, com a imagem a partir dos seus relatos de viagem, 

de conquistador, de desbravador, de disseminador da palavra de deus e de um 

empreendedor viajante. Ele tem ganância financeira. Memmi (2001) ironiza a figura 

do colonizador: 

 

A alguns às vezes ainda agrada representar o colonizador como um homem 
de grande estatura, bronzeado pelo sol, calçado com botinas, apoiado em 
uma pá – pois ele gosta de pôr mãos à obra, fixando seu olhar ao longe no 
horizonte de suas terras; entre duas ações contra a natureza, ele se devota 
aos homens, cuida dos doentes e difunde a cultura, um nobre aventureiro, 
enfim, um pioneiro (MEMMI, 2007, p. 37).  

Analisa-se, no trecho supracitado, que o grande colonizador ou o pequeno 

colonizador têm a mesma ambição, no lucro, no apego aos privilégios institucionais, 

na usurpação legítima das riquezas do colonizado, no racismo e no sentimento de 

superioridade cultural. 

No romance, Gemmy não é bem-vindo entre os colonos. Ele viveu entre os 

negros (aborígines) e isso aconteceu por um acaso. Nessa descrição, ele representa 

uma ameaça entre os brancos. Era visto como um espião, analisando o 

assentamento, para descobrir quais as fragilidades dos brancos, um ataque dos 

negros representaria um grande prejuízo. Na análise de Memmi, independentemente 

do colonizador, seja ele grande ou pequeno, o primordial foi e sempre será o lucro. 

Portanto, ter um sujeito como Gemmy Fairley, que trazia incertezas quanto à sua 

origem e as suas intenções, não era nada bom. 

Quando Memmi descreve a imagem do colonizador, mesmo que de forma 

irônica, a figura da personagem Gemmy é contraditória aos colonos. Na citação acima, 

Memmi descreve o colonizador e, no romance, Malouf descreve Gemmy Fairly, na 

análise são duas figuras antagônicas, características oposta. Para Memmi, ao colono 

(desbravador) agrada representar o colonizador como um homem de grande estatura. 

Já no romance de Malouf, Gemmy não era de ninguém, não tinha pertencimento, nem 
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mesmo na infância. Para os colonos daquele assentamento, ele era um suspeito, uma 

ameaça, um representante dos negros disfarçado. Ele era mirrado, de baixa estatura, 

com aspecto de doente, desnutrido, dentes corroídos. Quando era de Willet, em solo 

inglês, ele comia das sobras. Nas embarcações que trabalhou em troca do alimento, 

também comia restos. Entre os negros, ficava com as sobras e só conseguia algum 

alimento em meio às pancadas que recebia. Entre os colonos, também comia das 

sobras.  

Na descrição de Memmi, o colono (desbravador) era bronzeado. Já na 

descrição de Malouf, o protagonista era torrado pelo sol, porque entre os negros vivia 

no relento, no sol ardente. Entre os colonos também vivia da mesmo maneira. Na 

discrição irônica de Memmi, o colono usava botas. No romance, Gemmy andava 

descalço e como um maltrapilho. Na descrição de Memmi, o colono se apoiava numa 

pá, tinha à mão no trabalho. A personagem principal do romance se apoiava em nada 

e se rastejava pelos cantos, como um réptil. Para o crítico ao colonialismo, o colono 

fixava seu olhar ao longe, no horizonte de suas terras, sempre com a perspectiva de 

expansão. A personagem do romance nem olhava para o horizonte, andava 

cabisbaixo, sem perspectiva. O colono, na descrição irônica de Memmi, cuida dos 

doentes. A personagem de David Malouf tinha a pior das doenças, o desprezo entre 

o colonos, o maltrato, além de ser considerado um suspeito, um marginal. O colono 

propaga a cultura. Gemmy não tem nada que oferecer. Ele era um analfabeto e não 

conseguia articular as palavras para se fazer entendido. Ele é um misto de inglês e 

negro, um híbrido, sem pertencimento. 

Malouf descreve a subsistência de Gemmy, sua luta pelo alimento, enquanto 

vivia entre os negros aborígines. Vejamos o seguinte trecho: 

Assim começou sua vida entre eles, fazendo o que sempre fizera. Era tudo 
que sabia. Uma vez que, de algum modo, ele encontrara o seu caminho no 
mundo, seu objetivo, assim como de qualquer outra criatura, era permanecer 
nesse caminho, usando para si todos os meios possíveis. Tinha uma barriga 
para alimentar. Nos dias que se seguiram, forçou para si um lugar entre os 
outros, diminui-se, fazia graças para uma ou outra pessoa com quem poderia 
se ligar, mostrava-se brincalhão e patético e, quando não conseguia desse 
modo obter o que desejava, corria ligeiro nas suas calças meio cômicas, meio 
espavoridas, surrupiava o que podia e engolia com avidez antes que o 
pudessem deter. As pancadas que de vez em quando levava não o 
dissuadiam. [...] ele se deixou integrar num mundo que, embora no início o 
tenha alarmado por seu aspecto selvagem, não apresentou nenhuma 
diferença essencial com relação ao seu mundo anterior (MALOUF, 1993, p. 
37-38) 
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Nessa descrição, Memmi também apresenta o retrato da construção 

discursiva do colonizador a respeito do colonizado. O teórico desvenda a criação do 

mito colonial em que o colonizado é retratado sob uma perspectiva negativa, e isso 

para todos os grupos dos colonizados, independentemente do lugar da dominação. 

Segundo ele, o colonizado é visto como preguiçoso, medíocre, ladrão, débil, sádico, 

perverso, ingrato.  

O retrato do colonizador, com relação ao colonizado, já veio pronto nas 

primeiras embarcações para a dominação do território australiano. Sabe-se que, num 

primeiro momento, o território australiano foi uma colônia prisional. Apenados vieram 

para cumprir suas penas por meio de trabalhos, como a construção de prédios 

públicos, alojamentos e estradas. Em um segundo momento, homens vieram 

voluntariamente para colonizar a terra, com a promessa de um novo horizonte de 

oportunidades.  

A obra em análise não retrata diretamente um confronto direto entre os 

colonos e os negros da terra. Sabe-se que isso aconteceu, de fato, no processo 

colonial da Austrália, mas não no romance de David Malouf. O grande trunfo do 

escritor australiano é concentrar o retrato do colonizado pelo colonizador, na figura 

emblemática de Gemmy Fairly, protagonista do romance. Todo o processo colonial do 

território, sentido na pele do jovem branco inglês, que não era considerado branco 

pelos brancos e nem negro pelos negros. Ele era mal visto no assentamento dos 

colonos por ter vivido por mais de uma década e meia entre os negros (aborígines). 

Para os colonos, ele era um dos negros, visto com desconfiança pela maioria dos 

colonos daquele assentamento. 

Nessa descrição, Memmi desvenda a criação do mito colonial em que o 

colonizado é retratado sob uma perspectiva negativa. É importante ressaltar que o 

protagonista da obra de Malouf não é exatamente um colonizado porque tem alguma 

característica de inglês para os colonos. Na análise, ele é considerado um negro, um 

aborígene. Ele é um sujeito branco, inglês, que passara por um processo de 

hibridização em virtude do convívio entre os negros, adquirindo, por assimilação, sua 

língua, os costumes e os meios de sobrevivência. Integrar o assentamento junto aos 

colonos se tornara impossível para Gemmy porque ele não conseguia se comunicar 

na língua inglesa, não conseguia explicar sua origem. Malouf traz essa característica 

no romance. Veja a descrição na sequência: 
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Perdeu o seu idioma antigo na língua nova que veio aos seus lábio. Nunca, 
na verdade, possuíra mais do que as poucas centenas de palavras 
imediatamente necessárias para encher a barriga e salvar a pele, tendo 
escutado, em sua vida curta, pouco mais do que ordens, pragas, saudações 
rudes, a fala das ruas que ele aprendera a esbravejar com os outros, e 
algumas migalhas e pedaços de coisas mais leves – que aprendera com 
Willet [...] e em seus anos de mar, ouvindo as conversas entre os marinheiros 
debruçados sobre um pedaço de vela que remendavam, sob o oscilar do 
lampião do castelo de proa, ou então estirados no convés. Isso não era o 
bastante para perdurar dentre eles (MALOUF, 1993, p. 39)  

Na análise houve uma tentativa de desvendar sua origem com a contribuição 

do professor Fraser e do pároco do assentamento, por meio de um diário, meio que 

tardio, da trajetória de vida de Gemmy. Mesmo assim, era apenas um documento de 

posse do professor Fraser, que ficara trancafiado na escolinha do assentamento. 

Os esforços do professor Fraser, do pároco e dos McIvors (família 

responsável por Gemmy) não foram suficientes para justificar Gemmy como um 

homem de origem inglesa. Por mais indelicado que seja e até mesmo constrangedor 

pra minha pessoa como um pesquisador (mestrando), até o cheiro que Gemmy 

exalava era motivo de desconfiança quanto a sua origem. Malouf deu vida ao 

personagem do romance pela riqueza dos detalhes. Vaja a descrição detalhada do 

romancista na sequência:    

Gemmy mantivera o mesmo cheiro com que tinha chegado, que era o cheiro 
dos aborígines, metade carne, metade lama, uma advertência, um sinal 
desanimador, de que talvez houvesse dentro dele algo impossível de civilizar. 
(MALOUF, 1993, p. 57). 

Se Gemmy apresentava dentro de si algo impossível de civilizar, qual seria a 

solução? Analisa-se que ele não encontra pertencimento entre os brancos e quando 

esteve entre os negros por mais de uma década e meia também não encontrou. 

Malouf não deixa claro quanto ao destino de Fairley, mas supõe-se, no romance, que 

ele é morto entre os negros como um negro, sendo ele branco, num ataque dos 

brancos contra os negros. Na morte, Gemmy deixa de estar in-between e passa para 

o lado dos negros, mas para isso pagou com a sua própria vida. 

 
3.2 Os sinais do pós-colonialismo em Remembering Babylon (Lembrando 
Babilônia) 

 
 
O desafio, neste tópico, é conectar o pós-colonialismo com o romance de 

David Malouf Remembering Babylon (Lembrando Babilônia). Vale lembrar que o 

processo colonial do território australiano deixou marcas profundas pelo processo de 
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dominação da terra. O romance não retrata diretamente o processo colonial da 

Austrália. Isso acontece no entorno do protagonista. Todo o processo de colonização 

é sentido pela personagem Gemmy Fairley. 

O termo pós colonial foi usado pelos pesquisadores australianos Bill Ashcroft, 

Gareth Griffiths e Hellen Tiffin, na obra The Empire Writes Back: Theory and Practice 

in post-colonial Literatures (O império escreve de volta: teoria e prática nas literaturas 

pós-coloniais), de 1989. É importante ressaltar que o prefixo pós não indica o fim do 

colonialismo, mas traz a perspectiva de anticolonial. Os estudos pós-coloniais são um 

meio de investigação quanto às consequências do processo colonial em povos 

colonizados. 

O processo colonial deixou marcas profundas produzidas pela relação de 

alteridade do colonizador versus a inferioridade do colonizado. Conforme Ashcroft, 

Griffiths e Tiffin (1991), 

 

O termo “poscolonialismo” descreve a cultura influenciada pelo processo 
imperial desde os primórdios da colonização até os dias de hoje. Sendo 
considerada literatura pós-colonial toda produção literária dos povos 
colonizados pelas potências europeias entre os séculos XV e XX. Portanto, 
as literaturas em língua espanhola nos países latino-americanos e 
caribenhos; em português no Brasil, Angola, Cabo Verde e Moçambique; em 
inglês na Austrália, Nova Zelândia, Canadá, Índia, Malta, Gibraltar, ilhas do 
Pacífico e do Caribe, Nigéria, Quênia, África do Sul; em francês na Argélia, 
Tunísia e vários países da África, são literaturas pós-coloniais. Apesar de 
todas as suas diferenças, essas literaturas originam-se da “experiência da 
colonização, afirmando a tensão com o poder imperial e enfatizando suas 
diferenças dos pressupostos do centro imperial” (ASHCROFT; GRIFFITHS; 
TIFFIN, 1991, p. 9) 

Na obra em análise, o protagonista é um menino órfão, na Inglaterra, que foi 

parar numa embarcação, fugindo para preservar a sua vida, tendo sido lançado no 

mar da costa australiana por estar enfermo. Ele consegue nadar até a praia, nota um 

grupo de negros e se arrasta até eles. Ele esteve entre os aborígenes por dezesseis 

anos. Na descrição ele não pôde escapar de um processo de hibridização e, por 

assimilação, adquiriu os costumes e formas de comunicação. Seu aspecto perdera a 

sua aparência de homem branco, sobretudo para homens brancos que não 

conseguiam mais perceber o que as suas expressões significavam, e se tornara aos 

olhos deles um negro (MALOUF, 1993). 

O autor pontua os aspectos do processo colonial, sentidos na pele pela 

personagem protagonista. Pelo convívio entre os nativos da terra levantava 

desconfianças por parte dos colonos. No romance, o autor apresenta a rispidez do 
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processo colonial. O autor não é negligente, mas diligente, ao denunciar o processo 

colonial por meio da sua obra. Malouf retrata o processo colonial do território 

australiano no entorno da personagem principal, e o efeito desse processo de 

colonização é a morte de Gemmy. Este foi massacrado pelo colonialismo. Assim como 

uma população de negros (aborígines) quase que inteiramente dizimada pelo 

processo colonial da Austrália, regido pelo império britânico. 

Na análise, não basta apenas compreender que o colonialismo, a luta entre o 

colonizador e o colonizado, seja apenas fato histórico. O colonialismo produziu 

literaturas eurocentradas. A corrente crítica literária pós-colonial retoma a temática do 

colonialismo para o centro dos debates, rompendo com uma história eurocêntrica 

única. É necessário desconstruir a ideologia imperialista colonialista, a relação de 

colonizador e colonizado ou de superior e de inferior.  

Na descrição, Nenevé (2005) enfatiza um consenso, em que brancos e pretos 

cheguem juntos num texto compartilhado: 

Percebemos que devido a influência do pós-estruturalismo, os mais 
importantes autores do pós-colonialismo nos dias de hoje, sugerem que a luta 
contra o colonialismo e opressão é muito complexa. Não se pode 
simplesmente estabelecer uma luta binária entre colonizado e colonizador. 
Homi Bhabha, por exemplo argumenta que: Nós precisamos de um jeito de 
um olhar que recupera uma terceira dimensão para perfis estabelecidos; um 
jeito de escrever que faça brancos e pretos chegarem vivos num texto 
compartilhado; um jeito de falar que se mova para a frente e para trás, ao 
longo da língua, para trazer linguagem para um espaço de comunidade e 
conversação que nunca é simplesmente branco ou singularmente preto 
(NENEVÉ, 2005, p. 138).  

A descrição acima na fala de Nenevé traz o desafio de dar um jeito de escrever 

um texto compartilhado, que nunca seja simplesmente branco ou singularmente preto. 

Sendo assim, além de conhecer o mundo, é de suma importância transformá-lo por 

meio de práticas. Nesse sentido, vale lembrar as palavras de Freire (1983): 

É preciso que fique claro que, por isto mesmo que estamos defendendo a 
práxis, a teoria do fazer, não estamos propondo nenhuma dicotomia de que 
resultasse que este fazer se dividisse em uma etapa de reflexão e outra, 
distante, de ação. Ação e reflexão se dão simultaneamente (FREIRE, 1983, 
p. 149).  

A citação de Freire acima vem de encontro com a obra de David Malouf, a 

teoria do fazer, o práxis. Ler a obra e se permitir que a nossa mente seja 

descolonizada. O livro de Malouf é descolonizador em seu cerne e de uma gentileza 

sem igual. Malouf traz para o espaço de comunidade e conversação que não é 

simplesmente branco ou singularmente preto (Nenevé, 2005). Em seguida e 

finalmente as considerações finais desta pesquisa.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Muitos esforços foram empenhados para o desenvolvimento e conclusão 

desta pesquisa. O romancista australiano David Malouf foi muito feliz ao escrever 

Remembering Babylon (Lembrando Babilônia), a começar pela escolha do título da 

obra. Lembrando Babilônia tem ligação direta com a personagem principal, Gemmy 

Fairly. Babilônia lembra o texto bíblico de Gênesis 11, lembra a Torre de Babel, onde 

houve uma grande confusão de línguas e ninguém se entendia, cada qual falava a 

sua própria língua. Além disso, Babilônia lembra cativeiro, numa terra de estrangeiro. 

No romance, Gemmy não conseguia se expressar oralmente a não ser por meio de 

gemidos, grunhidos e micagens. Ele não conseguiu conviver com ingleses-colonos 

por não conseguir explicar a sua origem. 

Gemmy é um menino inglês por nascimento, que fugiu do seu cuidador, Willet, 

pelos maus tratos. Na fuga, ele cai a bordo de um navio acidentalmente, onde 

permanece trabalhando pelos mares em troca de comida. Isso ele faz por vários anos, 

até o momento em que adoece e é lançado ao mar pelos marinheiros, na costa 

nordeste da Austrália, ainda em fase colonial. Ele consegue nadar até a praia, onde 

avista um grupo de negros (aborígines) e se arrasta até eles. Babel começa nesse 

momento, ele não conseguia se expressar e muito menos se fazer entendido, além 

de estar numa terra estranha. Inicia-se, nesse momento, o processo de hibridização 

da personagem, até se tornar um jovem aborígine por assimilação pela convivência 

entre os negros. Ele permaneceu entre os negros por dezesseis anos, até perceber 

coisas familiares à sua infância, como casas, galinhas, cavalos e pessoas brancas, 

crianças e adultos. Essas pessoas eram colonos europeus, na maioria ingleses. Num 

dado momento, ele teve um reencontro com os colonos e, mais uma vez, não 

conseguia se expressar e muito menos explicar sua origem, pois perdera a língua 

inglesa por ter ficado mais de uma década e meia entre os negros. 

Sua aparência mudou, cabelos secos ao extremo por conta do sol forte, pele 

queimada, dentes podres, magro ao extremo. Parecia um espantalho. Além das 

características físicas, a dificuldade de explicar sua origem levantou suspeitas entre 

os colonos. Ele era visto pelos colonos como um espião dos negros, articulando um 

ataque ao assentamento dos brancos. A família McIvor acolheu o jovem, mas a grande 

maioria não o via com bons olhos. Ele sofria atentados constantemente, por parte dos 
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brancos colonos. Na Inglaterra, sofria maus tratos por parte de seu cuidador, Willet. 

Gemmy era órfão. Entre os aborígines, sofria insultos e constantemente levava 

pancadas, porque tinha que lutar por restos de comida. Entre os colonos, era visto 

como um dos negros. Seu apelido era Branco-Negro. Gemmy não encontra 

pertencimento, ele está in-between (entre) duas culturas. Ele é um sujeito híbrido. 

Nem inglês, nem aborígine. 

O grande trunfo de David Malouf, ao escrever Lembrando Babilônia (1993), é 

concentrar o processo colonial e suas agruras debaixo da pele da personagem 

principal, Gemmy Fairly. Gemmy é um tipo de prenúncio do pós-colonialismo. 

  Para chegar aos resultados desejados nesta pesquisa, foi necessário 

construir uma base para compreender quais são os sinais de descolonialismo em 

Remembering Babylon (Lembrando Babilônia). Nas entrelinhas o propósito do autor 

da obra é de descolonizar mentes de uma maneira pacífica, mesmo porque não existe 

descolonização a não ser por meio da violência segundo Fanon. Em nenhum 

momento do romance o autor instiga tal violência. Pelo contrário, Malouf escreve de 

maneira delicada e de uma gentileza sem igual.  

Além do mais, verificou-se a trajetória de vida literária do autor David Malouf 

e a fortuna crítica da obra, nacional e internacional. Também foi feita uma análise da 

personagem principal, Gemmy Fairly, tendo como pano de fundo o hibridismo 

(conceitual) e o processo de hibridização cultural da personagem principal. Em 

seguida, a análise da obra de David Malouf.  

O aporte teórico para a compreensão do tema se baseou nos autores Frantz 

Fanon, Albert Memmi, Edward Said, Aimé Cesaire, Homi Bhabha, os australianos Bill 

Ashcroft, Gareth Griffins e Helen Tiffin, Thiong’o wa Ngugi, Chimamanda Adichie, 

entre outros. 

A literatura pós-colonial tem a capacidade de expor ao mundo a continuação 

do que sempre foi afirmado, ou seja, o processo colonial como natural. Um mundo 

dividido entre um “eu” e um “outro”, entre o centro e a periferia, entre os ricos e os 

pobres, entre os civilizados e os selvagens, os brancos e os “negros”, a Europa e o 

“resto do mundo”. A literatura pós-colonial pode, sem sombra de dúvidas, fazer a 

diferença ao apresentar ao mundo um novo olhar sobre a realidade, na qual todas as 

oposições binárias podem e devem ser descontruídas. Além do mais é necessário um 

práxis descolonial. Malouf trabalha a descolonização por meio das palavras de forma 

orquestrada. Linha por linha, página por páginas, de capa à capa. 
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O romance de Malouf, Remembering Babylon (Lembrando Babilônia) nos deu 

oportunidade de perceber a condição de subalterno, da condição desfavorável do 

protagonista da obra, que não era nem inglês e muito menos um australiano nativo, 

ele não encontra pertencimento. O termo para o não pertencimento é o in-

betweenness, ou seja, entre uma e outra cultura, nem de um e nem outro, ele não 

tinha pertencimento, morreu assim, de ninguém. 

São três as esferas no romance que necessitam observação. Em primeiro 

lugar, o embate pessoal, colonizador (colonos) e colonizado (Gemmy Fairley). Gemmy 

sentindo as agruras do processo colonial na pele. Em segundo lugar, o processo 

colonial do território australiano, este no derredor da personagem principal. Não é 

explicitado no romance de Malouf. E em terceiro lugar o intertexto que tem como cerne 

descolonizar mentes colonizadas por meio do romance de forma pacífica e não 

violenta. Malouf o faz assim como Ngugi. 

O autor da obra consegue por meio da sua obra mudar, propositalmente ou 

não, a visão do leitor que vem com o discurso colonial pronto por conta do que recebeu 

em sua fase escolar. No romance, com orquestração das palavras bem colocadas e 

sintonizadas mostra o quanto o processo colonial é tirano. As agruras do mesmo 

sentidos na pele do protagonista da obra. Um processo nenhum um pouco romântico, 

pelo contrário, cruel, tirano e brutal. 

No início do romance o autor explicita o processo colonial no em torno da 

personagem principal e gradualmente a obra vai dando espaço a um processo de 

descolonização, mas sem a violência ou resistência. Segundo Fanon (1968) o 

processo de descolonização, de libertação, de resistência de um povo colonizado só 

acontece com uma violência organizada. Malouf o faz de forma delicada, de uma 

gentileza sem igual e sem arma em punho. Ele não ataca o colonizador e tão pouco o 

colonizado, mas promove um encontro, um meio entre dois polos opostos, dois pontos 

antagônicos, o colonizador e o colonizado. Segundo Nenevé (2005), nós precisamos 

de um jeito de escrever que faça brancos e pretos chegarem vivos num texto 

compartilhado, uma conversação que nunca é simplesmente branco ou singularmente 

preto. 
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