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RESUMO 

 

Neste trabalho, exploramos as questões relacionadas com a teoria d e diáspora e formação da 

identidade em ―O xará‖ (2003), de Jhumpa Lahiri. As questões de diáspora e identidade têm 

recebido atenção em diversas áreas do conhecimento humano. Sobretudo, após o ano de 1945, 

fim da segunda guerra mundial, período em que houve uma expansão das diásporas resultante 

da independência de muitas regiões colonizadas e pela procura de melhores condições de vida 

nas metrópoles. No ano de 1968 Ashoke e Ashima Ganguli chegam aos Estados Unidos. 

Ashoke diásporiza-se com intenção de estudar, e Ashima o acompanha enquanto esposa. Na 

América nascem seus filhos Gogol que mais tarde veio a se chamar Nikil, e Sonali, 

personagens fundamentais na analise do romance O xará (2003) à luz da teoria pós-colonial 

tendo como referências teóricas diáspora e formação da identidade. Pretendemos mostrar 

através da teoria de diáspora, as motivações que levam o sujeito a deixar seu local de origem e 

se estabelecer em outro e, qual a consequência de se viver nesse novo lar, bem como, mostrar 

em que afeta a identidade dos sujeitos diaspóricos e de seus filhos. A metodologia adotada 

nesta pesquisa é baseada em Ashcroft (1995, 1998, 2000, 2001, 2007), Cohen (1997), Fanon 

(1968, 2008), entre outros. Percebemos que, na condição de ser Outro/outro, o Outro, dita as 

relações de modelo social e exclusão na sociedade em que o diaspórico passa a viver. É 

visível igualmente, que esse sujeito marginal resiste às condições impostas pelo Outro, o que 

acaba gerando sérios conflitos entre ambas as partes. Entretanto, como escolha por 

permanecer no local em que se instalaram, os periféricos mostram-se abertos as mudanças e 

absorvem parte da Outra cultura, como forma de viver em paz em um local que não é seu. 

 

 

 Palavras-chave: diáspora, identidade, Jhumpa Lahiri, literatura pós-colonail.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

  
In this work we explore issues of  diaspora and identity formation in Jumpa Lahiri´s The 

Namesake (2003). The issue of diaspora and identity been receiving attention in several areas 

of human knowledge. After 1945, the end of World War II, during which there was an 

expansion of diasporas resulting of the independence of many colonized regions and the 

search for better living conditions in cities. Lahiri´s The Namesake presents Ashoke and 

Ashima Ganguli who , in 1968, arrived in the United States. Ashoke leaves his land with 

intention of  studying, and Ashima accompanies him, as she is his wife. In the USA their 

children were born. Gogol who later came to be called Nikil, and Sonia, who become the key 

characters in the analysis of the novel . With the support of  postcolonial theory as well as 

diaspora studies we will explore the identity formation in the novel.  We intend to investigate 

 the motivations that lead the subjects  to leave their place of origin and settle in another 

environment. Besides it is important to interrogate  what are  the consequence of living in this 

new home and show  how this  affects the identity of diasporic subjects and their children. 

The methodology we  adopted in this research is based on studies by Ashcroft (1995, 1998, 

2000, 2001, 2007), Cohen (1997), Fanon (1968, 2008), among others. We realize that, living 

on condition other Other / other, the Other dictates the relations of social model and exclusion 

in society where the diasporic person starts to live. It is also visible that this marginal person 

resists the conditions imposed by the Other, which ultimately generate serious conflicts 

between both parties. However, as they choose  to stay in the place where they settled, they 

are willing and  open to change and absorb part of another culture . This is as a way to live in 

peace in a place that is not their own. 

 

Keywords: diaspora, identity, Jhumpa Lahiri, post-colonail literature. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Chamar uma literatura de marginal é atribuir a ela diferentes termos e 

significados, compreender o que é uma literatura que carrega essa nomenclatura passa a 

ser fundamental a todo o profissional e profissionalizando das Letras. E foi justamente 

esse o meu primeiro contato com a obra ―O xará‖ (2003), compreender o que é uma 

literatura marginal, e o porquê de tal produção literária receber esse rotulo. 

 A leitura e análise da obra ―O xará‖ (2003) se deu durante o período de 

graduação, em um Projeto de PIBIC, na Universidade Federal do Amazonas-UFAM. O 

projeto tinha como objetivo principal, analisar a literatura marginal em obras de autores 

diaspóricos. Assim, trabalhou-se nesta pesquisa a obra utilizada nessa análise, bem 

como, a teoria da identidade híbrida, estereótipos e diásporas.  

 As leituras feitas nesse projeto foram de grande relevância para um pré-

entendimento sobre a teoria Pós-colonial e, foi também, o que despertou minha 

curiosidade por investigar não só as questões relacionadas às identidades, como 

também, as causas dessas mudanças identitárias. Dentro desse quadro de mudanças, 

encontrava-se uma condição bastante significativa na teoria de diáspora, e foi o que me 

direcionou a elaboração do projeto aqui desenvolvido e defendido. 

 Além disso, a minha condição de sujeito amazônida que, nasceu e viveu no 

interior de Estado do Amazonas, na cidade de Manicoré, favorece um link para a 

condição de pesquisa aqui desenvolvida, porque, para garantir uma melhor qualificação 

profissional tive que deslocar-me de um espaço marginal, (Manicoré, interior) até Porto 

velho, capital do Estado de Rondônia. O ato de se deslocar almejando um crescimento 

enquanto sujeito no espaço do Outro é objeto de linha e pesquisa literária Pós-colonial. 

No que diz respeito à teoria Pós-colonial. Os estudos referentes à condição 

cultural, social e psicológica dos povos que habitavam as colônias durante o período da 

colonização, vêm ganhando um amplo espaço em diversas áreas do conhecimento 

humano. Entendemos que a colonização ocasionou em prejuízos adversos para a 

população nativa. 

Vale pontuarmos que, as perdas nativas não se resumiam nas condições físicas e 

materiais, mas, sobretudo, na atuação que corrompia e conturbava a população enquanto 

seres sociais. O processo de colonização foi um investimento imponente do império e 

influenciou diretamente na condição de vida do nativo. A teoria pós-colonial 

possibilitou que, estudos críticos fossem desenvolvidos, com propósitos de 
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evidenciarmos esses acontecimentos reflexos do colonialismo. Por isso, vale 

reforçarmos que, o Pós-colonialismo: 

 

Não é entendido apenas como desmantelamento das instituições do 

poder colonial, mas também uma busca de alternativas para o discurso 

da era colonial e para tudo o que oprime, que causa injustiça e gera 

desigualdades sociais. Podemos dizer também, que pós-colonialismo 

não tem um significado único, fechado, somente para tratar de rejeição 

ao colonialismo, mais do que isso é, uma abertura de um campo de 

questionamento e interrogações sobre várias formas de opressão, 

autoritarismo e desigualdade. O pós-colonialismo reflete acerca da 

reconfiguração das formas iniciais explícitas de dominação, agora 

obscurecida pela cumplicidade com o capitalismo global. A crítica 

pós-colonial trabalha em direção a um processo de enunciação do 

colonialismo oculto, disfarçado, dissimulado e encoberto entre nações 

que permitem não só a dominação dos sistemas de produção de um 

país sobre o outro mais também de políticas públicas sobre a vida 

privada dos indivíduos e sobre os valores comunitários. (NENEVÉ, 

2006, p.162-163) 

 

Mediante a tais argumentos, nos questionamos, Qual a origem dos estudos pós-

coloniais? Como o a critica pós-colonial se configurou no que diz respeito à gênese do 

pós-colonialismo? Críticos pós-coloniais falam que, os estudos em questão se 

desenvolveram no final dos anos 70. O professor e pesquisador da Universidade Federal 

de Rondônia, Dr. Miguel Nenevé, esclarece que: 

 

Alguns teóricos datam seu surgimento na academia ocidental com a 

publicação da influente obra de Edward Said intitulada Orientalism 

publicada em 1978 e no Brasil traduzida por Tomás Rosa Bueno e 

publicada em 1990. O termo ―postcolonial‖, dentro da academia, foi 

consolidado pelo surgimento, em 1989, do livro The Empire  Write 

Back: Theory and Practice in Post-Colonial Literatures por Bill 

Ashcroft, Gareth Griffiths e Helen Tiffin. (NENEVÉ, 2006, p156) 

 

 O desenvolvimento da teoria pós-colonial proporcionou aos estudiosos, analisar 

suas configurações em conjunturas variadas, aplicando sua abrangência no efeito da 

colonização, na religião, nas condições sociais, no meio educacional entre outros. 

Nenevé, no artigo Pós-colonialismo e algumas contribuições para a educação, descreve 

que: 

 

Os discursos pós-coloniais se deslocaram e foram além dos 

parâmetros de debate de vários modos. Os críticos pós-coloniais 

argumentam que a história e a política de diferença são, muitas, vezes 

um legado do colonialismo que garante privilégio, exclusão e 

repressão, por isso, o discurso pós-colonial convida a reescrever a 
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relação entre a margem e o centro, desconstruindo as ideologias 

imperialistas e colonialista que estruturam o conhecimento ocidental, 

os textos e as práticas sociais. (NENEVÉ, 2006, p.161) 

 

 Os escritos pós-coloniais analisam as repreensões do imperialismo e as 

implicações causadas nas populações que habitavam as colônias, abordando suas 

concepções por meio de diversos aspectos culturais, no qual, daremos uma atenção 

nesta pesquisa, para à literatura, envolvendo os escritos de sujeitos que habitam ou 

habitaram as colônias, em condições de colonização ou de pós-colonização. 

 As primeiras produções literárias sobre as colônias foram prestadas por 

informantes que acompanhavam os viajantes nas frotas em rumo as terra a serem 

descobertas. Pero Vaz de Caminha, ao descrever no ano de 1500, a carta de 

descobrimento do Brasil, destinada a D Manoel I, Rei de Portugal na época, mostra 

quem eram os informantes da corte. Na carta Caminha propõe: 

 

Senhor, posto que o Capitão-mor desta Vossa frota, e assim os outros 

capitães escrevam a Vossa Alteza a notícia do achamento desta Vossa 

terra nova, que se agora nesta navegação achou, não deixarei de 

também dar disso minha conta a Vossa Alteza (...) aqui não há de pôr 

mais do que aquilo que vi e me pareceu. (A CARTA DE PERO VAZ 

DE CAMINHA, 1500, ONLINE) 

 

 A carta descrita por caminha baseava-se, sobretudo, nas descrições de ambientes 

físicos e costumes dos nativos. Entretanto, associa-se ao discurso do informante europeu 

colonizador, dada as características da depreciação aos costumes nativos:  

 

A feição deles é serem pardos, um tanto avermelhados, de bons rostos 

e bons narizes, bem feitos. Andam nus, sem cobertura alguma (...). 

Acerca disso são de grande inocência. (...) andavam tosquiados, (...) 

rapados todavia por cima das orelhas. E um deles trazia por baixo da 

solapa (...) uma espécie de cabeleira, de penas de ave amarela, que 

seria do comprimento de um coto, mui basta e mui cerrada, que lhe 

cobria o toutiço e as orelhas. (...)  

O Capitão, quando eles vieram, estava sentado em uma cadeira (...) 

Acenderam-se tochas. E eles entraram. Mas nem sinal de cortesia 

fizeram, nem de falar ao Capitão; nem a alguém. Todavia um deles 

fitou o colar do Capitão, e começou a fazer acenos com a mão em 

direção à terra, e depois para o colar, como se quisesse dizer-nos que 

havia ouro na terra. E também olhou para um castiçal de prata e assim 

mesmo acenava para a terra e novamente para o castiçal, como se lá 

também houvesse prata! (A CARTA DE PERO VAZ DE CAMINHA, 

1500, ONLINE) 
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 Vale por assim dizer, que as literaturas produzidas em solos marginais, tinham 

um destino certo, o Centro, que ao ser lida e revisada por sujeitos tidos como cultos e 

detentores de ideologias hierarquicamente rotuladas como superiores. Formavam uma 

condição discursiva inferior aos sujeitos nativos. Porém, com o passar dos anos, a 

escrita literária volta seus olhares para dentro das colônias e uma nova característica de 

escritores surgiam.  

O sujeito começa a negar as intenções ideológicas europeias, dando uma 

oportunidade de fala à colônia e a toda e qualquer espécie de indivíduo que nela habita. 

Nasce então, uma literatura que denúncia e reflete os problemas trazidos com a 

colonização, e as perdas sofridas pelas colônias e nativos. 

É nesse tipo de escrito literário pós-colonial, que o romance, O xará (2003), da 

escritora inglesa Jhumpa Lahiri, se adequa. O enredo conta a história de Ashoke e 

Ashima Ganguli, casal de diaspóricos indianos, que ao mudarem-se para os Estados 

Unidos, no final dos anos 60, tentam criar seus filhos, Gogol e Sonali, sujeitos nascidos 

na América, tendo como base as ideologias Indiana. Entretanto, não conseguem deixa-

los longe dos padrões culturais do espaço em que nasceram, uma vez que, o próprio 

casal não consegue se isolar da tradição cultural Americana. 

É neste sentido, de tentar fugir as ações culturais e sociais dos sujeitos 

americanos, que buscamos compreender as condições de sujeitos diásporicos em 

Ashoke e Ashima Ganguli e a construção da identidade em seu filho mais velho, Gogol 

Ganguli, que vivendo em meio às ideologias indiana e a americana, tenta se encontrar 

enquanto sujeito. 

Dessa forma, a descrição e atuação dos personagens pela autora nos são 

fundamentais, posto que, nos levará a compreender que tipo de crítica é realizado. Quais 

os clamores existentes nas atuações dos personagens ao representar o sujeito oriundo de 

uma ex-colônia? O que a obra propõe sobre as decorrências da colonização nos sujeitos 

coloniais? Com relação à teoria, nos ajudará a compreender sobre: Quem é o sujeito 

diaspórico? Como o império cria esses sujeitos? Até que ponto a diáspora pode ser 

resultante de um acontecimento traumático? O que seria uma cultura na concepção 

diaspórica? Qual a importância dos escritos literários na abrangência das reflexões 

acerca das teorias estudadas?  

Assim, o objetivo geral dessa dissertação é: Analisar a representação da 

diáspora e a formação do sujeito diásporico em O xará (2003) de Jhumpa Lahiri. 

Como objetivos específicos, pretendemos: Observar a representação e a interpretação da 



 

14 

 

diáspora na obra, verificando como o sujeito nativo da terra diasporizada subjuga os 

diaspóricos à condição de margem. Representar como ocorre a formação do sujeito 

diaspórico pelo sujeito nativo. Verificar o processo de fragmentação da identidade do 

sujeito diaspórico e a contribuição do sujeito Outro para essa fragmentação. 

Por isso, na primeira seção, ―Jhumpa Lahiri: vida, obra e crítica literária‖ faz-se 

uma investigação da autora acerca de suas obras. Primeiramente, construímos a 

biografia da autora em questão, seus paradigmas literários, a sua posição enquanto 

suposta escritora biográfica, e alguns prêmios de maior renome conquistados com suas 

obras. 

Na segunda seção, ―Identidade e formação do sujeito‖ mostramos, respaldados 

pela teoria literária Pós-colonial, como o sujeito Colonizador, forma ou fragmenta a 

identidade do sujeito colonizado. Nesse ato de formação ou fragmentação, descrevemos 

as considerações a contar pela Ideologia, Linguagem e discurso. 

Na terceira seção, ―Diáspora: da gênese à contemporaneidade‖ criou-se um 

esquema cronológico, apontando às concepções de diásporas em movimentos distintos 

da escala social. Apresentamos a diáspora clássica, dando um foco especial a diáspora 

judaica. Diáspora moderna, descrevendo sobre a diáspora negra ―escravidão‖ e outros. 

Por fim, ponderamos a cerca da diáspora contemporânea e os sujeitos diaspóricos hoje. 

Na quarta seção, ―Análises‖ por meio de estudos teóricos, mostramos como é 

possível apresentar os estudos Pós-coloniais de Diáspora e formação da identidade na 

obra ―O xará‖ (2003) da autora Jhumpa Lahiri. Tendo como referência para 

exemplificar essas teorias, os personagens Gogol/Nikil Gaguli, para representar a 

formação da identidade. Ashoke e Ashima Ganguli como representação do sujeito 

diaspórico.  

No cenário de autores literários pós-coloniais, a autora Jhumpa Lahiri, salienta-se 

por descrever as condições de margem que passam os sujeitos e os filhos destes sujeitos 

que deixam seus locais de origem. Alguns trabalhos já foram construídos, tendo como 

foco as obras da autora em questão, em especial, Oxará (2003). A análise da teoria pós-

colonial na obra nos ajudará a traçar uma ideia de como o colonizado é construído pelo 

colonizador, bem como, os recursos adotados para essa construção. 

 Para análise da teoria no romance, faremos uso de fragmentos da obra estudada, 

respaldando-nos em críticos pós-coloniais. Por falta de tradução teórica em português, 

alguns textos serão descritos em inglês, sendo a tradução de responsabilidade do autor 

desta dissertação. 
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SEÇÃO-1 

 

1.1- JHUMPA LAHIRI: VIDA, OBRA E CRÍTICA 

LITERÁRIA. 

 

Muito se tem afirmado sobre a condição de escrita biográfica de Jhumpa Lahiri, 

e a sua posição sobre essa visão, o que faz com que a mesma pontue ―Se o livro está 

vivo para mim, se as frases falar comigo, isso é o suficiente. O relacionamento é de um 

leitor com o livro, com as palavras, não com a pessoa que o criou‖ (LAHIRI, ONLINE, 

2013)
1
 O que nos permite entender que, a condição de classificação de escrita biográfica, 

rotulada pelos críticos com relação às obras de Lahiri, depende da leitura e 

entendimento de cada sujeito leitor. 

Autora Inglesa nasceu na cidade de Londres, em 1967, filha de diaspóricos 

indianos da região de Bengala Ocidental. Lahiri mudou-se para os Estados Unidos nos 

seus primeiros 24 meses de vida, por isso a primeira referência de cultura e sociedade 

que ela carrega é a americana, o que fez com que a autora absorvesse essa ideologia e a 

assumisse.  

 Em entrevista ao site: Ano Grande do Brasil, Lahiri afirma: 

 

E se lhe perguntarem pela identidade faz uma pausa. ―Talvez seja 

americana‖, responde. Tom de voz baixo, frases curtas que intercala 

com um you know: ―Nasci em Londres, aos dois anos fui para os 

Estados Unidos, os meus pais são de Calcutá e agora vivo em Roma‖, 

e é como se nisto estivesse subentendido tudo o que tem sido a sua 

vida enquanto escritora. (LAHIRI, ONLINE, 2014) 

 

 Porém, é em Rhode Isaland, nos Estos Unidos, que a autora passa a conhecer e 

significar o mundo, primeiramente, frequenta o Jardim de Infância em Kingston, e nesse 

mesmo tempo, as ideias para a construção de seus personagens começam a ganhar um 

espaço em suas condições ideológicas.  

 Pode-se dizer que, tudo começou devido à dificuldade na pronúncia do bom 

nome da autora (Nilanjana Sudeshn), o que fez com que professor do jardim de infância 

                                                                                 
 

1
 If the book is alive to me, if the sentences speak to me, that‘s enough. A reader‘s relationship 

is with the book, with the words, not with the person who created it. 
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passasse a chama-la carinhosamente de Jhumpa, animal de estimação, o que sem dúvida 

alguma, tornou-se preponderante para a construção, e situação vivida pela personagem 

(Nikil/Gogol), que será analisado neste trabalho.  

Gogol, o personagem construído pela autora, apresenta-se como sendo um 

sujeito com características surreais, o que acaba sendo um gosto assumido pela própria 

autora, não só em se tratando da escrita, bem como, de sua própria vida enquanto 

escritora, o que ainda é questionado por alguns críticos que se perguntam até quando a 

autora passará a escrever sua própria vida, o que faz com que a autora responda:  

 

"Isso me deixa perplexa. Será que John Updike se fez esta pergunta? 

Será que Alice Munro? É a coisa étnica, isso é o que é. E a minha 

resposta é sempre sim, vou continuar a escrever sobre este mundo, 

porque ele me inspira a escrever, e não há nada mais importante do 

que isso.‖ (LAHIRI, ONLINE, 2014)
 2
 

 

 Em entrevista ao jornal The New York Time. Ao ser questionada sobre o perfil 

e características de autores que Lahiri gosta, ela responde: 

 

William Trevor, Mavis Gallant, Gina Berriault, Flannery O'Connor, 

Alice Munro, Andre Dubus. Também Joyce, Chekhov, Cheever, 

Malamud, Moravia. Eu descobri recentemente o trabalho de Giorgio 

Manganelli, que escreveu uma coleção chamada "Centuria", que 

contém 100 histórias, cada uma deles com uma página de 

comprimento. Eles são um pouco surreais e extremamente densas, ao 

mesmo tempo feroz e purificadora, o equivalente a uma dose de 

grappa. Acho que é útil para ler um antes de se sentar para escrever. 

(LAHIRI, ONLINE, 2013)
 3

 

 

 Percebemos que a escritora possui como paradigma, autores cujas características 

literárias, consistem nas descrições de personagens densas, ―Sinto-me atraído a qualquer 

história que me faz querer ler a partir de uma frase para a próxima. Não tenho nenhum 

outro critério‖ (LAHIRI, ONLINE, 2013) o que pode ser uma evidencia para as 

elaborações e atuações de seus personagens. 

                                                                                 
 

2
 It baffles me. Does John Updike get asked this question? Does Alice Munro? It‘s the ethnic 

thing, that‘s what it is. And my answer is always, yes, I will continue to write about this world, 

because it inspires me to write, and there‘s nothing more important than that. 
3
 William Trevor, Mavis Gallant, Gina Berriault, Flannery O‘Connor, Alice Munro, Andre 

Dubus. Also Joyce, Chekhov, Cheever, Malamud, Moravia. I recently discovered the work of 

Giorgio Manganelli, who wrote a collection called ―Centuria,‖ which contains 100 stories, each 

of them about a page long. They‘re somewhat surreal and extremely dense, at once fierce and 

purifying, the equivalent of a shot of grappa. I find it helpful to read one before sitting down to 

write 
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 Sempre mostrando um gosto pela arte literária, Lahiri diploma-se pela South 

Kingstown High School recebendo BA em Literatura Inglesa na Berbard College, em 

1989. Possuidora de uma vasta carreira acadêmica é titulada em vários mestrados, pela 

universidade de Boston, como, por exemplo: mestrado em Inglês, Escrita Criativa, 

Literatura Comparada, P.h.D. em  Estudo da Renascença. 

A escritora é autora de inúmeras obras entre contos, romances e não ficção. Em 

relação a seus contos, destacamos os mais conhecidos. ―Interpreter of Maladies”, 

“Unaccustomed Earth‖. No que diz respeito a seus romances, descreveremos: ―The 

Namesake (2003)”, “The Lowland (2013)”. Não ficção: “Cooking Lessons: The long 

way home”, “Improvisation: Rice”, “Reflections: Notes from a Literatury 

Appenticeship” (LAHIRI, ONLINE, 2014) 

O conto Interpreter of Maladies, proporcionou a autora, prêmios importantes 

como: Prêmio Pulitzer de melhor ficção. A coletânea de contos, também abriu portas 

para que a escritora entrasse definitivamente para o célebre mundo da literatura, 

Interpreter of Maladies, bem como, muitas obras da autora, volta-se para a questão da 

vivência entre duas culturas e a condição que determina essa vivência como, por 

exemplo, As diásporas e suas consequências, o fato é que, cada conto que faz parte 

dessa obra transita sempre ente o Oriente e o Ocidente, por isso: 

 

É admirável estrear na literatura com um conjunto de contos como os 

de Jhumpa Lahiri, e não apenas porque "Intérprete de Males" recebeu 

o Prêmio Pulitzer ano passado. A potência, a fluidez e a correção de 

seu texto sugerem adjetivos como maturidade e consistência, ambos 

muito pesados para a matéria fina e delicada da obra. Mais do que 

maturidade, a escritora maneja suas narrativas com algo que se 

poderia chamar de sabedoria. 

Os personagens dos nove contos de "Intérprete de Males", quase todos 

em situações transplantadas, estão o tempo todo de olhos bem abertos: 

Lahiri lida com a curiosidade e a observação do outro no estado mais 

puro (...) Em vez de conversão, Lahiri prefere praticar uma espécie de 

educação sentimental contemporânea, bastante complicada pelos 

trânsitos culturais da experiência da imigração, e na qual a 

generosidade e todas as formas de empatia trabalham como mestras 

(FOLHA DE SÃO PAULO, ONLINE, 2001) 
 

Sabemos que a diáspora é a carcterística central nas obras da autora, o que é 

refletida no romance objeto desta dissertação, no caso, The namesake, “O xará” O 

romance acompanha a história de vida da família Ganguli nos Estados Unidos, e mostra, 

as condições de ser diaspórico, e também, as consequências de ser descendentes de 

diaspóricos. O livro transita entre os Estados Unidos e a Índia, depois da segunda guerra 
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mundial, o que nos possibilita perceber a relação estereotipada existente entre ser e ter 

traços indianos, e em ser e ter traços americanos. 

O romance carrega, em suas características, questões como: Diáspora, 

Identidade, Hibridismo, entre outas questões de leituras e análises. Quando questionada 

da sua condição social relacionada à obra, a autora responde: ―Cresci me sentido um 

pouco traidora, ao adotar como meu um idioma que não era de meus ancestrais. Tinha 

um pouco de vergonha, e de culpa, de ler e escrever em inglês, de falar com sotaque 

americano, em um país onde poucos se pareciam comigo, ou tinham meu sobrenome.‖ 

(LAHIRI, ONLINE, 2014) 

Apesar da aparente crítica em não ter conservado os aspectos de seus ancestrais, 

Jhumpa Lahiri considera-se como uma autora americana, ou mesmo, como uma autora 

diaspórica que veio para os Estados Unidos e produziu uma literatura crítica e de 

qualidade. Entretanto, explica a autora acerca das indagações em ser uma escritora 

diaspórica que escreve dentro de um novo lugar: 

 

No contexto dos Estados Unidos, toda ficção poderia ser considerada 

de imigração, pois nasce do processo de se tornar americano. 

Qualquer escritor, com exceção dos povos nativos, pode falar sobre 

isso. O próprio recurso da escrita reflete esta experiência. Pegue os 

romances de John Steinbeck: eles são literalmente sobre a experiência 

de fixar raízes. Não gosto do termo porque ele sugere que eu não faço 

parte do país. Quando disse que não me sentia totalmente americana, é 

justamente por isso. Antes, me viam pessoalmente como uma 

estrangeira. Agora, falam da minha escrita como se ela pertencesse a 

outro lugar. (...) — O país mudou — afirma Jhumpa. — Hoje, a ideia 

do que é ser americano inclui pessoas como eu. Os Estados Unidos de 

agora são essencialmente isso: pessoas vindo de outros lugares, onda 

após onda de imigrações. Não era assim quando eu era jovem. Ou, 

pelo menos, essa era minha percepção na época. (JORNAL O 

GLOBO, ONLINE, 2014). 

 

Não diferente a muitos escritores disapóricos,  Jhumpa Lahiri, vem sendo muito 

difundida no cenário literário mundial, não só pelos prêmios e críticas que vem recebendo, mas, 

principalmente, por preocupar-se em produzir uma escrita com questões raciais e sociais, 

ocupando cada vez mais lugar de destaque na mídia e nos objetos de estudos e análises 

Internacional,  e é justamente onde a autora se salienta e mostra o peso de suas produções.
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SEÇÃO 2 

 

2.1- A IDENTIDADE E A FORMAÇÃO DO SUJEITO 

 

A formação do sujeito nas perspectivas pós-coloniais dá-se de modo conturbado, 

ao mesmo tempo em que a formação da subjetividade influencia na concepção dos 

sujeitos em perceber sua identidade e assumi-la. Descartes (1596-1650) ao proferir a 

frase ―Penso; logo, existo‖ abre um leque de oportunidade para as interpretações acerca 

dos estudos sobre a identidade, apresentando um sujeito autônomo, com vontades, 

anseios e independente, pois no pensamento humanista, é o EU quem pratica todas as 

ações, o que quebra o paradigma das ideologias divinas, na qual o sujeito é concebido 

por planos superiores. Ashcroft et al., propõe que: 

 

O conceito de subjetividade problematiza a relação simples entre 

indivíduo e linguagem, substituindo a natureza humana com o 

conceito da produção do sujeito humano através da ideologia, discurso 

ou linguagem. Estes são vistos como fatores determinantes na 

construção da identidade individual [...] A sobreposição entre as 

teorias de ideologia, a psicanálise e pós- estruturalismo elevou-se a 

um ataque considerável sobre a afirmação iluminista de autonomia 

individual. (ASHCROFT ET AL, 2007, p.202) 4. 
 

Por isso, a formação do sujeito colonizado é refletida pela literatura pós-

colonial com o processo de colonização que, não marcou apenas a posse dos territórios 

pelos colonizadores europeus, mas também, a ―posse‖ de muitas outras questões, na 

qual se encaixa o nativo ser mais prejudicado, pois além de terem suas terras invadidas, 

tiveram também parte de sua história e cultura cerceadas, Jean Paul Sartre em, Prefácio 

de Os condenados da terra, livro de autoria do psiquiatra Martinicano, Franz Fanon, 

Sartre reflete: 

 

                                                                                 
 

4
 The concept of subjectivity problematizes the simple relationship between the individual and 

language, replacing human nature with the concept of the production of the human subject 

through ideology, discourse or language. These are seen as determining factors in the 

construction of individual identity […] The overlap between theories of ideology, 

psychoanalysis and post-structuralism has amounted to a considerable attack upon the 

Enlightenment assertion of individual autonomy 
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Não faz muito tempo a terra tinha dois bilhões de 

habitantes, isto é, quinhentos milhões de homens e um bilhão 

e quinhentos milhões de indígenas. Os primeiros dispunham 

do Verbo, os outros pediam-no emprestado. Entre aqueles 

a estes, régulos vendidos, feudatários e uma falsa burguesia 

pré-fabricada serviam de intermediários. Às colônias a verdade se 

mostrava nua; as "metrópoles" queriam-na vestida; 

era preciso que o indígena as amasse. (SARTRE, 1979, p.3) 

  

Ao terem suas terras colonizadas, o sujeito passa a ter sua identidade formada 

na condição colonial, e modificada enquanto sujeito nativo. Assim, o sujeito colonizado 

é relegado a uma condição de inferioridade pelo colonizador e a formação ou 

modificação de sua identidade mostra-o como sendo um ser marginal, que deve ser 

introduzido em uma cultura civilizada, ou seja, a cultura vivida pelo homem europeu. 

O colonizador buscou nas investidas coloniais, empregar sua cultura com 

finalidade de marcar o território do nativo e dominar assim a região, visto que a 

perspectiva que se constrói para o nativo (outro com o minúsculo) é a de um ser inferior, 

que em nenhum momento deve se sentir no lugar do colonizador (Outro com O 

maiúsculo), uma vez que o sujeito colonial é considerado, em tudo, diferente do sujeito 

colonizador: ele (colonial) é frágil, sem cultura e sem quaisquer indícios de 

prosperidade. Neste sentido, o colonizador sempre foi considerado hierarquicamente 

superior, tendo construído para si a imagem do poder, da inteligência, do modelo e seu 

discurso é construído de modo a seduzir o nativo e fazê-lo acreditar nestas ―verdades‖ já 

que:  

 

Este Outro pode ser comparado ao centro imperial, ou ao discurso 

imperial, ou ao próprio império, de dois modos: primeiramente, provê  

as condições nas quais o sujeito colonizado obtém a consciência de 

sua identidade como, de alguma forma, o ‗outro‘, dependente; em 

segundo lugar, ele se torna o polo absoluto de ‗referência‘, o 

arcabouço ideológico no qual o sujeito colonizado pode vir a 

compreender o mundo. (ASHCROFT et. AL., 2000, p.170/1)
 5
  

  

                                                                                 
 

5 This Other can be compared to the imperial center, imperial discourse, or the empire itself, in 

two ways: firstly, it provides the terms in which the colonized subject gains a sense of his or her 

identity as somehow ‗other‘, dependent; secondly, it become the ‗absolute pole of address‘, the 

ideological framework in which the colonizer subject may come to understand the word.  
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Vale destacar aqui que a ‗compreensão’ de mundo do colonizador pelo 

colonizado é uma confirmação para o fato de que, o aparato social do império é superior 

ao seu. Se o nativo ―valoriza‖ o dominador a ponto de reconhecê-lo como ―centro 

imperial‖, desta forma, cria uma concepção que o desvaloriza, pois, com tal título aceito 

(dominado), este se introduz na situação de margem dentro de seu próprio império, ou 

seja, a colônia.  

Um exemplo simbólico desse domínio dentro de sua própria terra, pode ser 

representado aqui, no discurso proferido pelo escritor amazonense, Marcio Souza, na 

obra, Mad Maria, ao descrever a visão de progresso na Amazônia, analisado a partir das 

perspectivas do personagem Benjamin; 

 

 [...] Quer saber o que significa para mim o progresso? Uma política 

de ladrões enganando povos inteiros. Birmânia, Índia, África, 

Austrália, os nossos alvos.  

- Mas nós estamos deixando a nossa marca.  

[...] Ao lado da cadeia de tijolos, está a escola para formar 

funcionários nativos subalternos. Nós não nos esquecemos nem de 

ensinar aos jovens nativos o futebol. E aprendem a beber uísque, 

principalmente a beber uísque. Enquanto isso, nos clubes de 

pukkasahibs, nós repetimos ano após ano a mesma conversa. E 

enchemos a cara enquanto enriquecemos, enquanto destruímos tudo, 

enquanto espalhamos os nossos próprios vícios (SOUZA, 2005, p. 

341). 

 

O discurso de Souza 2005, não se distancia das intenções anteriores descritas 

por Ashcroft 2000, já que pode ganhar mais visibilidade na construção do personagem 

Benjamin. Nesta representação, o ato passa a ser consagrado, na medida em que o 

nativo passa a aceitar os ideais coloniais, na ocasião, representado por Benjamin, pois é 

nesse momento que sua identidade se torna modificada, alterada, reduzida perante o 

poder dos colonizadores, o que o leva a se colocar na condição de ser sem ideais, que 

deve mesmo ser inserido em um ambiente de conceitos, e é quando o centro se aproveita 

da situação e cria este ambiente, introduzindo ao nativo sua ideologia, sua linguagem e 

seu discurso, e são esses os meios de se formar o sujeito colonizado segundo 

(ASHCROFT et AL, 2000). 

No que se refere às verdades da formação do sujeito pela ideologia, vale 

descrever que esse processo tem como base, a ideia de que existem questões ideológicas 

que formam todo ser humano, que ocorrem de forma inevitável posto que construa 

ações que nos cercam, compondo toda nossa vida em sociedade. Nesse caso, Ashcroft 
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et. al. discursa que ―Ideologia é o sistema de ideias que explica ou dá sentido à 

sociedade,
 
e de acordo com Marx é o mecanismo pelo qual as relações sociais de 

desigualdade são reproduzidas‖ (ASHCROFT et AL, 2000, p. 221)
 6

 

Assim, algumas doutrinas são empregadas em nós, diante de nós, crescem 

conosco e, paulatinamente, se tornam culturas e as materializamos, posto que nos sejam 

passadas como reais, o sujeito não é apresentado ao novo e sim ao seu próprio sistema 

social. O filosofo Francês de origem Argelina, Althusser, diz que: 

 

Não são as suas condições reais de existência, seu mundo real que os 

―homens‖ ―se representam‖ na ideologia, o que é nelas representado é, 

antes de mais nada, a sua relação com as suas condições reais de 

existência. É esta relação que está no centro de toda representação 

ideológica, e, portanto imaginária do mundo real. (ALTHUSSER, 
1987, p.85) 

 

Por esta concepção, podemos firmar que ideologias são práticas encontradas 

em meio às questões culturais que nos são repassadas através de todo o aparato social 

que nos envolve, o saber, a família, a escola, a igreja, etc. Por isso, assimilamos as 

ideologias de nossos pais e familiares, de nossa sociedade, da igreja a qual 

frequentamos seguindo nossos pais. Althusser mostra que, toda essa questão de 

formação da identidade pela ideologia na verdade é uma condição de evidência da 

existência do sujeito enquanto matéria da sociedade: 

 

As evidências como evidências, que não podemos deixar de 

reconhecer e diante das quais, inevitável e naturalmente, exclamamos 

(em voz alta, ou no ―silêncio da consciência‖): ―é evidente! É 

exatamente isso! É verdade!‖. É nesta reação que se exerce a função 

de reconhecimento ideológico [...] (ALTHUSSER, 1987, p.93) 

 

Por este fato, não há como escapar de tal ação ideológica, uma vez que nossa 

existência e atuação no mundo configura nossa ideologia. No que diz respeito à 

ideologia dentro das condições coloniais, o colonizador impõe suas crendices aos 

sujeitos colonizados, que são determinados a assimilá-las, pois que a elas estão aliados 

todos os aparatos culturais do estado, e mostra como o poder de sedução da ideologia 

fabrica o sujeito, vale pontuar que nesse aspecto pós-colonial:  

                                                                                 
 

6
 Ideology is the system of idea that explains, or makes sense of, a society, and according to 

Marx is the mechanism by which unequal social relations are reproduced. 
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A cultura é ideologia de elite e/ou de massa de uma sociedade dada. 

Não a ideologia real das massas (pois em função das oposições de 

classe, há várias tendências na cultura): mas a ideologia que a classe 

dominante tenta inculcar, directa ou indirectamente, [...] A ideologia 

dominante é sempre imposta às massas contra certas tendências da sua 

própria cultura, que não é reconhecida nem sancionada 

(ALTHUSSER, 1979, P.44) 

 

Um exemplo de imposição colonial pela ideologia, pode também ser verificado 

na obra, ―A conquista da América. A questão do outro” do professor da Universidade 

de Yale e diretor do Centro Nacional de Pesquisa Científica de Paris (CNRS), o 

Búlgaro, ―Tzvetan Todorov‖, quando afirma ―Somos todos descendentes diretos de 

Colombo, e é nele que começa nossa genealogia‖ (TODOROV, 1983, p. 6) Todorov 

nega toda e quaisquer verdades sobre a existência dos sujeitos nativos, e passa a 

representar o outro de acordo com a imagem já construída pelo Outro. 

E foi exatamente nesta linha ideológica que o sujeito Outro impôs sua 

ideologia ao nativo, dominando-o, mostrando que a sua cultura e também a sua maneira 

de ver, receber e lidar com o mundo é melhor e o sujeito colonial, ao se sentir reduzido, 

passa a assimilar essa ideologia, aceitando-se como inferior, crendo-se errado, inculto, 

pagão, confirmando sua própria marginalização.  

Entretanto, vale ressaltar que tais aspectos de fragmentação da identidade do 

sujeito colonial, ganharam forças, através da contribuição da linguagem do colonizador 

para (construir ou destruir) a identidade do colonizado.  

Nessas perspectivas, o arcabouço sugerido para o entendimento da concepção 

de sujeito pela linguagem, teve como base as considerações do psicanalista francês, 

Jacques Lacan (1901-1981) que de Acordo com Ashcroft, fez ―combinação de 

psicanálise e análise estruturalista da língua‖ (ASHCROFT at AL. 2000, p.222), 

partindo de releituras de textos freudianos, nos quais, a formação do sujeito é alvo de 

discussão teórica, descrevendo três estágios pelo qual o sujeito passa em sua formação: 

o Estágio Imaginário, o Estágio de Espelho, o Estágio Simbólico‖. 

Analisaremos aqui o Estágio Simbólico, em que Lacan acredita que, a função 

da língua já é predestinada, ou seja, nascemos moldados por uma imposição de 

linguagem e nos desenvolvemos perpetuando essa imposição. Neste caso, ―Falar é estar 

em condições de empregar uma certa sintaxe, possuir a 

morfologia de tal ou qual língua, mas é sobretudo assumir uma cultura, suportar o peso 

de uma civilização‖ (FANON, 2008, p.33) 
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A linguagem apresenta o sujeito ao universo, pois é através do contato com a 

língua, que o ser terá habilidades para distinguir os significados das coisas existentes no 

espaço. A estas coisas existentes, são atribuídos nomes, assim, ―Falar uma língua é 

assumir um mundo, uma cultura.‖ (FANON, 2008 p. 36) 

A língua também é a simbologia nacionalista de determinado local, os seres 

que ali habitam são induzidos a mostrar este símbolo por serem uma nação deste modo, 

ninguém pode optar por trocar de linguagem, assim como pode optar por trocar de 

religião, a questão da linguagem é una, você não muda sua linguagem para outra, e sim, 

você incorpora uma nova linguagem, porém sem jamais esquecer ou desaprender de sua 

língua nata. 

Em se tratando de recriar a linguagem, este processo foi usado no período da 

colonização para impor novas formas de se nomear o mundo do sujeito colonizado de 

acordo com as perspectivas do sujeito colonizador, pois o objetivo deste ser europeu ao 

transmitir sua linguagem, não é ensinar uma nova língua, e sim, marcar novos territórios 

conquistados, pois para efeito de teoria pós-colonial, é válido referirmo-nos novamente 

a interpretação da psicanálise estudada por Lacan. Nesse caso, os escritos de Green e 

LeBihan conferem que: 

 

Provavelmente o mais famoso comentário de Lacan, para os 

teóricosliterários, pelo menos, é que "o inconsciente está estruturado 

como uma linguagem". A propriedade significativa da linguagem para 

a psicanálise é como aquele que estabeleceu a ordem através dos 

sistemas de sintaxe, e polaridades através de sistemas de semântica. 

Através da linguagem, o sujeito aprende e internaliza as estruturas da 

sociedade, e, mais especificamente, as diferenças de género. (GREEN 

e LEBIHAN, 1997, P. 169)
 7
 

 

Desta forma, quando o colonizador começa a levantar todo o símbolo da 

metrópole na terra do colonizado, difunde sua língua, marca território e constrói, ou 

mesmo fragmentava identidades, mostrando aos colonizados uma nova forma de 

conhecer o mundo, o que fará com que, consequentemente, o outro venha a negar tudo 

aquilo que já conhecia, Para Ashcroft et. Al; 

 
                                                                                 
 

7
Probably Lacan‘s most famous comment, for literary theorists at least, is that ‗the unconscious 

is structured like a language‘. The significant property of language to psychoanalysis is as that 

which established order through systems of syntax, and polarities through systems of semantics. 

Through language, the subject learns and internalises the structures of society, and, more 

specifically, the differences of gender.  
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A linguagem nas sociedades pós-coloniais caracterizava-se como tal 

pela complexidade, o hibridismo e a constante transformação, 

inevitavelmente negando-se a aceitar a estrutura ou código linguísticos 

que podem ser descritos pela distinção colonial de ‗padrão‘ e 

‗variante‘ (ASHCROFT ET. AL, 1995, p. 300)
 8
. 

 

Podemos citar como exemplo dessa distinção, a obra ―A tempestade‖ do 

dramaturgo Inglês, William Shakespeare, quando Prospero, (na figura de colonizador) 

reclama da ―boa ação‖ que faz a Calibã, (enquanto colonizado) empregando-lhe a 

linguagem: 

 

PRÓSPERO: Escravo abominável, carente da menos chispa de 

bondade, capaz apenas de fazer o mal! Tive piedade de ti; não me 

poupei canseiras, para ensinar-te a falar, não se passando uma hora em 

que não te dissesse o nome disto ou daquilo. Então, como selvagem, 

não sabias nem mesmo o que querias; emitias apenas gorgorejos, tais 

como os brutos; de palavras várias dotei-te as intenções, porque 

pudesses torná-las conhecidas. Mas embora tivesses aprendido muitas 

coisas, tua vil raça era dotada de algo que as naturezas nobres não 

comportam. Por isso, merecidamente, foste restringido a esta rocha, 

sendo certo que mais do que prisão tu merecias. (SHAKESPEARE, 

ATO I, CENA II)  

 

Fica evidente que a verdadeira intenção do colonizador, ao empregar a sua 

língua no sujeito colonizado, é receber informações que possam contribuir com o seu 

plano de posse das terras conquistadas e para isso, a língua torna-se uma aliada extrema, 

pois o uso da violência toma a terra, expulsa o nativo, mas as informações referentes às 

riquezas, só poderão ser levantadas com informações advindas das línguas das margens. 

Todorov nos descreve um exemplo claro dessa colocação do uso da linguagem, 

quando apresenta na obra ―A conquista da América. A questão do Outro‖ a atuação dos 

personagens Cortez (colonizador) e Malinche (colonizada), o papel desta índia lhes é 

fundamental, uma vez que conhece as línguas maias e incas e não demora a aprender 

também o espanhol, passando a traduzir, não somente a fala dos nativos, como também, 

toda sua vida cultural e social, abrindo um leque estratégico de oportunidades de ataque 
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 Language in post-colonial societies characterized as it is by complexity, hibridity and constant 

change, inevitably rejects the assumption of a linguistic structure or code which can be 

described by the colonial distinction of ‗standard‘ and ‗variant‘. 
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por parte de Cortez, perante o nativo. Cortez agiu de modo dissimulado e perverso para 

conquistar seus objetivos, o que de fato o garantiu a vitória sobre o grandioso exército 

de Montezuma. 

Com base nessa informação, nos atrevemos aqui a proferir o polêmico 

questionamento feito pela crítica indiana, Gayatri Chakravorty Spivak, no ensaio ―Can 

subalternum speak?‖ Para a autora, o subalterno não pode falar, primeiro que ele não 

possui poder e forças suficientemente para que sua voz seja por ele representada, Spivak 

enfatiza ainda que, a condição da fala do subalterno é duplamente negada quando se 

trata de uma mulher […]It, in the context of colonial production, the subaltern has no 

history and cannot speak, the subaltern as female is even more deeply in shadow […] 

(SPIVAK, 1998, p.23)
 9

 

 Ainda neste mesmo ensaio, Spivak também descreve que, quando a voz do 

subalterno consegue ser ouvida pela elite, devemos nos questionar sobre qual é a 

verdade que ele está falando? Uma vez que, se a fala do colonizado agrada o 

colonizador é porque existe um interesse em causa, e o subalterno não sabe mais o que 

ele é. É o que acontece com Malinche, influenciada pela linguagem do colonizador, ela 

se rende aos efeitos da colonização. Sobre a relação do sujeito colonial que se rende ao 

colonizador por influência da linguagem, Descreveremos aqui as considerações do 

critico queniano, Ngũgĩ wa Thiong'o, ao mostrar que: 

 

Em minha visão a linguagem era o mais importante veículo pelo qual 

o poder fascinou e capturou a alma do prisioneiro. A bala foi o meio 

da subjugação física. A linguagem foi o meio da subjugação 

espiritual.[…] (NGŨGĨ WA THIONG'O, 1995, p. 287)
 10

 
 

Deste modo, Ngugi mostra que, a linguagem empregada pelo colonizador 

extingue todo o aparato social existente em uma comunidade, o teórico salienta que, a 

língua é um dos atributos essenciais de se representar uma cultura, possuindo poder para 

seduzir, manipular e construir verdades impostas pelo império. 

 No que diz respeito a essas verdades, o teórico F. Fanon complementa a 

explicação ao fazer uma representação acerca da influência da linguagem e seu poder de 

                                                                                 
 

9 [...] Se no contexto da produção colonial, o sujeito subalterno não tem história e não pode falar, 

o sujeito subalterno feminino está ainda mais profundamente na obscuridade [...]. 
10

 In my view language was the most important vehicle through which that Power fascinated and 

held the soul prisoner. The bullet was the mens of the physical subjugation. Language was the 

means of the spiritual subjugation. [...] 



 

 

27 

 

 

modificar a identidade do sujeito, na obra ―Pele negras mascaras brancas‖, propõe o 

autor que; 

 

O antilhano que quer ser branco o será tanto mais na medida em que 

tiver assumido o instrumento cultural que é a linguagem. Lembro-me, 

há pouco mais de um ano, em Lyon, após uma conferência onde eu 

havia traçado um paralelo entre a poesia negra e a poesia europeia, de 

um amigo francês me dizendo calorosamente: ―No fundo você é um 

branco‖ (FANON, 2008, p.50) 

 

 O que podemos mencionar é que, para o império apenas a língua branca, ou seja, 

a do colonizador pode determinar ações no mundo.  

Quebrando tal concepção, Ngugi repudia essa imposição do colonizador e 

mostra que toda língua pode definir uma história; 

 

Nós falávamos Gikuyu ao trabalharmos nos campos. Nós falávamos 

Gikuyu fora e dentro de casa. Eu posso vividamente recordar aqueles 
entardeceres de contação de histórias em volta da fogueira. Eram, em 

geral, adultos contando às crianças, mas todo mundo estava 

interessado e envolvido ] (NGŨGĨ WA THIONG'O, 1995 p, 287)
 11

 

 

Não existe elemento capaz de descrever tão bem uma sociedade quanto à 

língua nativa e, quando esta linguagem sofre influência de Outra, seus aspectos tornam-

se desconhecidos e passam a ser apresentado de maneira fragmentada, sobretudo, 

quando a linguagem se associa à ideologia, o que determina a criação do discurso, ou 

seja, a maneira mais poderosa de se criar ou fragmentar uma identidade na perspectiva 

pós-colonial. 

Com relação à formação da identidade pelo discurso, há que se referir que, 

estamos diante de uma das teorias de formação do ser que mais explicita a imposição da 

cultura colonial aos colonizados, pois é, essencialmente, a fusão da ideologia e da 

linguagem como arma de combate à resistência dos sujeitos colonizados, tendo como 

base as considerações focaultianas em que o sujeito pode ser moldado a partir do 

discurso, abarcando aos aspectos históricos, culturais, políticos, ideológicos, sociais, 

entre outros, levando em conta o fato de o discurso colonial ser  ―[...] portanto, um 

                                                                                 
 

11
 We spoke Gikuyu as we worked in the fields. We spoke Gikuyu in and outside the home. I 

can vividly recall those evenings of story-telling around the fireside. It was mostly the grown-

ups telling the children but everybody was interested and involved (…).  
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sistema de declarações que podem ser feitas sobre colônias e povos coloniais [...]‖  

(ASHCROFT, 2007,p.37)
 12

. 

Assim, o discurso nas literaturas pós-coloniais ganham forças com a percepção 

ideológica acerca do comportamento do outro pelo Outro, recebe informações 

degenerativas através do uso da linguagem que o império emprega para conceituar a 

margem, sendo que: 

 

O discurso é tanto mais amplo e variado do que a ideologia ou 

alinguagem, diferentes sujeitos sendo produzidos por diferentes 

discursos, mas o processo pelo qual o sujeito é produzido é o mesmo. 

Um exemplo da abordagem que Focault faz da subjetividade foi a sua 

rejeição do autor como um criador de significados (ASCRHOFT at 

AL, 2000 P 224)
 13

. 

 

Em relação à teoria pós-colonial, o discurso atrelado à formação do sujeito e da 

subjetividade, foi iniciado por Edward Said (1935-2003) na obra intitulada 

―Orientalismo‖, que de acordo com a crítica literária indiana Anial Loomba: 

 

 [...] usa a concepção do discurso para re-ordenar os estudos do 

colonialismo. Ele examina como o estudo formal do ‗Oriente‘ (ao qual 

hoje nos referimos como Oriente Médio), junto com os principais 

textos literários e culturais, consolidaram certas formas de ver e 

pensar, o que, em contrapartida, contribuiu para o funcionamento do 

poder colonial (LOOMBA, 1998, p.43-4)
 14

.  

 

Assim, a perspectiva criada por Said a respeito do poder colonial, baseava-se 

na medida em que adquiria informações sobre o ‗Oriente‘, e com essas informações 

criava-se o diferente, ou seja, o não ocidental, aquele que apresenta local e cultura 

abaixo da sociedade ―europeia ocidental‖, concretizando as intenções já presentes no 

                                                                                 
 

12
 ―[…]thus a system of statements that can be made about colonies and colonial peoples 

[…]‖ Ashcroft et al., 
13

 discourse is both wider and more varied than either ideology or language, different subjects 

being produced by different discourse, but the processes by which the subject is produced is the 

same. An example of Focault‘s approach to subjectivity was his rejection of the author as an 

originator of meaning. 
14

 […] uses the concept of discourse to re-order the study of colonialism. It examines how the 

formal study of the ‗Orient‘ (what is today referred to as the Middle East), along with key 

literary and cultural texts, consolidated certain ways of seeing and thinking which in turn 

contributed to the functioning of colonial power]  
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discurso europeu que beneficiava-se da ideia do Outro como ocidente, e acrescentava a 

ideia do outro como oriente de sujeitos sem perspectivas, sem história. 

A iniciativa de Said serve como referência, para que se mostre o binarismo 

existente nos estudos pós-coloniais, entre ―Outro” que tinha poder sobre a colônia, e o 

―outro”, que era inferiorizado dentro de sua própria terra. Para Ashcroft et al (1998, p. 

24-5) o binarismo na teoria pós colonial é, 

 

Uma distinção simples entre centro/margem;
 
colonizador/colonizado; 

metrópole/império; civilizado/primitivo representa muito 

eficientemente a hierarquia violenta na qual o imperialismo é baseado 

e o qual perpetua ativamente. Oposições binárias são estruturalmente 

relacionadas, e no discurso colonial pode haver um espaço dentro do 

subjacente binarismo - colonizador/colonizado - que se pode ser 

restabelecido em qualquer texto, de vários modos, ex. 

Colonizador: colonizado 

Civilizado: primitivo 

Bom: mal 

Avançado: atrasado 

Bonito: feio 

Humano: bestial 

Professor: aluno 

Médico: paciente‖ 
15

 
 

Assim, Ashcroft deixa explícita a imposição do discurso colonial, e seu modo 

europeu e superior de construir a imagem do outro, visto que, quando dominada pelo 

discurso do colonizador europeu, a sociedade colonizada passa a ser moldada por uma 

comunidade que o via como inferior, passando a se aceitar como sociedade reduzida, 

pois o propósito do Outro era impor a sua ideologia nos sujeitos coloniais, e mostrar 

através do discurso difamador seu poder de dominar, construindo para os sujeitos 
                                                                                 
 

15
 [...] A simple distinction between Center/margin; colonizer/colonized; metropolis/empire; 

civilized/primitive; represents very efficiently the violent hierarchy on which imperialism is 

based and which it actively perpetuates. Binary oppositions are structurally related to one 

another, and in colonial discourse there may be a variation of the one underlying binary-

colonizer/colonized – that becomes rearticulated in any particular text in a number of way,e.g. 

colonizer : colonized 

white : black 

civilized : primitive 

advanced : retarded 

good : evil 

beautiful : ugly 

human : bestial 

teacher : pupil 

doctor : patient. 
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nativos uma imagem ―degenerada‖ e não civilizada, haja vista que, não apresentava as 

características do ser Europeu.  

A professora da Universidade de Nova York, Mary Louise Pratt, expõe esse 

paralelo de características imperiais ao descrever as atribuições feitas por John Burke, 

em The Wild Man’s Pedigree, atribuídas, no ano de 1758: 

 

a) Homem selvagem. Quadrúpede, mudo, peludo. 

b) Americano. Cor de cobre, colérico, ereto. Cabelo negro, liso, 

espesso; narinas largas; semblante rude, barba rala, obstinado, alegre, 

livre. Pinta-se com finas linhas vermelhas. Guia-se por costumes. 

c) Europeu. Claro, sanguíneo, musculoso; cabelo louro, castanho, 

ondulado; olhos azuis; delicado, perspicaz, inventivo. Coberto por 

vestes justas. Governado por leis. 

d) Asiático. Escuro, melancólico, rígido; cabelos negros; olhos 

escuros; severo, orgulhoso, cobiçoso. Coberto por vestimentas soltas. 

Governado por opiniões. 

e) Africano. Negro, fleumático, relaxado. Cabelos negros, crespos; 

pele acetinada; nariz achatado, lábios túmidos; engenhoso, indolente, 

negligente. Unta-se com gordura. Governado pelo capricho (PRATT, 

1999, p. 68). 
  

Das atribuições descritas por Pratt, somente aquelas que dizem respeito à 

sociedade Europeia possuem um ―sistema social‖, pois é a única governada por leis, o 

que pode mostrar que além de ser evoluída e organizada, possui uma estrutura definida 

segundo as concepções de comunidade civilizada. O texto de Pratt relembra muito 

fielmente os discursos empregados em relatos de viagens do Europeu pelas terras a 

serem conquistadas, manifestando-se, de acordo com, Janmohamed: [...] Sem qualquer 

escrúpulo, a eficácia dos sistemas econômicos, sociais, políticos, legais, e morais 

indígenas e impõe sua própria versão destas estruturas ao outro. (JANMOHAMED, 

1995, p. 20)
 16

 

A consequência desse domínio pelo europeu e, sobretudo, o seu modo de 

definir através dos vários discursos o que é do Centro “certo”, e o que é da margem 

“errado” resultou na concretização de uma sociedade colonizada que teve de aceitar a 

fragmentação de sua identidade, pois como mostra Figueiredo: ―Mistificado pelo 

discurso do outro, confrontado a uma imagem negativa de si próprio [...] o colonizado 

não sabe mais o que ele é.‖ (FIGUEIREDO, 1998, p. 66): 

                                                                                 
 

16
 […] without any significant qualms the effectiveness of indigenous economic, social, 

political, legal, and moral systems and imposes his own version of these structures on the other. 
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Deste modo, dominados pelo discurso, os sujeitos coloniais viam-se ―no 

silêncio de uma ruptura repentina‖ (BHABHA, 1998, p.70) não sabendo identificar qual 

era a sua verdadeira identidade, o que muitas vezes os levou a aceitar as colocações 

impostas pelo discurso do colonizador como certa. 

Porém, nota-se que os discursos advindos dos escritores de literatura pós-

coloniais, tornam-se subversivos a ideia de nativo sem cultura, produzidas pelos 

colonizadores. O escritor Africano Chinua Achebe (1930- 2013) relata em sua obra 

Things Fall Apart (1958) que os povos considerados marginais eram possuidores de 

história, o autor mostra a saga dos nigerianos, descrevendo a estrutura social do povo 

Ibo, ilustrando que a raiz de todo o seu apogeu ideológico estava estruturado nas 

condições vividas por seus ancestrais e de quem foram extraídos todas as qualidades 

paradigmáticas que justificavam o sistema político que regia a aldeia, os costumes 

locais, sua tradição, entre outros. 

Outro fator que merece destaque na teoria de formação do sujeito pelo discurso 

sedutor da elite europeia é o próprio colonizador europeu que, aderindo ao processo da 

diáspora tencionando riqueza, acaba sendo introduzido na elite colonial que lhe atribui 

a ambivalência da identificação paranoica, ou seja, transforma-se em sujeito europeu 

encarregado de dominar o sujeito colonial, deixando para segundo plano as acepções de 

tornar-se rico, sendo, desta maneira, usado pelo discurso do ser colonial tido como 

superior. O escritor indiano Homi K. Bhabha, fala que: 

 

Ao negar a condição culturalmente diferenciada do mundo colonial - 

ao ordenar ―Vire branco ou desapareça‖ – o colonizador fica também 

preso na ambivalência da identificação paranoica, alterando entre 

fantasias de megalomania e perseguição (BHABHA, 1998, p.99). 

 

Portanto, é em meio aos problemas de identidade que a teoria pós-colonial se 

atrela, tencionando mostrar a fragmentação do sujeito colonial, pois através da 

linguagem, da ideologia e do discurso colonial as ideias do sujeito colonial se 

concretizam. O colonizado assimila a cultura do colonizador e na difícil tarefa de ser um 

ser civilizado, deseja ter as mesmas ideologias que este Outro tem e, para isso, 

incorpora a cultura colonizadora e, paulatinamente, renega a sua, concretizando a ideia 

do colonizador de cultura superior e ser que constrói o outro. É o que será analisado 

com os escritos referentes à teoria da diáspora. 
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SEÇÃO 3 

 

3.1- DIÁSPORA: DA GÊNESE À CONTEMPORANEIDADE. 

 

O processo de deslocamento sempre foi muito influente para a formação e 

enriquecimento de diversas culturas e, atualmente, várias áreas do conhecimento 

humano estudam esses processos de mudanças. Dentre essas áreas, se encontra a 

literatura e, em particular, a literatura Pós-colonial que, entre outros, define o 

deslocamento estudado até então, como diáspora, estudo que, segundo o Professor 

emérito de Estudos de Desenvolvimento e ex diretor do IIM – (Instituto Internacional de 

Migração), Robin Cohen, é percebido como: ―[...] dispersão forçada foi encontrada em 

Deuteronômio
17

 (28:58-68)‖ […] (1996, p.1). 

Como podemos analisar, muitos exemplos de diáspora podem ser encontrados ao 

longo dos textos bíblicos. Um aspecto representativo que caracteriza a diáspora nesses 

textos, encontra-se no livro de Gênese, como a história de Adão e Eva que, após 

desobedecerem a um deus, foram expulsos do paraíso e deslocaram-se para a formação 

terrena. Cohen interpreta essa visão teológica em sua literatura, usando os escritos 

bíblicos para mostrar as desvantagens que sofre um ser que adere ao movimento da 

diáspora: 

 

Se você não observar e cumprir toda a lei... Deus dispersará você de 

todas as pessoas de uma terra a outra... Entre essas nações, você não 

encontrará paz, nem descanso para a sola de seu pé. Então Deus dará a 

você um espírito inquieto, olhos sombrios e uma fraqueza de apetite. 

Sua vida será perdida continuamente em suspense, o medo o cercará 

noite e dia e você não encontrará segurança durante toda sua vida. 

(COHEN, 1997, p.1)
18

 

 

Como discursa Cohen (1997), pode-se observar que o homem que muda de 

pátria por diáspora, é um sujeito que vive em constante conflito consigo e com a cultura 

                                                                                 
 

17
 forcible dispersion was found in Deuteronomy (28:58-68) […] 

18 [If you do not observe and fulfill all the law… the Lord will scatter you among all peoples 

from one of the earth to the other… Among these nations you will find no peace, no rest for the 

sole of your foot. Then the Lord will give you an unquiet mind, dim eyes and a failing appetite. 

Your life will hang continually in suspense, fear will beset you night and day, and you will find 

no security all your life long.]  
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do Outro, pois ele acha a Outra cultura diferente, porém, necessária para ele viver, posto 

que possa ser sua única opção de vida. Assim, ao tentar definir o termo diáspora, ou 

seja, ―dispersão de pessoas‖, seja ela por meio hegemônico ou por expulsão de seu local 

de origem, é preciso notar a diferença existente entre diáspora, nomadismo e emigração. 

Todas as expressões tratam de deslocamento de espaço. Entretanto, cabe analisarmos e 

compreendermos os efeitos e as causas de diáspora. 

Muitos teóricos que estudam a questão subalterna definem o termo diáspora de 

modo pejorativo ou mesmo negativo. Entretanto, existem aqueles que constroem outra 

condição para o sujeito que vive as ações da diáspora. Cohen (1996) é um retrato desses 

sujeitos que analisam as condições diaspóricas com outras vertentes descreve o teórico 

que, deslocamentos motivados por diáspora, nem sempre apresentam conotações 

negativas, o autor chama atenção para a origem da expressão ―diáspora‖ e mostra que o 

termo foi usado, de fato, para descrever a questão da colonização, levando em 

consideração que os primeiros povos a utilizarem tal expressão, ou seja, os Gregos, 

delineavam a colonização da Ásia Menor e do Mediterrâneo no período de 800 a 600 a. 

C.  

 

Na verdade, o termo "diáspora" é encontrado na tradução grega da 

Bíblia e origina-se nas palavras "para semear amplamente '. Para os 

gregos, a expressão foi utilizada para descrever a colonização da Ásia 

Menor e do Mediterrâneo, no período arcaico ( 800-600 aC). Embora 

tenha havido algum deslocamento dos gregos antigos para a Ásia 

Menor, como resultado da pobreza, excesso de população e de guerra 

inter-estadual, "diáspora" essencialmente tinha uma conotação 

positiva (COHEN, 1996, p.1)
 19

. 

 

Dentro desse contexto positivo de diáspora defendido por Cohen, vale enfatizar 

que a população grega acreditava que a palavra diáspora por lhes proporcionar ―o novo 

em um lugar novo”, fosse indícios de uma nova oportunidade de recomeçar a vida, já 

que a expressão para semear, nos da a ideia de plantar, fixar raízes, assim, a diáspora 

era vista como uma expressão, situação, termo positivo, ainda que marcada por 

lembranças negativas como: guerras civis, pobreza, repressão e outros. O fato é que, a 

partir da diáspora, surgia a ideia de deslocar-se para recomeça em um novo espaço. 

                                                                                 
 

19 In fact, the term ‗diaspora‘ is found in the Greek translation of the Bible and originates in the 

words ‗to sow widely‘. For the Greeks, the expression was used to describe the colonization of 

Asia Minor and the Mediterranean in the Archaic period (800–600 BC). Although there was 

some displacement of the ancient Greeks to Asia Minor as a result of poverty, over-population 

and inter-state war, ‗diaspora‘ essentially had a positive connotation.  
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Entender a diáspora como um deslocamento é o mesmo que compreender suas 

ações enquanto condição de viagem, todos nós viajamos, entretanto, nem toda viagem 

por mais distante que possa ser, é considerada uma diáspora, para chegarmos às 

condições de viagem enquanto diáspora, devemos ter em mente que: 

 

[...] A questão não é simplesmente sobre quem viaja, mas quando, 

como e em que circunstância? Que condições socioeconômica, 

política e culturais marcam as trajetórias dessas viagens? Que regimes 

de poder inscreve a formação de uma diáspora específica? Em outras 

palavras, é necessário analisar o que faz uma formação diaspórica 

semelhante ou diferente da outra: se, por exemplo, a diáspora em 

questão foi constituída através de conquistas e colonizações como tem 

sido o caso com várias diásporas europeias (BRAH, 2002, p. 182)
 20

. 
 

Dessa forma, para compreender quando a motivação de viagem é uma diáspora, 

devemos tomar conhecimento da contextualização social que induz a viajar, é o que 

torna a diáspora diferente de outros tipos de deslocamentos. Brah descreve que devemos 

ser flexíveis quando falarmos em deslocamentos motivados por diáspora, haja vista que, 

a história do diasporico é sempre conflitante, nesse caso, no que se refere ao mudar de 

pátria por diáspora. ―Se a circunstância de deixar são importantes, por isso, também, são 

os de chegada e estabelecendo‖ (BRAH, 2002, p. 183)
 21

, o que é estratégico para os 

estudos literários e interpretações Pós-colonais. 

No que se refere à condição diaspórica de deixar seu local de origem e se 

estabelecer em outro, descrevemos a atuação do enredo de ―A selva, 1930 de Ferreira 

de Castro”. Com relação essa obra, o sujeito que na selva vive é considerado diferente, 

ele invade a selva, um lugar que não é seu, entra sem pedir permissão e lá se abriga, ela 

revidando a esse efeito de deslocamento, aprisiona o sujeito, e aquele espaço que antes 

era visto como livre, se mostra como sendo um espaço de enclausura, o novo espaço e 

tudo que nele existe o repreende a ponto de o deixar perplexo e sem rumo do que possa 

ser considerado normal, a floresta, como sendo o espaço, tem o sujeito como uma 

intimidação por isso não o aceita. 

                                                                                 
 

20
 [...] the question is not simply about who travels but when, how and under what 

circumstance? What social-economic, political and cultural conditions mark the trajectories of 

these jorneys? What regimes of power inscribe the formation of a specific diaspora? In other 

words, it is necessary to analyse what a makes one diasporic formation similar to or different 

from another: whether, for instance, the diaspora in question was constituted through conquest 

and colonisation as has been the case with several European diasporas  
21 ―If the circumstance of leaving are important, so, too, are those of arrival and setting down‖   
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A ameaça andava no ar que se respirava, na terra que se pisava, na 

água que se bebia, porque ali somente a selva tinha vontade e 

imperava despoticamente. Os homens eram títeres manejados por 

aquela força oculta que eles julgavam, ilusoriamente, ter vencido com 

a sua atividade, o seu sacrifício e a sua ambição. (FERREIRA DE 

CASTRO,1930, p.123) 

 

É importante pontuar aqui que, uma representação clara de diáspora, a olhares de 

criticas literárias, está na condição de deslocamento que viveu a população Judia 

conhecida como diáspora judaica. Cohen (1997) classifica tal diáspora como diáspora 

clássica, datando seu início a contar com ―A destruição de Jerusalém e demolição das 

paredes de seu templo em 586 a.C‖  (COHEN, 1996, p. 02)
 22

. O que contribuiu para a 

criação negativa e horrenda empregada ao nome diáspora.  

Os judeus foram expulsos da terra prometida, após seu líder ter se revoltado 

contra o império mesopotâmio, o que resultou em sua captura pelo rei de Babilônia. 

Diante das represárias, os judeus passaram a ver a população Babilônica como sendo 

ameaçadora, cruel, símbolo de seus anseios, desconforto e insegurança, já que a 

comunidade judia não vivia, e sim, sobrevivia em um lugar estranho, arrancado de suas 

raízes, perplexos em meio às leis, as vontades, em suma, a ideologia de um povo que 

não era familiar. (COHEN 1996, p. 2) descreve em suas literaturas os conflitos sociais e 

traumas vividos pelos judeus para com a Babilônia, já que; 

 

O uso da palavra Babilônia era suficiente para invocar um sentiment 

de captura, exílio, alienação e isolamento (...) judeus diaspóricos eram 

descritos como pessoas-fantasmas patológicas – destinados a nunca se 

encontrarem ou alcançar completude, tranquilidade ou felicidade 

enquanto vivessem. (COHEN, 1996, p. 2)
 23

. 

 

O que refletiu para que os estudos sobre cultura recontasse a situação pela qual a 

população judia teve que passar, porque vivenciaram ―o desenvolvimento de uma nova 

energia criativa em um contexto desafiador fora de sua terra natal‖. (COHEN, 1997, p. 

5-6)
 24

. 

                                                                                 
 

22
 ―The destruction of Jerusalem and razing of the walls of its Temple in 586‖ 

23
 [The use of the word Babylon alone was enough to evoke a sense of captivity, exile, 

alienation and isolation (…) diasporic Jews were depicted as pathological half-persons – 

destined never to realize themselves or to attain completeness, tranquility or happiness so long 

as they were]  
24

 [the development of a new creative energy in a challenging, pluralistic context outside the 

natal homeland] 
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O que faz compreendermos que, muitas vezes, as interpretações da diáspora 

clássica, desenvolvem noções ideológicas imaginárias ou mesmo precipitadas para 

conceituarmos uma característica específica do sujeito diaspórico, o que pode confundir 

o leitor sobre qual é a verdade construída para representar o termo diáspora em questão. 

Neste caso, Cohen (1996) quebra paradigmas pejorativos sobre a diáspora 

judaica e apresenta o outro lado desse deslocamento. A chegada dos judeus a Babilônia 

provocou uma troca de conhecimentos entre povos, uma vez que, alguns judeus 

paulatinamente foram se familiarizando com o novo lugar em que viviam, no caso, 

Babilônia, o que possibilitou uma interação cultural entre ambas as comunidades, 

―diaspóricos x Babilônios‖. O discurso entre essas populações foi dominante, e com o 

passar dos tempos, muitos judeus adotaram costumes, língua e condição de vida 

babilônica, ―embora a palavra ' Babylon ', muitas vezes conote cativeiro e opressão‖ 

(COHEN, 1996, p.2)
 25

 

Entretanto, vale mencionar que a condição de interação judaica era cercada de 

estereótipos, pois, como sendo homens expulsos e depositados em um determinado 

lugar, tinham sua liberdade negada, o que os deixava de certa forma receosos perante 

outros povos. Além disso, o fato de os judeus serem conhecidos como os assassinos de 

Jesus Cristo, contribui muito para a construção da imagem de violentos, perversos, 

injustos e outros (COHEN, 1996). 

Dessa forma, a diáspora clássica põe em evidência características marcantes 

abordando o que é ser diasporico e como viver essa condição os sujeitos judeus não 

eram em tudo marginal, entretanto, viviam as consequências de terem nascido em uma 

comunidade vista sob perspectivas negativas, mas que, de certa forma, lhes promoveu 

conhecimentos específicos descreve-se ainda que, na oportunidade de retornarem para 

seus locais de origem, muitos judeus preferiram permanecer na babilônia por já terem 

um padrão de vida concretizado, o que gera desconforto nos pesquisadores a ponto de 

criarem empasses do tipo. Quem é o sujeito diásporico? Como o império cria esses 

sujeitos? 

Antes de respondermos a essas questões correlacionadas com a atuação do 

império nas condições diáspóricas, há que se descrever igualmente que, dentro dessas 

configurações imperiais, se enquadram também os estudos da diáspora moderna que, 

                                                                                 
 

25
 ―Though the word ‗Babylon‘ often connotes captivity and oppression‖ 
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entre outras ações, pode ser caracterizada como um momento de descobertas territoriais, 

fuga e escravidão, tendo sido iniciada no período pós renascimento, com um panorama 

mundial econômico, que fazia com que povos de diversos lugares do mundo, 

diasporizassem-se para lugares distintos, como foi a emigração dos Mouros nos 

territórios Espanhóis, assim como os ciganos no início do século XIV.  

Entretanto, para efeito de escrita a ser desenvolvida ao longo deste trabalho, nos 

ateremos a pontuar, apenas as referências acerca das diásporas imperiais, porém, não 

devemos deixar de mencionar a importância da diáspora moderna. Assim, trataremos 

de: 

 

Um termo, tanto para a ocasião do deslocamento que ocorre como   

um resultado de ocupação imperial e as experiências associadas a este 

evento. O fenómeno pode ser um resultado de transporte de um país 

para outro, a escravidão ou prisão [...].(ASHCROFT et. Al, 2002, 

p.65)
 26

                                      

 

Dessa forma, discursar as diásporas imperiais, é fazer uma cronologia sobre o 

processo de colonização e posse de diferentes localidades ao longo do globo. O final do 

século XV e início do século XVI, pode ser conhecido como um momento relacionado 

ao que podemos descrever como diásporas imperiais. Acontece que foi exatamente 

nesse período que a Europa rasga o mar e lança nele todo seu poder de continente 

desbravador, conquistador, colonizador de terras. 

 
O fato de que a expansão colonial europeia pós-renascentista era 

coincidente com o desenvolvimento de um sistema capitalista 

moderno da troca económica (ver teoria do sistema mundial) o que fez 

com que a percepção das colónias estabelecida principalmente para 

fornecer matéria - prima para florescer as economias das potências 

coloniais fosse grandemente fortalecida e institucionalizada 

(ASHCROFT et. Al, 2002, p.40)
 27

. 

 

A partir desses pressupostos, localidades anônimas ―revertidas por uma questão 

cultural própria‖ passam a ser descobertas, nomeadas e acopladas como parte integrante 

                                                                                 
 

26 A term for both the occasion of displacement that occurs as a result of imperial occupation and 

the experiences associated with this event. The phenomenon may be a result of transportation 

from one country to another by slavery or imprisonment […].  
27

 The fact that European post-Renaissance colonial expansion was coterminous with the 

development of a modern capitalist system of economic exchange (see world system theory) 

meant that the perception of the colonies as primarily established to provide raw materials for 

the burgeoning economies of the colonial powers was greatly strengthened and institutionalized 
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de um espaço habitado por povos tidos como superiores, modelo de aspectos culturais a 

serem seguidos e aceitos como certo pelos habitantes das terras recém-descobertas, o 

mapa de muitos países europeus passaram a ganhar ramificações ―braços‖ antes não 

existentes e que em determinadas vezes serviria de sustento e força para a metrópole 

europeia desbravadora, o que torna claro o desejo por desenvolver/dominar essas 

regiões com ideologias europeias. Dentro deste contexto, o professor de Literatura 

Americana e Inglês na Faculdade de Londres, (Paul Gilroy) considera o Império como 

sendo o símbolo ideológico de poder por possuir ―as noções redutoras da cultura que 

formam a substância da política racial hoje‖ (GILROY, 2001, p. 43).  

Mediante a isso, há que se descrever que, a descoberta de arquipélagos ao longo 

da costa Africana pelos Lusitanos como as ilhas: Madeira, Açores e Cabo Verde, em 

meados século XV, marcam a gênese do colonialismo imperial europeu. A posição 

ardilosa do colonizador português o fez perceber que, se continuasse a desbravar o mar, 

poderia conquistar novas regiões dessa forma, o mar passa a ser o símbolo de 

prosperidade e riqueza para a Europa, que difundiria seu império e dominaria diferentes 

terras. 

O comércio se intensificou, novos portos ganhavam diferentes embarcações, e 

Giroy personifica essas embarcações ao descrevê-las como ―um sistema vivo, 

microcultural e micropolítico em movimento que coloca em circulação, ideias, ativistas, 

artefatos culturais e políticos‖ (GILROY, 2001, p. 38) nesta posição, cada terra 

descoberta reluzia um brilho a mais na coroa da corte, as navegações estavam dando 

resultado, o interesse por navegar se torna unânime e a ambição por descobrir se tornam 

necessidades. 

 São resultados dessa unanimidade e necessidade, o fato de Bartolomeu Dias ter 

descoberto em 1488, a condição de se navegar ao redor do continente, tendo em vista o 

Cabo da Boa Esperança, o que possibilitou uma década depois, no ano de 1498, a 

chegada de Vasco da Gama às Índias, desta forma, 

 

Sob a chave da diáspora nós poderemos então ver não a raça, e sim 

formas geopolíticas e geoculturais de vida que são resultantes da 

interação entre sistemas comunicativos e contextos que elas não só 

incorporam, mas também modificam e transcendem (GIROY, 2001, p. 

25). 

 

Por isso, a que se dizer que as descobertas Portuguesas foram vistas com olhares 

de cobiça, sobretudo pela monarquia Espanhola, que financiou a descoberta de 
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territórios importantes como a América no ano de 1492, pelo navegador Cristóvão 

Colombo, sobre as descobertas de novos territórios, pontuaremos os dizeres de 

Todorov, ao afirmar que: 

 

O desejo de enriquecer não é, evidentemente, novo, a paixão pelo ouro 

nada tem de especificamente moderno. O que é um tanto moderno, é a 

subordinação de todos os outros valores a esse. O conquistador ainda 

aspira aos valores aristocráticos, títulos de nobreza, honra e estima; 

mas, para ele, tornou-se perfeitamente claro que tudo pode ser obtido 

através do dinheiro, que este não somente é o equivalente universal de 

todos os valores materiais, como também a possibilidade de adquirir 

todos os valores espirituais (TODOROV, 1999, p.79) 

  

Dessa forma, o desejo por adquirir riquezas, não encontram barreiras nem limites 

nas adversidades naturais, pelo contrário, a partir das descobertas territoriais e 

exploração das riquezas, que porventura vierem a existir nas terras descobertas, os 

cabos, os furos, o outro lado da ilha se tornam bastantes promissores e propícios às 

explorações. Verdadeiramente, a extração de riquezas para a corte europeia com a 

condição das diásporas imperiais, tinham um caminho certo, o de explorar o mar, e uma 

direção incerta, o saber se/onde seus navios iriam chegar. 

A professora e pesquisadora Avtar Brah, (2002,) pontua em seus escritos 

chamando a atenção para o fato de diásporas serem ―(...) potencialmente, também 

lugares de espaços e novo recomeço. Elas são terrenos culturais e políticos disputados, 

onde memórias individuais e coletivas se colidem, se reagregam e se configuram‖ 

(BRAH, 2002,  p.193)
 28

 

A colocação de Brah (2002), reforça as ações manifestadas por diferentes reinos 

com propósitos de encontrarem riquezas ao se lançarem no lucrativo comércio do além 

mar. A monarquia Britânica, por exemplo, na segunda metade do século XVI, expandiu 

o estado colonial tomando como parte a ser explorado o território pertencente à Irlanda. 

Todavia, foi apenas no século XVII que o Reino Unido juntamente com a França e 

Holanda conseguem se consolidar e estabelecem impérios no além mar, se igualando 

com os pioneiros Espanha e Portugal e com eles próprios. E é explanando a esses 

aspectos de conquistas imperiais que passaremos a analisar as considerações diásporicas 

a partir de agora. 
                                                                                 
 

28
 [diáspora are alsopotentially the sites of hope and new beginnings. They are contested cultural 

and political terrainswhere individual and collective memories colide, ressemble and 

reconfigure] 
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As primeiras manifestações diaspóricas no período imperial podem ser 

classificadas pela atuação do Europeu colonizador que, se deslocava voluntariamente de 

suas terras para fortalecer o domínio de sua coroa, Ashcroft et. al. mostram que: 

 

Diáspora (...) é um fato histórico central da colonização. O 

colonialismo, por si, foi um movimento radicalmente diaspórico, 

envolvendo a dispersão e o estabelecimento temporário ou permanente 

de milhões de Europeus por todo o mundo (ASHCROFT et. AL, 
2000, p. 68-69)

 29
. 

 

Nesse panorama, a colônia passa a receber e é influenciada a aceitar a presença 

de pessoas que não deslocavam-se apenas para povoar um novo território, e sim, para 

sondar as condições de riquezas a serem exploradas. O colonizador europeu chega às 

terras conquistadas com uma ideologia que se diz superior, uma linguagem dissimulada, 

que se fortalece por um discurso difamador, o que fez com que as sociedades nativas 

das terras colonizadas fossem pejorativamente reduzidas às condições de inferioridade, 

sem cultura, crendices religiosas, e detentora de um modelo social inexistente aos olhos 

dos europeus neste caso, há que se dizer que ―A bandeira seguiu o comércio, com a 

consequência inevitável da conquista, ocupação e a subordinação dos indígenas‖. 

(COHEN, 1997, p. 183)
 30

. 

 Diversos prejuízos foram deixados aos sujeitos nativos com o desenvolvimento 

das diásporas imperiais, e o suborno de seu sistema cultural, além de terem suas terras 

invadidas, tiveram parte de sua história cerceada e muito de suas riquezas roubadas 

pelos colonizadores, além de terem sua mão de obra escravizada por um longo tempo, o 

que os levou a fugirem de tais ações e se dispersarem dentro de suas próprias terras. 

Todorov exemplifica o domínio colonial europeu quando descreve a condição do 

colonizador se dispersar pelas colônias, para o autor; 

 

O desejo de enriquecer e a pulsão de domínio, essas duas formas de 

aspiração ao poder, sem dúvida nenhuma motivam o comportamento 

dos espanhóis; mas este também é condicionado pela ideia que fazem 

dos índios, segundo a qual estes lhe são inferiores, em outras palavras, 

                                                                                 
 

29 […]Diaspora (…) is a central historical fact of colonization. Colonialism itself was a radically 

diasporic movement, involving the temporary or permanent dispersion and settlement of 

millions of Europeans over the entire world.]  
30

 [The flag followed trade, with the inevitable outcome of conquest, occupation and the subordination of 

the indigenous people] 



 

 

41 

 

 

estão a meio caminho entre os homens e os animais. (TODOROV, 

1999, p. 175). 

 

Os nativos indígenas eram vistos como objeto a ser usado dentro do contexto da 

extração de riquezas das terras colonizadas, o que provocou sua dispersão. Com a 

dizimação /diasporização dos índios, o colonizador via a necessidade de mão de obra 

para fortalecer a economia do império, já que a colônia não era unicamente vista como 

um lugar a ser conquistado, na verdade as colônias eram vistas como um espaço a ser 

explorado, detentora de riquezas e prosperidades para o império.  

A partir desse pressuposto, havia a necessidade cada vez maior da demanda de 

trabalhadores, então, iniciou-se um processo de escravidão com povos negros vindos da 

África. Said traça um panorama cultural entre dois pólos, Oriente e o Ocidente, a ser 

interpretado aqui como a condição de ser não branco e ser branco. Para o autor a relação 

entre ambos servem de base para que se compreenda e se justifique a afinidade do 

imperialismo nas colônias europeias, o colonizador entende sua sociedade como sendo 

nociva, o sujeito imperial deve se deslocar para construir uma coletividade civilizada, 

assim define sua classe como; 

 

Uma noção coletiva que identifica a ―nós‖ europeus contra todos 

―aqueles‖ não-europeus, e pode-se argumentar que o principal 

componente da cultura europeia é precisamente o que tornou 

hegemônica essa cultura, dentro e fora da Europa: a ideia de uma 

identidade europeia superior a todos os povos e culturas não-europeus. 

(SAID, 2007, p. 34). 
 

 Dentro desse contexto, a elite europeia sempre se fez presente para decidir sobre 

quem se deve mandar para as colônias. Por que se deve mandar para as colônias? E qual 

será a finalidade dos que vão para as colônias? Foi o que aconteceu durante o processo 

de escravidão dos negros.  

Sabe-se que a primeira demanda de negros diaspóricos africanos possui uma 

conotação bastante similar a da história da colonização em diferentes países a Igreja 

Católica, por natureza, autoriza no ano de 1455, durante o pontifício do Papa Nicolau V, 

o envio e escravidão dos sujeitos que fossem pagãos ou incrédulos às doutrinas 

católicas, para serem usados e trabalharem forçados em outros locais, nesse grupo de 

incrédulos se enquadrava os negros africanos, sociedade que já possuía um aparato 

religioso concretizado e que se julgava como sendo de desencontro ao catolicismo. 



 

 

42 

 

 

O comércio de escravos se intensificou ao longo de alguns séculos, mesmo 

tempos depois, a própria Igreja Católica ter sancionado e decretado, no ano de 1462, 

durante o pontifício de Papa Pio II, que a escravidão era um crime, entretanto, era a 

condição necessária para desenvolver o império, por isso, passa a ser utilizada com 

muita frequência pelos Europeus. 

Muito se relata acerca das barbáries ocorridas com os escravos Africanos 

durante as longas viagens de travessia do oceano. Paul Gilroy retrata no prefácio à 

edição 1º de The Black Atlantic (1993) as conjunturas das diásporas negras, para o 

autor, esta (diáspora negra) configura a um sistema econômico global que fortaleceu a 

condição de trocas culturais. Todavia, não era acréscimo cultural o intuito do 

colonizador e sim, a força física que, porventura, viesse a ser extraída dos sujeitos 

negros africanos.  

Desta forma, o sofrimento do negro durante a travessia do Atlântico, possibilitou 

ao autor descrever não apenas de comunidades negras isoladas, etnias específicas, ou 

nacionalidades distintas, e sim, de condições análogas de travessia. Em o Atlântico 

Negro, a diáspora negra não desloca somente sujeitos físicos, o arrancar o ser de seu 

local de origem se resume no transplantar as suas origens, pois muito mais do que 

corpos, os porões dos navios negreiros carregavam histórias, religião, costumes 

aceitáveis e vivos da comunidade diaspórica negra, que acabam sendo marginalizados 

pelo aparato social e cultural do colonizador, passando a ser classificada como; 

 

[...] Noção mística e impiedosamente positiva da África que é 

indiferente à variação intra-racial e é congelada no ponto em que os 

negros embarcaram nos navios que os levariam para os inimigos e 

horrores [...]  (Gilroy, 1993, p. 355).  

 

Há que se referir que as consequências tidas para com a diáspora negra foram 

diversas. Na América, por exemplo, estes povos, além de serem forçados a trabalhar por 

incalculável demanda de horas, não eram bem alimentados, viviam em condições 

desumanas e eram submetidos a açoites quando infringiam regras dos seus senhores, ou 

quando furtavam qualquer coisa insignificante de posse dos seus senhores para comer 

(TODOROV, 1999). Tal tipo de diáspora ocasionou, muito comumente, a fragmentação 

da identidade do sujeito escravizado, que começou a tentar imitar os valores europeus 

como se eles fossem verdadeiros, já que simbolizavam o poder.  
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Entretanto, com a proibição do comércio de escravos por volta do século XIX, 

surge à necessidade de contratação de uma mão de obra diferenciada, para atuar no 

enriquecimento direto do império e na exploração das riquezas da colônia vale 

descrever também que a mão de obra diferenciada não se resumia na condição de o 

sujeito trabalhador ser melhor ou pior que o negro, nas condições coloniais, o 

diferenciada é aquela mão que em muitas das vezes não é negra, mas que na função 

literal desempenha a mesma condição braçal que o sujeito negro. 

 A partir de então, a exploração ganha uma nova nomenclatura, é onde o escravo 

africano sai de cena e abre espaço para o homem branco, ou seja, é a hora da atuação 

dos trabalhadores contratuais, seres que em muitos dos casos também eram europeus 

iludidos com promessas de riquezas nas terras alheios, o que fazia com que 

abandonassem seus locais de origem e se dispersassem por diferentes regiões ao longo 

do globo, nesse caso, sabe-se que; 

 

Após o tráfico de escravos, quando a escravidão foi proibida pelos 

poderes europeus nas primeiras décadas do século dezenove, a 

demanda por trabalho agrário barato nas economias agrárias coloniais 

foi de encontro ao desenvolvimento de um sistema de trabalho 

contratual. [...] A prática da escravidão e de contratos trabalhistas, 

portanto, resultou em diásporas coloniais mundiais (ASHCROFT et 

AL 1998,p. 69)
 31

.  

 

O Brasil, em especial as regiões Sul e Sudeste, são exemplos representativos 

dessas práticas de contratos. Com a proibição da escravidão, os Europeus foram trazidos 

de suas regiões com propósito de trabalharem nas lavouras e outros serviços braçais, 

concretizando assim, o desejo do império. Cohen mostra o verdadeiro intuito do 

deslocar o sujeito para atuar de modo contratual, descreve que: 

 

O que os nacionalistas do século dezenove queriam era um ―espaço‖ 

para cada ―raça, uma territorialização de cada identidade social. O que 

eles têm, em vez disso, é uma cadeia de cidades cosmopolitas e uma 

crescente proliferação de identidades subnacionais e transnacionais 

                                                                                 
 

31
 [After the slave trade, and when slavery was outlawed by the European powers in the first 

decades of the nineteenth century, the demand for cheap agricultural labour in colonial 

plantation economies was met by the development of a system of indentured labour. […] The 

practices of slavery and indenture thus resulted in world-wide colonial diasporas].  
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que não podem ser facilmente contidas pelo sistema dos estados-

nações (COHEN, 1997, p.175)
 32

.  

 

As causas desse deslocamento e consequentemente a atuação da ação contratual 

foram refletidas por Hall para o autor, ―A pobreza, o subdesenvolvimento, a falta de 

oportunidade - os legados do império em toda parte – podem forçar as pessoas a migrar, 

o que causa o espalhamento – a dispersão. Mas cada disseminação carrega consigo a 

promessa do retorno redentor‖ (HALL, 2003, p. 28).  

É visível em muitos dos Estados que fazem parte das regiões brasileira acima 

citada, manifestações culturais herdadas de comunidades europeias. Portanto, a partir 

dessa manifestação de diáspora a identidade nacional torna-se cada vez mais 

conflituosa, o ser descendente de europeu, africano ou asiático desenha um sujeito 

brasileiro ou de qualquer outro país que foi colônia da Europa diferente e também 

indiferente em cada região do país em que nasceu. 

A partir desses aspectos entendemos as manifestações diaspóricas a serem 

descritas aqui, como sendo classificadas, segundo (COHEN), como Diáspora 

Contemporânea, e passa a ser analisada dentro de um contexto de conturbações 

psicológicas, misérias, e em condições adversas, podemos também dizer que pode ser 

descrita como um período fortemente marcado por crises na Europa. Datada a partir do 

ano de 1945, Reis (2004), ano em que se vivenciou o fim da Segunda Guerra Mundial, o 

continente europeu tido como superior, vive um transtorno em questões políticas, 

sociais e econômicas.  

O desejo de construir a metrópole, explorando as riquezas das colônias, já não 

estava tanto em evidência, a Europa já não apresentava fortes poderes para ―investir‖ 

nas colônias dessa forma, ―tornou-se impossível manter as velhas restrições das viagens ou 

emigração por trabalho e povoamento‖ (COHEN, 1997, p. 162) 33, o que se tornou, de 

certa forma, positivo para as regiões margens que, durante o ano de 1959 até 1989 

diversas colônias e países em desenvolvimento puderam conseguir suas independências 

(REIS, 2004). 

                                                                                 
 

32
 [What nineteenth-century nationalists wanted was a ―space‖ for each ―race‖, a territorializing 

of each social identity. What they have got instead is a chain of cosmopolitan cities and an 

increasing proliferation of subnational and transnational identities that cannot 

easily be contained in the nation-state system]  
33

 [it became impossible to maintain the old restrictions on travel or emigration for work and 

settlement] 
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 Percebemos que, a partir da diáspora contemporânea, o cenário social começa a 

mudar, o continente europeu desanda e a ideologia superior que tanto impôs aos sujeitos 

colonizados passam a ser internalizada, assim, o sujeito colonizado abandona seu local 

de origem, cobiçando o mesmo padrão social, cultural e intelectual que os dos sujeitos 

que os colonizaram.  

Mediante ao argumento de que o diásporico firma uma ideologia de conquista 

europeizada, nos questionamos. Até que ponto a diáspora pode ser resultante de um 

acontecimento traumático? Que tipo de sujeito traumatizado se desloca para encontrar a 

gênese de seus traumas? Quais as verdades construídas a partir da Segunda Guerra 

Mundial no que se diz respeito à diáspora? Vale descrever que, a partir da Diáspora 

Conteporânea, o sujeito que se desloca muitas das vezes, já possui uma pátria 

―independente e definida‖, desta maneira, ele sai para novas regiões com propósito de 

galgar enquanto sujeito autônomo, então, abandona seu espaço a fim de trabalhar, 

estudar entre outros.  

Percebe-se igualmente que o trauma coletivo que tanto construiu uma imagem 

negativa para o movimento diaspórico, como no caso da Diáspora Clássica, ganha nova 

característica com a Diáspora Contemporânea, pois a atuação desta última, aos poucos 

vai abrindo espaço para uma nova história sobre esse movimento e o novo grupo de 

sujeito que se desloca carrega consigo uma vontade por desconstruir a visão de 

inferioridade construída para si durante a colonização de suas regiões.  

Cohen explica as circunstâncias que leva esse novo grupo de sujeitos a se 

deslocarem e qual suas contribuições enquanto sujeitos que chegam a determinado 

espaço o autor pontua que nesse ato, ―a tensão entre uma identidade étnica, uma 

nacional e uma transnacional é geralmente criativa e enriquecedora‖ (COHEN, 1997, p. 

24)
 34

. Dentro deste contexto, o leitor pode se perguntar: Onde se enquadra o fato de o 

sujeito diaspórico se sentir marginalizado de sua cultura?  

Parece uma contradição o que afirmaremos aqui, porém, antes de relacionarmos 

o termo diáspora a deslocamento em si, citaremos as afirmações de Brah (2002) que 

descreve o movimento como sendo de pertencimento a um espaço e não 

necessariamente a uma terra natal e dentro desse espaço surge a condição de idealizá-lo, 

para que o sujeito se sinta o mais próximo de sua casa e os atributos a serem aplicados 

                                                                                 
 

34
 [The tension between an ethnic, a national and a transnational identity is often a creative, 

enriching one] 
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em relação a essa idealização são aqueles que eu (sujeito que se desloca) apresento 

como certo, no caso do diásporico, seria o transportar com ele seus aspectos culturais e 

tentar manifestá-lo na terra do Outro. Entretanto, o que seria essa cultura carregada com 

o diásporico? Cabral (1943, p.42 lido em FANON, 1995, p.160) mostra que; 

 
Cultura é um essencial elemento da história de um povo. Cultura é, 

talvez, o produto desta história assim como a flor é o produto de uma 

planta. Como a história, ou porque ela é historia, a cultura possui 

como material base o nível das forças do produto e o modo de 

produção
35

. 
 

Desse modo, ao abandonar suas terras, nas malas dos diaspóricos, muito mais do 

que roupas e acessórios, o sujeito carrega consigo sua cultura que pode ser manifestada 

de diferentes formas, e na maioria das vezes essas formas não serão aceitas pelos 

sujeitos nativos dos países o qual o sujeito se deslocou, o que acaba causando sérios 

conflitos advindos dessa resistência cultural. 

Um exemplo a ser descrito diz respeito à capoeira jogada no Brasil, herança do 

período da escravidão que era comumente manifestada em momentos de alegria e 

comemoração dos negros africanos e que ao longo dos tempos passa a ser inserida e 

praticada com mais frequência pela comunidade de modo geral, independente de raça, 

crença ou costume. Nessa perspectiva, recordaremos dos escritos de BRAH, (2002, p. 1) 

ao nos lembrar de que tal atuação pode ser resultante de uma aceitação do sujeito que se 

desloca em conformidade ao espaço deslocado, ou seja, é ―Quando um lugar de 

residência se torna ‗lar‘?‖ [when does a place of residence become ‗home‘?]  

 Na contemporaneidade, os sujeitos que se deslocam de seus países motivados 

por diáspora já não fogem de guerras civis, nem tampouco, deixam seus países por 

ilusão ou discurso sedutor da Europa. O fato é que o sujeito diaspórico hoje está 

informado, qualificado e cobiça as melhores oportunidades de vida que a ele vier ao 

longo do mundo, portanto, ele se desloca, pois sabe onde encontrar o que procura, em 

outras palavras, sabe onde pode tentar se igualar ao Centro, por isso, o grande fluxo de 

pessoas adentrando em países desenvolvidos ao longo do mundo, o que é refletido por 

Cohen ao proferir que: 

 

                                                                                 
 

35 [Cuture is an essencial element of the history of a people. Culture is, perhaps, the product of this history 

just was the flower is the product of a plant. Like history, or because it is history, culture has as its 

material base the level of the product forces and the mode of production.] 
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Agora, não se pode negar, muitas diásporas querem ter seu bolo 

ecomê-lo. Elas querem não só a segurança e as oportunidades 

disponíveis em seus países de instalação, mas também uma relação 

permanente com seu país de origem e de membros co-étnicos em 

outros países(COHEN, 1997, p. 195)
 36

.  

 

 Em contrapartida, mencionamos que, enquanto a ousadia do diaspórico o 

aproxima das fronteiras, mais alto se torna o muro que os divide, pois o colonizador 

sabe o que sua ideologia criou, entende que seu discurso foi absorvido pelos 

colonizados e agora esses sujeitos são seres que se aperfeiçoam, competem no mercado 

de trabalho, chegando a tomar vagas antes destinadas exclusivamente para a elite. 

Notoriamente, a partir daqui, as intenções de nativo que antes eram empregadas para o 

sujeito colonizado, além dos estereótipos de fraco, medroso e outros termos, recai em 

partes sobre o Centro, o que acaba por causar sérios conflitos sociais já que rompe o seu 

plano de estruturação social, segundo os moldes do império, pois sabe-se que; 

 

O que os nacionalistas do século dezenove queriam era um ―espaço‖ 

para cada ―raça, um territorialização de cada identidade social. O que 

eles têm, em vez disso, é uma cadeia de cidades cosmopolitas e uma 

crescente proliferação de identidades subnacionais e transnacionais 

que não podem ser facilmente contidas pelo sistema dos estados-

nações (COHEN, 1997, p. 175,)
 37

.  
. 

 Assim, o que é um lar para o sujeito diásporico? Pela atuação dos sujeitos que 

aderiram a esse movimento nessa última classificação, podemos dizer que um lar para o 

diaspórico, é um lugar criado por esse próprio sujeito em que memória e lembranças 

positivas constroem cenários de aceitação e sentimento de pertencimento a um 

determinado espaço, já que, se sentir inserido e aceito como membro da Comunidade 

Nativa, é um desafio que quase nunca o sujeito que muda de pátria sentirá dessa forma, 

quando aparentemente esse sujeito ―for aceito‖ pela comunidade em que se introduziu a 

concepção de casa passa a ser construída. 
                                                                                 
 

36 [Now, it cannot be denied, many diasporas want to have their cake and eat it. They want not 

only the security and opportunities available in their countries of settlement, but also a 

continuing relationship with their country of origin and co-ethnic members in other countries]  
37

 [What nineteenth-century nationalists wanted was a ―space‖ for each ―race‖, a territorializing 

of each social identity. What they have got instead is a chain of cosmopolitan cities and an 

increasing proliferation of subnational and transnational identities that cannot easily be 

contained in the nation-state system]  
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A partir de agora nos questionamos: Qual a importância dos escritos literários 

na abrangência das reflexões dos temas aqui pontuados? Como ela (literatura) se 

posiciona em meio às diversas informações desenvolvidas, acerca da apresentação e 

atuação do sujeito diaspórico em meio ao novo espaço que lhes é apresentado? Que tipo 

de conflito permeia a história de vida desses sujeitos? E até que ponto ele é sujeito? 

Esses e outros aspectos serão descritos abaixo na analise da obra O xará de Jhumpa 

Lahiri. 
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SEÇÃO 4. 

 

4.1- TEORIA DE DIÁSPORA E FORMAÇÃO DO SUJEITO 

NA OBRA “O XARÁ-2003”. 

 

O romance “O xará‖, publicado no ano de 2003, é o primeiro romance escrito 

por Jhumpa Lahiri. A narrativa, gira em torno de uma família de origem Bengalesa, os 

Gangulis, composta por Ashima e Ashoke que se deslocaram para os Estados Unidos na 

década de 60. Na América, nascem seus dois filhos, Gogol e Sonia que, assim como 

seus pais, vivenciam um dilema de fragmentação identitária visto que os filhos são 

cidadãos americanos, mas que são educados em uma cultura indiana, deste modo, vivem 

sempre à procura de sua verdadeira identidade. 

Durante toda a narrativa, o choque cultural cerca a família Ganguli. Porém, o 

foco maior de formação do sujeito nesta dissertação é analisado em Gogol, americano, 

filho de indiano e com nome russo. Gogol, desde sua infância, vive perdido sem saber 

quem é de verdade, primeiro é registrado com um nome pelos pais. Nesse período, ele 

segue todo o ritual indiano que a família manifesta, tempos mais tarde, passa a ter 

vergonha do nome e o muda para Nikil. 

 A partir dessa nova nomeação, Gogol agora Nikil parece ter se encontrado 

com sua verdadeira identidade, vai para a universidade, ingere drogas, tem casos 

amorosos no campus universitário, foge para festas com amigos, enfim, faz tudo que um 

jovem americano pode fazer.  

Quando começa a trabalhar, Nikil passa a ter um relacionamento amoroso mais 

intenso, chegando a ser introduzido nos programas da família da namorada. Certa 

manhã, em um desses programas, recebe a notícia da morte de seu pai, o que fez com 

que ele resgatasse o valor indiano de sua família e o seguisse. Por conta desse apego a 

sua família e o costume indiano, Nikil rompe o relacionamento com a namorada 

americana. Algum tempo depois, encontra uma filha de indianos e se casa, não 

demoram muito tempo juntos e se separam a narrativa termina com Nikil solteiro e 

aparentemente sem solução para sua crise identitária. 

Com relação a teoria de Diáspora, a análise em questão recairá na atuação dos 

personagens: Ashoke e Ashima Ganguli, que diasporizam-se de sua terra para um 
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espaço tido como “melhor”, os Estados Unidos. Ashoke tencionava melhoria 

profissional e Ashima, como esposa, o acompanha.  

Ao chegar à América, ambos se deparam com uma cultura muito diferente da sua 

de origem. Essa diferença causa nos personagens um choque cultural e nesse choque o 

casal se restringe, de início, apenas às relações sociais que seguem, também, sua cultura 

indiana. 

Com o passar dos tempos, as consequências da diáspora vão se tornando cada 

vez mais salientes no casal e Ashima e Ashoke, paulatinamente, vão abrindo espaço em 

suas vidas sociais e absorvendo aspectos da vida americana. Ashoke logo trava relações 

com pessoas que não fazem parte da cultura bangladeshiana e, mais tarde, Ashima 

consegue um emprego e passa a trabalhar em uma biblioteca.  

Ao longo da obra, o casal ainda aceita o namoro de seu filho Gogol com uma não 

indiana e as mudanças de estilo cultural americanizado de sua filha Sonia, dentre outros. 

Na América, Ashoke se realiza e torna-se professor em uma Universidade cujo campus 

é em outra cidade, onde passa a morar sozinho e nesta cidade também vem a morrer. 

Com sua morte, Ashima abandona os Estados Unidos e volta para sua terra natal, 

enquanto os filhos permanecem nos Estados Unidos. 

É nesse aspecto de análise de Formação da Identidade e Diáspora que 

analisaremos a obra ―O xará‖ 2003, a iniciar pela teoria de formação da Identidade nas 

perspectivas pós-colonial. 

 

4.1.2- A FORMAÇÃO DO SUJEITO NO PERSONAGEM 

GOGOL/NIKIL GANGULI 

 

―O menino nasce às cinco e cinco da manhã‖ (LAHIRI, 2003, p. 33) e em suas 

primeiras horas de vida, já é exposto a um bombardeio ideológico vindo da cultura de 

seus pais. A primeira manifestação ideológica é quanto à escolha de seu nome, pois: 

 

―[...], os dois resolveram deixar as honras para a avó de Ashima, que 

tem mais de oitenta anos e que escolheu o nome de todos os outros 

seis bisnetos [...] Afinal, os dois sabem que o bebê não precisa mesmo 

de um nome. Precisa ser alimentado e abençoado, ganhar ouro e prata, 

receber tapinhas nas costas depois de mamar, e ter o pescoço 

sustentado com cuidado‖ (LAHIRI, 2003, p.36-7). 
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Assim, percebe-se que as perspectivas ideológicas bengalesas estão 

contribuindo com a formação de um sujeito em Gogol, visto que os pais modelam com 

o nascimento desse menino, traços de sua cultura, como se o espaço do Outro não 

possuísse suas regras ideológicas sociais. Com isso, o menino Ganguli é submetido a 

um confronto de ideologias, pois, da mesma forma que os Ganguli manifestaram a sua 

ideologia, com o ritual que dá um nome para o menino, o sujeito americano tendo o 

menino como compatriota, apresenta a sua condição ideológica, mostrando a família sua 

lei. Pois, 

 

[...] No quarto dia, boas notícias e más notícias. A boa notícia e que 

Ashima e o bebê terão alta na manhã seguinte. A má notícia é que Mr. 

Wilcox, coletor de certidões de nascimento do hospital, diz a ambos 

que eles precisam escolher um nome para o filho. E descobrem que na 

América um bebê não pode ser liberado do hospital sem certidão de 

nascimento. E que uma certidão de nascimento precisa de um nome 

(LAHIRI, 2003, p.39). 
 

Desse modo, a ideologia americana contraria as ideologias bengalesas, e esse 

fato pode contribuir com uma futura formação de uma identidade conturbada no mais 

novo membro dos Ganguli. O menino será educado em uma cultura indiana, porém os 

valores que ditarão para este o que é tido como certo ou errado, será o americano, com 

isso, este sempre estará conturbado, pois essas duas culturas não lhe apresentarão uma 

ideologia concreta que o conduzirá. 

 Outra situação a se impor em relação à futura fragmentação de identidade no 

menino Ganguli é apresentada no discurso proferido pelo Outro que, além de ter o 

poder de mostrar para o outro o que é certo e o que é incerto, impõe sua cultura que 

deverá ser aceitar como certa. Por esta situação, a família Ganguli é submetida, quando 

sabem que devem seguir o que o americano determina em sua legislação, atribuir um 

nome para o seu filho, nascido em um hospital, o que gera indignação por parte de 

Ashima: 

 

―Mas mister‖, Ashima protesta, ―não podemos dar o nome nos 

mesmos.‖[...] ―Estamos esperando uma carta‖, diz Ashoke, e explica a 

situação em detalhe. 

―Entendo‖, Mr. Wilcox repete. ―E pena. A única alternativa será fazer 

uma certidão que conste ‗menino Ganguli‖ [...] vocês não tem nenhum 

nome alternativo?[...] ―E sempre possível da a ele o nome de um de 

vocês ou de um de seus antepassados‖, [...] ―Então por que não da a 

ele o nome de outra pessoa? alguém que vocês admirem muito? 
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―Pense nisso. Volto daqui a algumas horas‖, diz e sai do quarto‖ 

(LAHIRI, 2003, p.39-40). 

 

Podemos ver que, nesta posição de ter o outro em seu espaço, o discurso 

proferido pelo Outro não é mais sedutor, e sim, ditador, visto que, os Ganguli tinham 

que seguir o que era determinado pelo sujeito americano e, como sujeitos tidos como 

“inferiores” a família Ganguli, não têm alternativa se não concordar com o que lhe é 

proposto. Com isso, o pequeno Ganguli é obrigado a ter uma linguagem, pois, seu nome 

é a forma pela qual o mundo o conhecerá. Assim, este sujeito concebido por um casal 

indiano, que veio ao mundo pelas mãos e no solo dos americanos é registrado com um 

nome russo, e Ashoke, na obrigatoriedade de nomeá-lo diz: 

 

―Olá Gogol‖, sussurra sobre o rostinho altivo do filho, o corpinho 

enrolado com firmeza. ―Gogol‖ repete, satisfeito. O bebê vira a cabeça 

com uma expressão de extrema consternação, e boceja. 

Ashima concorda, consciente de que esse nome é importante não só 

para vida do filho como para a do marido. [...]. Além disso, é só um 

apelido, não pode ser levado a sério, simplesmente algo para ser 

colocado na certidão por ora, para liberá-los do hospital [...] (LAHIRI, 

2003, p.36-7). 

  

Em virtude desse fato de nomeação, a formação de Gogol pela linguagem 

tornou-se uma formação vazia e abstrata, o que torna difícil a compreensão de suas 

raízes. Além disso, a linguagem recriada para Gogol, através de sua nomenclatura, 

parece não ter importância para seus pais, pois, estes puseram um apelido em vez de um 

nome na criança.  

O que nos leva a entender que as condições de identidade do personagem 

Gogol, não são constituídas por situações definitivas e sim, esta é infligida por causa da 

obrigatoriedade empregada no discurso do sujeito americano. A intenção de seus pais 

era por em Gogol um bom nome. 

 Contudo, percebe-se a luta incansável de seus pais para moldar neste os 

aparatos necessários para se formar um sujeito na cultura indiana, pois, nas ideologias 

de seus pais: 

 

[...] sempre existem apelidos para ir levando: uma pratica de 

nomenclatura bengalesa admite dois nomes para cada pessoa. Em 

bengalês a palavra apelido é daknam, que quer dizer, literalmente, o 
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nome pelo qual se é chamado pelos amigos, pela família e outras 

pessoas intimas [...]. 

Todo apelido vem emparelhado com um bom nome, um bhalonam, 

para identificação do mundo exterior. Consequentemente, bons nomes 

aparecem em envelopes, diplomas, catálogos telefônicos, e nos demais 

locais públicos [...] (LAHIRI, 2003, p.37)   

   

A citação acima configura o poder discursivo do sujeito americano, sendo aqui 

representado com a ordem de impor uma linguagem em Gogol, ou seja, empregar nesse 

sujeito uma nomenclatura, que consequentemente será utilizada em todo ambiente 

social em que este estiver inserido. Ashoke e Ashima assumem essa linguagem aplicada 

ao filho e como espelho de conduta do pequeno Gogol, introduzem essa nomeação em 

seus aspectos ideológicos, o que contribuiu com o fragmento identitário em Gogol, visto 

que, na América, não existem bons nomes. Tal fragmentação em Gogol pode ser vista, 

quando este vai à escola pela primeira vez conhecido por seu bom nome: 

 

―Bem vindo a escola elementar, Nikil. Eu sou a diretora missis 

Lapidus‖ 

[...] ―Pode me dizer quantos anos tem Nikil ?‖ 

Quando a pergunta é pronunciada é não há resposta, Mrs. Lapidus 

pergunta: ―Mister Ganguli Nikil entende inglês?‖ 

[...] Ashoke faz uma coisa que nunca fez antes, dirige-se ao filho com 

todo cuidado em inglês, com sotaque ―Vamos lá, Gogol‖, diz, 

acariciando sua cabeça ―Diga para missis Lapidus quantos anos você 

tem‖ [...]. 

Quando estão sozinhos, Mrs. Lapidus Pergunta: ―Esta contente de 

entrar para a escola primaria Gogol?‖   

―Meus pais querem que eu use outro nome na escola.‖ 

―E você Gogol? Quer ser chamado por outro nome?‖ 

Depois de uma pausa ele sacode a cabeça. 

―Isso é um não?‖ 

Ele sacode a cabeça ―É.‖. (LAHIRI, 2003, p.73 e 75).   

  

Gogol não entende o porquê de ter um outro nome, além disso, aceita e assume 

a linguagem que foi atribuída a ele com a nomenclatura escolhida pelos seus pais, 

Gogol é moldado pela linguagem bengalesa. Porém, temos uma questão ambígua na 

imposição do nome ao personagem. Este sabe que na cultura americana as pessoas não 

são nomeadas duas vezes. Nesse instante, vemos que Gogol mesmo sendo criança sai de 

encontro com os ensinamentos culturais bengaleses, que admite o sujeito ter um nome 

para os íntimos e um bom nome para os aspectos formais.  

Além disso, o fato de estar frequentando uma instituição de ensino, na qual, 

linguagem, ideologia e discurso, são realidades adivindas da cultura do colonizador 
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ajuda consideravelmente na ―formação de sua identidade‖. ASHCROFT, (2001) 

descreve acerca da influência que a escola do colonizador possui para formar uma 

identidade no sujeito colonizado: 

 

Quando nós considerarmos a formação pedagógica da criança 

colonizada [...] nós vemos um processo no qual a hegemonia, a 

ideologia, a interpelação e a linguagem entram juntas em um exemplo 

poderoso de formação do sujeito. (ASHCROFT, 2001, p.39)
38

 

 

O que pode ter sido processado por Gogol, porque o discurso advindo do 

sujeito americano fez com que o seu nome fosse concretizado e a condição cultural que 

os pais haveriam de definir mais tarde, no caso, o seu bom nome fosse esquecido. 

Tal processo de nomeação imposto pelo americano foi aceito por Gogol que, 

durante toda sua infância, sente-se um sujeito com esse nome. No entanto, com a 

chegada da adolescência e o convívio mais intenso com a Outra cultura, ou seja, a 

cultura americana, ele passa a negar essa linguagem atribuída a si como o apelido dado 

por seus pais e configurado como nome oficial pelo americano devido, este não ter um 

reflexo tido como “normal” perante a sociedade a qual ele está inserido e isso o levou a 

se ver como um ser inferior que não pode expressar seus sentimentos motivados pela 

diferença de nomenclatura, pois Gogol: 

 

[...] agora passou a detestar questões relativas a seu nome, [...] uma 

entidade sem forma e sem peso, consegue incomodá-lo fisicamente, 

[...]. Ás vezes, deseja poder disfarçá-lo, abreviá-lo de algum modo, 

[...]. Mas Gogol já é curto e atrativo resiste a mutações. Outros 

meninos de sua idade já começaram a cortejar meninas, [...] mas ele 

não pode se imaginar dizendo ―Oi, aqui é o Gogol‖ [...]. Não consegue 

imaginar uma coisa dessas. (LAHIRI, 2003, p.93-4).    

 

Neste contexto, quando o sujeito passa a negar seu nome, ele nega igualmente 

a sua sociedade, passa ter vergonha de suas origens, de sua cultura. Bhabha (1998) 

descreve em: ―Interrogando a identidade‖ a concepção cultural concreto do sujeito que 

troca de nomenclatura. ―Finalmente, a questão da identificação nunca é a afirmação de 

                                                                                 
 

38 [when we consider the pedagogic formation of the colonized child 

[…] we see a process in which hegemony, ideology, interpellation and language all come 

together in a powerful instance of subject formation.]  
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uma identidade pré-dada, nunca uma profecia autocumpridora - é sempre a produção de 

uma imagem de identidade e a transformação do sujeito ao assumir aquela imagem‖.  

Percebemos como duas ideologias distintas associadas com duas formas de dar 

sentido a uma linguagem que no caso de Gogol é representada por seu nome, possui o 

poder total de fragmentar a imagem do sujeito. Tal associação nos remete a ideia de 

dizermos que ambas as influências assimiladas por Gogol são na realidade discursos 

gritantes de duas culturas que sugerem a esse sujeito ser um cidadão “bom”, ter e 

assumir característica americana. Porém, cada uma mostra seu lado de formar um 

sujeito melhor e nessa empreitada, Gogol não consegue se identificar e passa a 

questionar sua identidade, quem ele é? Pois sabe que até mesmo; 

   

Este escritor cujo nome ele tem – Gogol não é seu primeiro nome. O 

primeiro nome dele é Nicolai. [...] E então lhe ocorre que ninguém que 

conhece no mundo, na Rússia, na Índia, na América, ou em qualquer 

lugar, tem um, nome como o dele. Nem mesmo o originador de seu 

nome. (LAHIRI, 2003, p.96). 
 

Dessa forma, as formações do sujeito pela sociedade americana não só 

deixaram Gogol perplexo como também plantaram em seu compatriota a imagem de ser 

insignificante, ou seja, introduziu esse sujeito a posição que Bhabha (1998, p.99) 

chamou de ―ambivalência da identificação paranóica‖, assim, mesmo Gogol sendo um 

sujeito americano, este não será aceito como membro de sua própria nacionalidade se 

não moldar sua identidade de acordo com a imagem que essa sociedade acha certo e 

Gogol, na posição de subalterno, aceita essa colocação da sociedade americana. 

A representação da passagem de agir de acordo com o que o americano acha 

aceitável foi manifestado por Gogol ao sair escondido de seus pais com um grupo de 

amigos lá, conheceu uma menina que se apresentou para ele como Kim e se interessa 

por saber seu nome: 

  

―Não vai se apresentar pra mim‖ 

―Ah‖, diz ele. ―É.‖ Mas não quer dizer seu nome para Kim. 

[...]. Queria ter outro nome para usar, só desta vez, para passar essa 

noite. Não seria tão terrível. Já mentiu para ela, dizendo ser de 

Amherst. [...] Mas então ele se da conta de que não precisa mentir. 

Pelo menos não de todo. Lembrou-se do outro nome que um dia foi 

escolhido para ele, o que devia ter ficado. 

―Meu nome é Nikil‖.  (LAHIRI, 2003, p.115-116). 
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Após essa festa, Gogol sai com um ideal, mudar seu nome a notícia irrita muito 

seus pais, mas cedem a ideologia que Gogol sustenta, o personagem constrói em si a 

imagem idealizada de que seu novo nome ―Nikil‖ o deixará ― mais alterado para convir 

a novos ambientes‖ (Achebe apud Ngugi wa Thiong‘o, 1995a, p. 286), Assim, Gogol se 

nomeia com o  que seria seu bom nome para seus pais, não que sendo conhecido por 

este nome ele esteja preocupado em retomar os valores indianos de sua família e sim, 

porque este soa melhor para a cultura americana.  

 

―Por que razão deseja mudar de nome, mister Ganguli?‖ indaga a 

juíza. 

[...] ―Detesto o nome Gogol. Sempre detestei‖ 

―muito bem‖ diz a juíza, carimbando e assinando o formulário [...] 

[...] Põe no bolso o formulário de adesão e um cartão de credito para 

estudantes da American Express, satisfeito de que seu primeiro cartão 

de crédito não trará Gogol em relevo na parte de baixo. ―Meu nome é 

Nikil‖. (LAHIRI, 2003, p.122-123). 
 

Portanto, Gogol agora Nikil, vivencia sua fragmentação pelo sujeito americano 

que degenera seus traços culturais indianos. Assim, para ser visto como sujeito 

concreto, ele passa a esconder sua cultura indiana, frente a cultura apresentada pelo 

homem americano. 

Percebe-se que, aparentemente como sendo chamado de Nikil, a identidade de 

Gogol está concretizada. A partir de então, Nikil se sente na posição de sujeito 

emancipado na terra do Outro, pois o nome antigo Gogol lhe prendia em um mundo de 

auto marginalização, por não ser o nome reconhecido como de um sujeito ―bom‖ e sim, 

como de um sujeito não americano. Desse modo, ao trocar de identidade, Nikil não só 

assume um novo nome como também manifesta novas complexidades agora: 

 

É Nikil que nesse semestre deixa crescer um cavanhaque, começa a 

fumar Camel lights nas festas, enquanto redige trabalhos e antes dos 

exames, é Nikil que descobre Brian Eno, Elvis Costello e Charlie 

Parker. É como Nikil que ele toma o metrô Norte até Manhattan num 

fim de semana com Jonathan e consegue uma identidade falsa que 

lhes permite comprar bebida nos bares de New Haven. É como Nikil 

que ele perde a virgindade [...] 

Só há uma complicação ele não se sente Nikil. [...] (LAHIRI, 2003, 

p.126). 
 

Com este discurso, podemos analisar que Nikil acaba se tornando mais 

complexo que antes, ele passa a manifestar a vontade do Outro e acaba por esquecer as 

suas próprias vontades. Nikil atua na sociedade americana de fato. Porém, suas atuações 
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não são de cidadão americano e, sim, de um objeto moldado e agora que já está concreto 

passa a ser usado pela sociedade que o reproduziu, estando mais vulnerável a agir como 

manda o sujeito Outro.   

A fragmentação identitária em Nikil é mais intensa quando passa a reproduzir o 

certo para o americano, ou seja, a cultura que, diga-se de passagem é sua por 

nacionalidade. Nikil é americano, porém, foi criado nos costumes indianos, deste modo, 

este personagem entende que ao mesmo tempo em que ele quer ser visto como um 

sujeito que conhece o modo americano de viver, sente-se preso na cultura que o educou. 

Este fato pode ser analisado quando ele recebe o convite para jantar na casa de Maxine 

que se tornaria sua futura namorada: 

 

Na manha seguinte ela telefona e o acorda [...] ―É Maxine de ontem à 

noite‖ [...] Diz que encontrou seu número na lista telefônica [...] 

convida-o para jantar em sua casa. [...] Ele conclui que é um jantar 

festivo [...], mas ela diz que não que será só ele. 

―Eu talvez deva avisar que moro com meus pais‖ [...]. 

[...]. Pergunta se os pais dela não vão se incomodar de ele ir até lá, se 

talvez não fosse melhor se encontrarem em um restaurante. 

Mas ela ri da sugestão, de um jeito que o faz se sentir vagamente tolo. 

―Por que eles haviam de se incomodar‖ (LAHIRI, 2003 p 152-3.). 
 

Nikil manifesta insegurança perante a sociedade na qual se inseriu, tenderá a 

vivenciar costumes que, na verdade, ele próprio acha estranho, para que o Outro o 

perceba como um sujeito ―melhor‖, e na missão de absorver essa estranheza, será 

marginalizado mais ainda pela sociedade americana, visto que faz parte da cultura do 

outro e, como sendo da outra cultura, nunca será visto como sujeito de cultura superior. 

Assim, Nikil não só será marginalizado como também ajudará a marginalizar suas 

raízes indianas. Tal fato se viu quando Nikil viajou para o campo com a família de 

Maxine, ali é reduzido pelo discurso do Outro, pois: 

 

[...] Durante o jantar, uma vizinha de meia idade, chamada Pamela, 

lhe pergunta com que idade ele se mudou da Índia para a América. 

―Nasci em Boston‖, ele diz. 

[...]― Ela prossegue ―Uma vez uma amiga minha foi para Índia‖. 

―É? Para onde ela foi‖ 

―Náo sei. Só me lembro que voltou magrinha como um caniço [...]‖. 

Pamela ri. ―Mas deve ser ótimo pra você.‖ 

―O que a senhora quer dizer?‖ 

―Bom você não deve ficar doente nunca.‖ 
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―Não é verdade‖ [...] ―Ficamos doente o tempo todo. Temos de tomar 

vacinas antes de ir. Meus pais levam uma mala cheia de remédios‖ 

(LAHIRI, 2003, p.184-5). 
    

Percebe-se o binarismo empregado com o discurso do sujeito americano, Nikil 

é a representação da situação que confere ASHCROFT (et al 1998), quando mostra a 

visão estereotipado do Outro construir o outro. O personagem analisado pode até 

idealizar maneiras de se ver atuando na cultura do Outro. No entanto, este sujeito 

carrega consigo traços da cultura indiana, ou seja, a maneira que o sujeito americano 

desenha o mundo da inferioridade. 

 Deste modo, para o Outro, antes de Nikil ser arquiteto em crescimento 

profissional, ele é o descendente de indianos. Assim, não importa o nível que o filho de 

indiano chegue, ele sempre será margem. 

O enredo mostra que, durante o período de descanso de Nikil em New 

Hampshire, ou seja, no lado rural americano, seu pai, professor de engenharia, que teve 

de se ausentar para ministrar aulas em uma pequena cidade morre. O que causou um 

rompimento com a cultura que aos poucos ele adotava. Agora, Nikil passa a sentir 

saudades dos costumes indianos. Percebemos esta mudança, durante o período de luto 

quando Nikil está com sua família e Maxine liga para perguntar se: 

 

―Ainda quer tentar subir para New Hampshirew?‖ [...]. Maxine ia 

ensiná-lo a esquiar. 

―Acho que não.‖ 

―Pode fazer bem pra você‖, ela diz, [...] ―Se afasta disto tudo.‖ 

―Não quero me afastar daqui.‖ (LAHIRI, 2003, p.213). 
 

Observa-se que, quando Maxine diz que pode fazer bem estar com ela, 

significa que o fato de Nikil estar com sua família seria o contrário, ou seja, seria mau, 

Maxine reforça a ideia de seduzir o sujeito com seu discurso, mostrando que para ele só 

o que é bom é o que o Outro faz. Porém, Nikil, como sujeito em fragmento, mostra-se 

decidido a ficar e permanecer na cultura indiana, e assim o faz, não só fica perto de sua 

cultura, como também, longe de Maxine e de seus costumes. 

Nikil agora passa a conviver a rotina de filho de indiano, tende ser submisso ao 

futuro que seus pais lhe reservam como não tem pai, Nikil passa a ser moldado pelas 

vontades e visão da mãe, um dos exemplos a citar é com relação à vontade de Ashima 

em ver seu filho casado: 
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De quando em quando, sua mãe lhe pergunta se tem uma nova 

namorada [...]. 

Um dia quando estão conversando pelo telefone, ela pergunta se ele 

não estaria disposto a ligar para alguém. Ele a conheceu quando 

criança, explica a mãe. O nome dela é Moushumi Mazoomdar. 

(LAHIRI, 2003, p.223). 
 

Depois de muita insistência da mãe, Nikil liga e marca um encontro com 

Moushumi e fica sabendo que ela morou em Paris depois de se formar, com o tempo, 

muitos outros encontros vieram e foi possível verificar que Moushumi poderia ser a 

pessoa certa para Nikil, pois esta tinha as mesmas complexidades dele:  

 

[...] Ele conta sua lembrança da festa de natal, quando ela foi forçada a 

tocar ―jingle bells‖. 

―Lembra dessa noite?‖, [...]. 

―Não minha mãe sempre me forçava a fazer coisas assim.‖ 

[...] ―Eu nunca quis aprender, desde o começo. Minha mãe é que tinha 

essas fantasias. Uma de muitas acho que minha mãe é que esta 

aprendendo agora.‖ (LAHIRI, 2003, p.235-6). 

 

Assim, aparentemente, Nikil se vê concretizado com a tradição cultural dos 

pais, passou, inclusive, a se encontrar com uma mulher descendente da cultura indiana, 

indicada por sua mãe, entretanto, não é pela representação de mulher indiana que Nikil 

está interessado, e sim, pela posição que ela tomou, ela é filha de indiano, conhece a 

Europa e tem contato com o que é tido como ―bom‖ para um sujeito fragmentado, além 

de ser autônoma, Moushmi é tão diferente quanto ele e isso o atrai: 

 

Em um ano, os dois se casam, no hotel Double Tree, em Nova Jersey, 

[...]. Teriam preferido um local como os seus amigos americanos 

escolhem, [...]. Teriam preferido um jantar servido a convidados 

sentados, com jazz tocando durante a recepção. (LAHIRI, 2003, 

p.253) 

 

A citação mostra uma complexidade existente no casal, eles possuem uma 

visão diferente por terem convivido com diversas culturas, mas como membros da 

cultura do outro, este casal deve se calar, o que reforça a ideia de sujeito perplexo, o 

casal se sente na posição de sujeito Outro, mas são empacados por não o serem. 

Com Moushumi, Nikil constrói novamente uma idealização em si, acha que se 

entenderá com a esposa por ela ser tão “melhor”, ou seja, ter convivido com o sujeito 

Outro da mesma forma que ele viveu, por isso eles legalizam a união. No entanto, ao 

conviver na sociedade do Outro, o ser leva consigo os ensinamentos desta cultura, o que 
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achou produtivo e não produtivo dessa experiência, e no caso de Moushumi, foi uma 

paixão antiga por Dimitri, a personagem conviveu com mais culturas que Nikil, por 

isso, ela utilizava o que aprendeu para enganá-lo. 

 

Em casa, Nikil não desconfia de nada. Os dois jantam como sempre, 

contam como foi o dia. Arrumam a cozinha juntos, depois sentam se 

no sofá é assistem televisão, enquanto ela corrige os questionários e 

exercícios dos alunos. (LAHIRI, 2003, p.304). 

 

Portanto, podemos dizer que, na procura pela identidade perfeita, Gogol que se 

nomeou por Nikil, encontrava-se cada vez mais perplexo diante da sociedade a qual 

convivia. Gogol marginalizou a cultura indiana dos pais. Como Nikil, foi impedido de 

ser visto como ser americano e, agora, como esposo de Moushmi, passa a ser relegada a 

ele a função de marido, ou seja, de homem. 

A narrativa termina com Nikil separado de Moushmi, indecisso e sem saber 

qual o seu real valor. Assim, partindo de pressuposto de se encontrar, Jhumpa Lahiri 

não escreve somente sobre os anseios de Gogol/Nikil, mas questiona a forma de se 

identificar como sujeito na sociedade e a forma que utilizamos para considerar quem é o 

sujeito. É o que será apresentado com a análise da teoria de Diáspora nos personagens 

Ashoke e Ashima Ganguli. 

 

4.1.3- ANALISE DA TEORIA DE DIÁSPORA NA 

PERSONAGEM ASHIMA GANGULI 

 

No romance O xará, o narrador molda, na personagem Ashima, uma caricatura 

perfeita do sujeito diasporizado frente aos valores culturais da sociedade norte 

americana, impondo nesta personagem, a resistência a um choque cultural que aos 

poucos sufoca sua cultura bengalesa. Tal fato pode ser mostrado no momento em que a 

personagem vai dar à luz em um hospital americano a seu primeiro filho, pois: 

 

[...] Ashima pensa que é estranho seu filho nascer num lugar onde a 

maioria das pessoas vai para sofrer ou morrer. Não há nada que a 

conforte no piso de ladrilho branco-cru, nas placas branco-cru do teto, 

nos lençóis branco muito esticados sobre a cama. Na Índia, pensa 

consigo, as mulheres vão para casa dos pais para ter filhos, longe dos 

maridos e dos parentes do marido, longe dos cuidados da casa, 
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recolhendo-se brevemente à infância quando chega o bebê. (LAHIRI, 

2003, p.12). 
 

Ashima não entende a cultura norte americana que lhe faz ir até um hospital para 

ter o seu bebê, enquanto sua cultura de origem jamais a conduziria a este lugar. Mas a 

relação do sujeito diasporizado com o mundo do Outro, obriga-o a paulatinamente 

abandonar seus aspectos culturais e absorver os aspectos da tradição alheia, o que causa 

a fragmentação de sua identidade, pois ao mesmo tempo em que ele quer conservar sua 

cultura, na terra do Outro, ele é induzido a incorporar Outra cultura para que a vida 

possa fluir de maneira ―natural‖, mesmo que, para isso, passe a marginalizar as suas 

próprias origens, como faz Ashima quando é obrigada a ter seu bebê em um hospital. 

 Repudiando essa incorporação cultural, Ashima, indignada, recebeu a notícia de 

que teria de dar um nome a seu bebê antes que ele saísse do hospital, pois a narrativa 

mostra que: 

 

[…] Mr. Wilcox, coletor de certidão de nascimento do hospital, diz a 

ambos que eles precisam escolher um nome para o filho. E descobrem 

que na América um bebê não pode ser liberado do hospital sem 

certidão de nascimento. E que uma certidão de nascimento precisa de 

um nome. 

―Mas mister‖, Ashima protesta, ―não podemos dar o nome nós 

mesmos.‖[...] 

Mr. Wilcox concorda com a cabeça. ―Vocês não tem nenhum nome 

alternativo?‖[...] 

Ashima e Ashoke sacodem a cabeça. Nunca ocorreu a nenhum dos 

dois questionar a escolha da avó de Ashima, desconsiderar dessa 

forma o desejo de um ancestral.  (LAHIRI, 2003, p.39-40) 

 

Ashima esperava a carta da avó com o nome que seu filho teria, mas como a 

carta ainda não havia chegado, ela é pressionada pela legislação amerina a nomear seu 

filho, pois, na América, uma criança não sai do hospital sem ter sido registrada, o que 

não ocorre na cultura indiana. Desse modo, podemos verificar na personagem Ashima, 

sua complexidade frente aos valores sociais americanos.  

A personagem analisada sente-se indignada com a possibilidade de saber que na 

América, muito mais importante que as ações culturais são as regras e quando é 

obrigada a nomear seu bebê, mesmo sem o nome escolhido pela avó, Ashima vê seus 

aspectos culturais negados pela sociedade do Outro. A personagem se vê colonizada 

perante a condição em que vive, uma vez que nomear é uma das várias formas de 

colonização.  
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Além disso, aderir ao processo da diáspora contemporânea muitas vezes pode 

representar uma sensação frustrante ao diasporizado, pois, enquanto uns se deslocam 

pela oportunidade de crescer profissionalmente, o que é o caso de Ashoke, outros são 

forçados a aderir a esse movimento, o que é o caso de Ashima que representa a imagem 

literária pós-colonial da mulher subalterna. A personagem analisada sabe que não possui 

valor autônomo na terra do Outro, e isso se reflete em uma discussão que teve com 

Ashoke, quando Ashima fala que:  

 

―Não dá‖, ela insiste. 

[...] ―O que está dizendo Ashima?‖  

―Estou dizendo que não vou criar Gogol sozinha nesse país. Não está 

certo. Quero voltar. (LAHIRI, 2003, p.45).‖ 

 

Podemos verificar que, muitas vezes, o retorno para a terra natal é uma das 

aspirações que o sujeito da diáspora representado por Ashima tenciona, pois, ao mesmo 

tempo em que romperia com a sensação de viver em um gueto, construiria nela, 

enquanto humano, a figura de membro ativo de uma sociedade, filha de alguém, irmã de 

alguém, descendente de uma linhagem, fato este que na América lhe fazia falta e isso a 

atormentava como mostra a passagem a seguir: 

 

[...] Ashima, sozinha com Gogol pela primeira vez na casa silenciosa, 

sofrendo de falta de sono muito mais do que sofreu no Jet lag da 

viagem, senta-se em uma das cadeiras triangulares diante das janelas 

de três faces da sala de estar e chora o dia inteiro. Chora enquanto 

amamenta o bebê, e quando o nina para dormir e quando ele chora 

entre o sono e a madrugada. Ela chora depois da visita do carteiro 

porque não vieram cartas de Calcutá [...]. (LAHIRI, 2003, p.46). 
 

Com estas reações, observamos que Ashima não está vivendo no solo alheio em 

seu aspecto concreto, como um ser ativo. Ao deslocar-se de seu espaço de origem no 

movimento da diáspora contemporânea para acompanhar o esposo, Ashima acaba 

assumindo uma dupla personalidade, pois em solo americano ela não é ―ninguém‖, 

apenas a esposa que veio acompanhando o marido na decisão por ele tomada. Ashima 

não escolhe vir para os Estados Unidos, ela apenas segue o marido na condição de 

subalterna. 

Em se tratando dessa dualidade de personalidades, podemos relatar que quando 

Ashima se desloca de seu local de origem pelo movimento da diáspora, é verídico que a 

personagem em questão representa um aspecto físico, ou seja, uma pessoa. Entretanto, 
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esse aspecto físico possui uma logística abstrata, pois, em solo do Outro, mesmo sendo 

um sujeito fisicamente como qualquer um, Ashima não é percebida pela atual sociedade 

em que reside, devido esta ser de outra cultura e para ser vista como membro na 

sociedade do Outro, esta passa a imitar os costumes americanos: 

.  

 [...] liga para Ashoke no departamento para pedir que traga arroz ao 

vir para casa. Dessa vez, quando ninguém atende, ela se levanta, lava 

o rosto e penteia o cabelo. Troca de roupa, veste Gogol e coloca no 

carrinho azul marinho de rodas brancas herdado de Alan e Judy. Pela 

primeira vez, empurra-o pelas ruas perfumadas de Cambridge, até o 

Purity Supreme, para comprar um saco de arroz branco de grão longo 

[...]. (LAHIRI, 2003, p.47) 
 

Ashima começa a agir como uma esposa e mãe norte americana e, ao imitar a 

nova sociedade onde atualmente vive, Ashima passa a seguir a ideologia social que 

tanto repudiou, o que contribui para sua crise de identidade, pois mesmo incorporando 

aspectos sociais de uma ―cidadã americana comum‖, Ashima, assim como qualquer 

outro ser diaspórico, nunca se esquece de manifestar sua cultura mãe. Este fato pode ser 

percebido no evento festivo cultural indiano, realizado em solo americano, que deu 

início à vida de consumidor de seu filho Gogol: 

 

Começa a alimentação de Gogol. [...] o sentido da coisa é dar início a 

sua vida de consumidor, uma refeição que inaugure as dezenas de 

milhares de refeições que cairão no esquecimento. [...]. Come três 

bocadas de payesh. Os olhos de Ashima se enchem de lágrimas 

quando a boca de Gogol aceita avidamente a colher. Não consegue 

deixar de desejar que seu irmão estivesse ali para alimentá-lo, e seus 

pais para abençoá-los com as mãos sobre sua cabeça [...] (LAHIRI, 

2003, p.53). 

 

 Podemos verificar, pelas atitudes da personagem, que a mesma expõe certas 

concepções em que, não abandonando as suas origens, poderia ilusoriamente competir 

com as ideologias éticas da sociedade americana. Na verdade, o que Ashima acaba 

construindo para si é uma prisão dentro de sua própria casa, ou melhor dizendo, dentro 

de suas ideologias, sem contar o fato de sua tradição só existir entre quatro paredes, ou 

seja, longe dos olhos da sociedade americana. Tal fato pode ser analisado quando 

Ashima ficou grávida pela segunda vez na América, ensinando a Gogol os valores 

culturais indianos:  
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[...] Às vezes, Gogol fica deitado ao lado dela no quarto dos pais, 

lendo um livro de figura ou colorindo com giz de cera. ―Você vai ser o 

irmão mais velho‖, Ashima diz para ele um dia, ―Vai ter alguém 

chamando você de Dada. Não vai ser bom? (LAHIRI, 2003, p.69). 

 

Quando Ashima pergunta para Gogol se não vai ser bom ele ser chamado de 

―Dada‖, ou seja, irmão mais velho na cultura indiana, é verificado na atitude da 

personagem certo repúdio para com a linguagem do sujeito americano. Gogol passa a 

ser refém de uma ideologia que a senhora Ganguli, na posição de sujeito fragmentado, 

tenta plantar em seu filho, pois para Ashima, a sua linguagem indiana é melhor. Por 

isso, tenta convencer Gogol de que o fato de sua irmã mais nova não o chamar de 

―Dada‖, seja um fato ruim, pois contraria suas tradições indianas. 

  Ashima mostra com suas atitudes que agora é um sujeito perplexo, o que se 

comprova quando esta matricula Gogol em uma escola, cuja finalidade será transmitir e 

compartilhar valores culturais contrários aos valores indianos, o que causará mais 

indignação com o espaço do Outro e fortalecerá sua fragmentação identitária. Mesmo 

sabendo que Gogol está recebendo educação americana, Ashima fica perplexa com a 

primeira excursão escolar de seu filho, em que ele vai a um cemitério:  

 

Em casa sua mãe fica apavorada. Que tipo de excursão foi essa- Não 

basta passarem batom nos mortos e os enterrarem em caixões forrados 

de seda- Só na América (frase que ela começou a usar muito 

ultimamente), só na América crianças são levadas ao cemitério em 

nome da arte. O que vai ser depois, ela quer saber, uma viagem ao 

necrotério- Em Calcutá, os ghats de cremar os corpos são lugares dos 

mais proibidos [...]. (LAHIRI, 2003, p.87). 

 

Assim, podemos verificar que Ashima se mostra leiga perante a cultura 

americana, o que faz com que esta personagem construa uma visão estereotipada sobre 

os ensinamentos da cultura do Outro. Esse aspecto a acompanhou durante toda a 

trajetória de vida de seus filhos e se refletiu, certa manhã, quando Gogol e Sonia já 

estavam crescidos, inclusive Gogol já se encontrava na faculdade e, em uma de suas 

visitas à casa de seus pais, o filho mais velho chamou o alojamento da universidade de 

sua casa, o que deixou sua mãe muito chateada.  

 

[...] Num fim de semana, Gogol comete o erro de chamar New Haven 

como sua casa ―Desculpe deixei em casa‖, diz quando o pai pergunta 

se lembrou de comprar o adesivo da Yale que querem colar no vidro 

de trás do carro. Ashima fica indignada com a palavra e reclama o dia 

inteiro. ―Apenas três meses, e olhe só você‖, diz, contando a ele que 
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mesmo depois de vinte anos na América não consegue se referir à rua 

Pemberton como sua casa.(LAHIRI, 2003, p.129) 
 

Podemos verificar que a Ashima, dona de casa, mostra para os filhos que não 

consegue se misturar à sociedade onde reside, o que acaba sendo um conflito desta com 

a sociedade em que vive, fato este que passa a ser transmitido pela ilustração discursiva 

acima, pois Ashima cria para a sociedade do Outro uma visão inaceitável, ou seja, um 

tipo social que não deveria existir, até porque a única referência social que a 

personagem carrega como certa é a indiana. 

Outra situação em que a complexidade na mãe Ganguli é visível, e sobretudo a 

referência social a cultura indiana é representado na obra quando ela prepara os cartões 

de Natal. Esta é uma data cristã que a família Ganguli não costumava celebrar, mas que 

passou a fazê-lo por causa dos amigos americanos, que tinham por tradição o envio dos 

cartões. Ela assume a cultura americana cristã de fato, entretanto, a representação de 

natal carrega uma ilustração indiana, na confecção de seus cartões, a personagem: 

 

[...] Tem o cuidado de escolher os que dizem ―Boas festas‖ ou 

―melhores votos‖ em vez de ―Feliz Natal‖, para evitar os anjos e as 

cenas de natividade em favor do que considera, seguramente, imagens 

seculares - um trenó puxado por um campo coberto de neve ou 

patinadores em um lago. O cartão deste ano traz um desenho que ela 

mesma fez, um elefante decorado com jóias verdes e vermelhas, 

colado sobre papel prateado [...] (LAHIRI, 2003, p.129). 

 

Com este discurso, podemos perceber que ao mesmo tempo em que Ashima 

comemora o Natal, ela quer apagar a imagem tradicional que essa festa passa. Para os 

cristãos americanos, o Natal significa o nascimento de Cristo e, como é descrito, a 

personagem não crê nesta figura religiosa, Ashima também passa a construir sua própria 

imagem da festa, atribuindo uma ilustração que relembre a crença indiana, com isso, ora 

ela absorve os costumes da nova terra, ora ela passa a limitar esses costumes e manifesta 

o que é devotado pelo costume indiano.  

Uma dessas limitações é a devoção pelo costume indiano que pode ser analisada 

quando Ashima perde seu marido, que veio a falecer longe dela e de todos os seus entes 

queridos, quando se encontrava na cidade a qual a instituição de ensino em que ele 

trabalhava o enviou. A morte de Ashoke fez com que Ashima se sentisse mais ainda em 

sua terra natal. Visto que: 
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[...] eliminou o vermelho da risca do cabelo. Tirou a pulseira de ferro 

de casamento, forçando com creme a passagem da mão, [...]. 

No décimo primeiro dia, convidam os amigos para marcar o fim do 

período de luto. Realiza-se uma cerimônia religiosa no chão, em um 

canto da sala; pedem a Gogol que se sente diante de uma foto do pai, 

enquanto um sacerdote entoa versos em sânscrito [...] (LAHIRI, 2003, 

p.210-211) 
 

Como podemos notar, com o passar dos tempos na terra do Outro, Ashima acaba 

se tornando refém de um cárcere psicológico causado por si e que pode ter trazido toda 

sua crise identitária, ou seja, o fato dela começar, em certos aspectos, a ver-se como 

americana e não indiana a torna perplexa. E esta necessidade de se encontrar como ser 

humano degenera Ashima, que vive uma busca incessante por seus verdadeiros valores, 

o que se evidencia quando ela decide voltar para sua terra natal: 

  

[...] Por cinqüenta e três anos sentiu saudades da vida na Índia. Agora, 

vai sentir saudades do trabalho na biblioteca, das mulheres com quem 

trabalhava. Vai sentir saudades das festas. Vai sentir saudades de 

morar com a filha, do surpreendente companheirismo que 

desenvolveram, indo a Cambridge juntas pra assistir filmes antigos no 

Brattle, ensinando Sonia a cozinhar pratos que a filha, quando criança, 

reclamava ter de comer [...] é aqui, nesta casa, nesta cidade, que ela 

continuará habitando em sua mente. (LAHIRI, 2003, p.319) 
  

Percebemos, nos sentimentos de Ashima, a ambiguidade da questão diaspórica. 

Ora a personagem quer impor seus princípios culturais de Bengalesa, ora ela é 

influenciada pelos aspectos culturais americanos. São questões inerentes ao ser 

diaspórico. Na América, Ashima é influenciada por uma cultura que aos poucos reduz a 

sua de Indiana. Na verdade, ao ser dominada pela cultura do outro, a personagem se 

torna híbrida para poder atuar na terra do outro. A viúva Ganguli não é mais a mesma 

mulher indiana que possui uma imagem puramente patriota a respeito da Índia.  

No final do romance, retornando para sua pátria, carrega consigo uma mulher 

com uma vida nova. Ashima agora é viúva, ―emancipada ou conturbada‖ socialmente, 

autônoma e, acima de tudo, influenciada pela diáspora, o que torna difícil entender qual 

o verdadeiro caráter patriota de Ashima pela Índia, pois já vimos que o ser diaspórico 

quase sempre carrega consigo a imagem do retorno. Porém, este retorno, para Ashima, 

nunca será a continuação da vida que possuía antes na sua terra natal, e sim, um retorno 

saturado de perspectivas mais avançadas de vida, lembranças da independência 

adquirida nos Estados Unidos, o que poderá fazer com que ela veja como margem o 

lugar que sempre sentiu falta. 
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4.1.4- A ANALISE DA TEORIA DA DIÁSPORA NO 

PERSONAGEM ASHOKE GANGULI 

 

Ashoke é outra representação do sujeito diaspórico na obra O xará (2003) de 

Jhumpa Lahiri. O personagem a ser analisado é seduzido pelo poder da diáspora 

contemporânea, ou seja, aquela forma de deslocamento na qual o homem abandona seu 

local de origem, tencionando melhorias sociais em outro espaço. A imagem de melhor 

qualidade para o espaço do Outro é uma característica do que busca o sujeito 

diasporizado, e Ashoke, como representante da diáspora, constrói a imagem da América 

como espaço ideal devido os sujeitos que ali habitam serem mais desenvolvidos que ele.  

Então, na tentativa de se igualar aos sujeitos dos Estados Unidos, Ashoke molda para si 

uma vida propriamente americana absorvendo e pondo em prática seus aspectos. 

 Ao absorver uma nova cultura, Ashoke se depara com uma sociedade com 

tradições e costumes totalmente contrários aos seus, o que faz com que este sujeito se 

sinta reduzido perante o novo espaço ao qual residirá. Essa diferença de valores sociais 

e culturais é percebida em Ashoke já no nascimento de seu primeiro filho, Gogol, em 

solo americano, pois o modo como os pais americanos recebem a notícia do nascimento 

de seus filhos, surpreende Ashoke, vendo que na América: 

 

[...] Os homens esperavam com charutos, flores, cadernetas de 

endereço, garrafas de champanhe. Fumavam cigarros, batem as cinzas 

no chão. Ashoke é indiferente a essas amenidades. Não fuma, nem 

bebe álcool de nenhum tipo. E é Ashima quem guarda todos os 

endereços deles em um caderninho que leva na bolsa. Nunca lhe 

ocorreu comprar flores para a mulher. (LAHIRI, 2003, p.21) 

 

 Com base na reação de Ashoke, podemos analisar que a cultura adotada pelo 

Outro, não é aprovada pelo homem que adere à diáspora. Essa não aprovação dá-se ao 

fato de o diaspórico chegar ao solo alheio ainda apegado ao seu local de origem, 

fazendo com que este sujeito passe a repudiar as ações culturais do sujeito nativo, 

surgindo, com isso, um conflito entre estereótipos, pois, ao mesmo tempo em que os 

diaspóricos criam estereótipos para a sociedade americana, eles também passam a ser 

vistos como sujeitos estereotipados perante os Outros. 
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Em relação aos estereótipos atribuídos aos diaspóricos, um dos que mais se 

salientam sobre os seres que se deslocam é o estereótipo de pessoas fracassadas. E em 

se tratando do personagem Ashoke, esse fracasso encontra-se em seu psicológico, pois, 

quando jovem, ainda em sua terra natal, levado pelo discurso idealizador de um viajante 

indiano chamado Ghosh, que há pouco tempo chegara da Europa, Ashoke é seduzido 

por uma imagem de mundo do Outro melhor que o seu, visto que:  

 

[...] Ghosh falava da Inglaterra com relevâncias. As ruas cintilantes e 

vazias, os carros pretos polidos, as fileiras de carros brilhando de tão 

brancas, dizia ele, eram como um sonho. Os trens partiam e chegavam 

no horário, disse Ghosh, ninguém cuspia nas calçadas [...]. (LAHIRI, 

2003, p.25). 

 

Como podemos observar, a marginalização de sua terra natal pode ser uma das 

consequências do homem que abandonou sua pátria por meio da diáspora. O sujeito 

diasporizado tende a reduzir seu local de origem e exaltar o local do Outro, a chamada 

crise identitária e esta crise pode ser percebida no personagem Ghosh em um discurso 

com Ashoke: 

 

Já viu muito do mundo? Ghosh pergunta a Ashoke [...] ―Fui uma vez 

para Délhi‖ [...]. ―Não este mundo‖ disse, olhando, decepcionado para 

o interior do trem. Inclinou a cabeça na direção da janela. ―A 

Inglaterra A América‖, disse como se as aldeias sem nome por que 

passavam tivessem sido substituídas por esses países. ―Já pensou em ir 

lá? (LAHIRI, 2003, p.25). 
 

O discurso de Ghosh é carregado de ideologias assumidas por ele durante o seu 

deslocamento para outras locais, a conturbação psicológica nele atuante, fez com que 

ele não se aceitasse   

Como já foi mencionado, ao analisarmos Ashima, o homem que viveu em solo 

alheio pelo movimento da diáspora é um sujeito com a identidade fragmentada, que 

chega a admirar o espaço do Outro. E foi através dessa devoção de espaço empregada 

pelo discurso sedutor de Ghosh que Ashoke passou a construir uma imagem de lugar 

melhor para o espaço alheio. 

O colonizado que tem sua identidade “formada/fragmentada” pelos efeitos das 

diásporas tem como paradigma social uma sociedade idealizada, e construída 

ideologicamente como sendo perfeita ou imperfeita. Memmi, (1977, p.37) analisa tais 

aspectos ao mostrar que o sujeito ―tem diante de si outra civilização, costumes 



 

 

69 

 

 

diferentes dos seus, homens cujas reações frequentemente o surpreendem, com os quais 

não possui afinidades profundas‖. Talvez possa ser justamente essas diferenças que 

atraiam o sujeito diaspórico contemporâneo, as ideologias acerca do Outro lugar vão se 

materializando em razões que tornam essências para seu desenvolvimento enquanto 

humano, assim: 

 

[...] Ashoke começou a vislumbrar outro tipo de futuro, [...] ir embora 

dali, para o mais longe que pudesse do local que nasceu e em que 

quase morreu. No ano seguinte, [...] voltou à faculdade é formou-se, e 

sem dizer nada aos pais inscreveu-se para terminar os estudos de 

engenharia no estrangeiro [...]. (LAHIRI, 2003, p.30-31) 

 

 Como o leitor percebe, o personagem Ashoke, antes mesmo de conhecer o 

exterior, já inferiorizava sua pátria, o que nos leva a afirmar que o discurso empregado 

por Ghosh causa de imediato em Ashoke uma diáspora psicológica, embora o 

personagem analisado nunca houvesse estado em nenhum outro país antes, sendo deste 

modo fugitivo psicológico de sua pátria. 

No mais, ao concretizar o abandono de sua terra natal, Ashoke tem sua tradição 

degenerada nas ideologias do Outro, pois seus aspectos culturais serão relegados e para 

que ele possa ser percebido na nova sociedade onde atua, tenderá a aceitar as artimanhas 

empregadas na ideologia que o Outro acha apropriada, como aconteceu com Ashoke 

quando ouviu de Mr. Wilcox que teria de nomear seu filho, rompendo com sua cultura 

em nome da ideologia americana, pois: 

 

[...] na América um bebê não pode ser liberado do hospital sem 

certidão de nascimento [...] ―Então, porque não dar a ele o nome de 

outra pessoa? Alguém que vocês admirem muito?‖ A porta se fecha, e 

é então que ocorre a Ashoke, com um ligeiro arrepio de 

reconhecimento, como se soubesse o tempo todo, o apelido perfeito 

para seu filho. 

―Olá, Gogol‖, sussurra sobre o rostinho altivo do filho, o corpinho 

enrolado com firmeza. ―Gogol‖ repete, satisfeito. (LAHIRI, 2003, 

p.39-40) 

 

 A citação acima mostra que, na terra do Outro, o sujeito diaspórico quase 

sempre será margem, não possuirá autonomia, sendo obrigado a aceitar o que é 

considerado correto pela sociedade na qual passou a atuar. Nesse sentido, embora sua 

cultura acredite que a criança, ao nascer, não deva receber o ―bom nome‖, (o nome pelo 

qual será conhecido fora de casa) mas somente um apelido, com o qual será conhecido 
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em família, Ashoke nomeia o filho, mas usa o que, para ele, seria um apelido, Gogol. O 

―bom nome‖ de seu filho seria Nikhil. 

 Vale descrevermos que na América, a criança é registrada com um nome e este 

será o nome pelo qual será conhecido em qualquer situação, dentro ou fora de casa e, 

neste caso, o nome no registro de nascimento de seu filho é Gogol. A confusão se 

instala, pois quando Ashoke apresentou seu filho Gogol na escola com o seu ―bom 

nome‖ Nikhil, a diretora mostra-se perplexa frente a esta tradição cultural indiana, e 

expõe ao patriarca Ganguli que essa cultura não vale em solo americano: 

 

(...) ―Bem vindo à escola elementar Nikhil. Eu sou a diretora missis 

Lapidus‖ (...) ―Pode me dizer quantos anos tem Nikhil‖. 

Para provar que Gogol fala inglês, Ashoke faz uma coisa que nunca 

fez antes, dirige-se ao filho com todo o cuidado em inglês, com 

sotaque. ―Vamos lá, Gogol‖, diz, acariciando sua cabeça. ―Diga para 

senhorita Lapidus quantos anos você tem‖ 

―Como é –‖, Mrs. Lapidus pergunta. 

―O que, minha senhora?‖ 

―Esse nome que você usou para ele alguma coisa com G.‖ 

―Ah, isso, é assim que ele é chamado em casa. Mas o bom nome dele 

tem de ser... é...‖, Ashoke acena forte com a cabeça, ―Nikhil.‖ 

 [...] ―De acordo com estes documentos, o nome legal de seu filho é 

Gogol.‖ (...) 

Ao final desse primeiro dia, ele é mandado para casa com uma carta 

de Mrs Lapidus a seus pais, [...] explicando que, devido a preferência 

de seu filho ele será conhecido na escola como Gogol. (LAHIRI, 

2003, p.73- 4- 5-6)  
 

Ao ser inferiorizado em seus direitos culturais, Ashoke vivencia uma verdadeira 

chacina identitária, pois, não apenas o Outro reduz Ashoke em seu aspecto ideológico, 

mas ele mesmo passa a negar-se, nega sua ideologia, sua linguagem e o seu discurso, 

visto que estes são componentes essenciais a serem apresentados por uma comunidade. 

Além disso, há certa rejeição por parte de Mrs. Lapidus em aceitar os aspectos culturais 

de Ashoke, a diretora se torna inflexível ao fato de não aceitar os aspectos que não se 

enquadram em sua cultura. 

Por outro lado, aceitando a esses aspectos, Ashoke fica disponível para que o 

americano imponha nele, enquanto sujeito humano, o seu modo de presenciar e aceitar o 

mundo da maneira que achar necessária, com finalidade de construir um ser ―melhor‖. 

Quanto a essa imposição, vemos que Ashoke e sua família reagiram de maneira 

hegemônica, pois: 
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[...] não parecem em nada diferente de seus vizinhos. Sua garagem, 

como todas as outras, contém pás, tesouras de poda e um trenó, 

Compraram uma churrasqueira para fazer tandoori na varanda no 

verão [...] Aprendem a assar Peru no dia de Ação de Graças, embora 

temperado com alho, cominho e pimenta-de-caiena, e a pregar uma 

guirlanda na porta em dezembro, a enrolar um cachecol de lã no 

homem de neve, a tingir de roxo e de rosa os ovos cozidos na Páscoa e 

escondê-los pela casa [...] Ashoke, acostumado a usar calças de 

alfaiates e camisa a vida inteira, aprendeu a comprar roupas prontas. 

(LAHIRI, 2003, p.80-81) 
 

 Com esta citação, podemos refletir que o processo de construção social em 

Ashoke já era algo esperado até mesmo pelo próprio personagem. A diáspora ocorrida 

com finalidade de obter o mesmo padrão de vida dos cidadãos americanos, mostrava a 

necessidade do ensinamento cultural que o personagem sentia, o que faz com que 

afirmemos que Ashoke estava disposto a aceitar o que fosse para ser igualmente aos 

americanos, ou seja, um sujeito considerado ―melhor‖.   

 Desse modo, pensando em ser tão completo quanto o sujeito americano, Ashoke, 

entra em competitividade com este e passa a vender sua mão de obra. Assim, Ashoke se 

introduz em um sistema usual para o sujeito americano, tornando-se um sujeito que 

gasta todo seu potencial físico e intelectual para que a sociedade do Outro possa se 

desenvolver. 

Memmi (1977, p.54), mostra os efeitos da atuação do sujeito outro, operando 

como empregado no espaço do Outro. Descreve o estudioso que: ―é preciso dizer, em 

verdade, que a melhor gestão da colônia não faz parte, de modo algum, dos propósitos 

da colonização‖ Deste modo, o colonizador teme em perder a sua posição para o 

colonizado. Entretanto, o colonizado que chega ao mesmo patamar social que o 

colonizador, na maioria das vezes, é colocado em espaços longe dos centros urbanos. 

 É o caso de Ashoke, o personagem idealiza a imagem de contração como 

similitude a um reconhecimento por seu potencial. Isso se reflete quando Ashoke manda 

para seu filho uma ilustração do seu futuro local de trabalho: 

 

[...] O pai mandou-lhe um recorte do jornal do campus falando da 

bolsa, com uma foto dele de pé diante do prédio da engenharia ―Bolsa 

prestigiosa para o professor Ganguli‖, dizia legenda. (LAHIRI, 2003, 

p.169-170) 
 

 Podemos verificar que Ashoke sentia-se lisonjeado por fazer parte de um poder 

hegemônico de contratação por parte da sociedade americana, devoradora de mão de 
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obra subalterna. Assim, Ashoke se aprisiona na América e enquanto lhe sobrava 

trabalho, lhe faltavam amigos, tempo com a família e o principal, cuidado consigo 

mesmo, o que pode ser visto quando Ashoke liga de Cleveland para Ashima em 

Massachusetts: 

 

―Estou no hospital‖, ele responde. 

―O que aconteceu?‖ [...] 

―Meu estômago está me incomodando desde cedo.‖ [...] 

―Esta trabalhando demais. Você não é mais um estudante. Espero que 

não esteja com uma úlcera‖, diz ela. [...] ―Quem levou você aí?‖ 

―Ninguém. Estou sozinho. Não é nada grave, verdade‖ (LAHIRI, 

2003, p.192-193) 
 

  Após este telefonema, Ashoke, já com uma idade avançada, falece no solo do 

Outro que tanto ajudou a desenvolver, morando sozinho em um apartamento de solteiro, 

comendo comida congelada, vivendo longe da família, tudo em prol de sua carreira. 

 A diáspora trouxe o patriarca Ganguli para a América, desenvolveu um 

profissional e mostrou o caminho de uma sociedade globalizada e, nessa sociedade, os 

espaços estavam se abrindo cada vez mais para o engenheiro Ganguli, e o sonho de 

crescer como sujeito capaz de chegar ao mesmo nível do Outro, levou este personagem 

a ter uma vida voltada para a pátria americana, mesmo sentido falta de sua pátria e sua 

cultura. O desejo por se igualar, ou até mesmo, ocupar o lugar do sujeito americano não 

permitiu que Ashoke voltasse para a Índia ou desfrutasse melhor dos aspectos positivos 

que o sucesso profissional trouxe para sua vida. 

 O personagem analisado rompe com a ideia de sujeito diaspórico que sonha em 

realizar-se profissionalmente para voltar para sua pátria. No entanto, Ashoke manifesta 

outra característica do sujeito diaspórico, que é o fato de ser seduzido e usado para 

construir e melhorar o espaço do Outro e assim o faz. Portanto, o personagem é uma 

caricatura do sujeito diaspórico, ambicioso e inteligente, porém fraco, que se deixa 

convencer pelo discurso do Outro, mesmo sendo um sujeito que sente saudade do que 

deixara em sua pátria mãe. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nesta dissertação, o romance O xará foi lido e analisado sob olhares das 

perspectivas pós-coloniais, tendo como concepção a teoria da diáspora e a formação da 

identidade. A obra reflete bem a problemática enfrentada pelos povos que deixam seus 

locais de origem, e se estabelecem em outros, e as consequências encontradas com a 

mudança para esse novo lugar.   

Dentre essas mudanças que se caracterizam como físicas e psicológicas, damos 

uma atenção particular às negações de seus aspectos culturais pelo Outro, o que será 

refletido na fragmentação de sua identidade, vertentes que é estudada, abordada e 

discutida por estudiosos da teoria Pós-colonial. 

As considerações feitas sobre a teoria pós-colonial, na introdução desta dissertação, fez 

percebermos que, a amplitude destes estudos literários, oriundos de sujeitos que 

habitavam as colônias e, seus descendentes, vêm quebrando barreiras e abrindo 

horizontes para novas leituras e análises não só no Brasil, como em todo o mundo. Essa 

elevação cultural pode ser fruto da capacidade gerada no chamado multiculturalismo. 

Atualmente, os olhares das críticas literárias, voltam-se para obras que rezam 

como referência a temática da colonização. O reflexo disso está no fato de a mídia 

atribuir grande destaque para essas literaturas, devido seus importantes prêmios como: 

Orange Prize, Whitbread Novel Awards, Prémio Nobel de literatura e muitos outros. 

É importante destacar a importância desses prêmios para esta classificação de 

literatura Pós-colonial, dada ao significado de seus autores não denunciarem somente a 

questão da colonização em seus países, bem como, refletirem as consequências que a 

colonização trouxe e deixou nos países dos colonizadores. 

No que diz respeito às teorias fundamentadas neste trabalho. Com relação à 

formação ou fragmentação da identidade do sujeito colonial, trabalhou-se a perspectiva 

do Outo x outro, que posiciona o sujeito colonizador como detentor da verdade e 

superior, e o sujeito colonizado como inferior. É nesses aspectos que a condição de 

margem do sujeito colonizado passa a ser fragmentada enquanto ser social, e formada, 

enquanto ser inferior, postos que sua ideologia, linguagem, discurso são negadas pelo 

sujeito colonizador. 

A formação da identidade dos sujeitos colonizados, segundo um padrão 

estabelecido pelo colonizador, foi rotulada com estereótipos, o que respaldava o 
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discurso do Outro. O fato é que, a partir da colonização, o sujeito outro passou a ter 

conflitos com sua própria identidade, pois se via moldado por uma ideologia que não 

era sua, uma linguagem que o conturbava, e se fortalecia com discursos pejorativos 

sobre sua sociedade, fazendo-os fugirem não só de seu sistema social, já formado, como 

também de suas regiões, o que ocasionava em diásporas. 

Com relação à diáspora, esse processo de deslocamento possui uma longa 

história, e se acomodava de acordo com o momento histórico em que era vivido já que 

apresentava características especificas para cada ocasião. Alguns casos, a diáspora de 

determinados sujeitos deu-se de modo espontâneo, entretanto, cercada por traumas, já 

que o diaspórico não era forçado a deixar seu local de origem, porém, vivia rodeado por 

conflitos que o fazia sair de sua região por vontade de viver uma condição de paz em 

outro lugar. 

O movimento diaspórico também foi responsável pelo espalhamento forçado de 

inúmeras pessoas para outras regiões, tomemos como referência o caso dos escravos, 

neste caso, a diáspora realizou-se por meio de forças e não de escolhas. Não diferente 

dos escravos, existem outras populações, como por exemplo, os trabalhadores 

contratuais, que foram forçados a escolher sair de seus locais de origem a fim de 

construírem uma vida melhor em outras regiões. 

A questão é que, as escolhas feitas pelos sujeitos que se deslocam pelo 

movimento estudado em questão, sempre carrega uma ação violenta, ou uma situação 

traumática no que diz respeito as suas decisões, pois se existe a condição por mais 

iludida que possa ser de se viver uma vida melhor em outro lugar, versos, a condição de 

se viver em meio a conflitos em seu local de origem, o sujeito não encontrará resistência 

em escolher o que é melhor para ele e sua família. 

 Falar de diáspora, hoje, é promovermos um amplo discurso sobre a condição 

social e cultural de diferentes povos e países, uma vez que a diáspora não é vista e 

interpretada sem a colocação e atuação de membros de um país que entra, e de um país 

que recebe o sujeito. A questão social influencia a condição de vida das pessoas, por 

isso, aceitar o diferente passa a ser fundamental para o crescimento social, intelectual, 

enfim, o desenvolvimento cultural como um todo. 

  No que diz respeito à obra, argumentamos que o casal Ashoke e Ashima Ganguli 

aderiu ao estilo de diáspora contemporânea. Ashoke diasporiza-se com intenção de 

estudar a fim de adquirir melhores condições profissionais. Porém, ao chegar aos 

Estados Unidos, ele se depara com uma sociedade com costumes diferentes do seu e, de 
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início, o patriarca Ganguli acha estranho esse convívio e foge dos modos americanos. 

Porém, como era condição deste aprender e se desenvolver da mesma forma que o 

sujeito americano, ele perpetua a diáspora e passa a imitar o método de vida do Outro. 

Assim, torna-se uma importante mão de obra que ajuda a melhorar o espaço do Outro, 

vivendo para trabalhar e crescer profissionalmente. 

 Em relação à Ashima, o choque cultural foi ainda maior, esta personagem não 

estava preparada para viver em uma nova sociedade. Diferente de Ashoke, que 

escolhera ir para a América, Ashima foi forçada a ir para os Estados Unidos por ser 

esposa de Ashoke. De início, tudo para a personagem é estranho, a maneira como o 

sujeito Outro age, seu meio de saúde, quando ela vai dar à luz a seu filho, a maneira 

como as crianças são educadas, devido o fato ocorrido com a visita de Gogol ao 

cemitério, entre outros aspectos. Porém, com o decorrer do tempo, Ashima, não 

diferente de Ashoke, abriu espaço em sua vida e absorveu parte dos costumes 

americanos.  

No entanto, ela volta para a Índia no final do romance, o que deixa a entender 

que ela foge não das ações da diáspora, já que ela se tornou influenciada pelo costume 

do Outro, mais sim do espaço diasporizado, pois mesmo fugindo ela é um ser 

fragmentado que perpetuou as ações da diáspora. 

  Com relação ao processo de formação de identidade do sujeito, tornou-e possível 

diagnosticarmos na referida análise, que Gogol/Nikil Ganguli, sofreu influências de 

todas as partes teorizadas (Ideologia, Linguagem e Discurso). O sujeito americano 

mostrou para Gogol o que é de fato “uma sociedade melhor”. A linguagem Americana 

nomeou um mundo “tido como superior” para Gogol, e o discurso proferido pelo 

Americano seduziu Gogol a ponto de se desconhecer como sujeito que viveu, conheceu 

e foi educado também na cultura indiana. Ao longo das análises, Gogol passa a 

perpetuar o que era tido como superior para o americano, afastando-se de suas raízes 

indiana e sendo barrado na cultura do Outro. 

  Por todos os fatores descritos, é visível que a chegada da família Ganguli aos 

Estados Unidos, proporcionou-nos evidenciar uma relação de desrespeito por parte dos 

Nativos para com os diaspóricos, e os filhos desses diaspóricos, o que faz percebermos 

com mais clareza a dificuldade enfrentada por povos que aderem a tal movimento. 

  O fato de recusar o outro como membro de uma sociedade, pode igualmente 

possuí duas versões sérias. Primeiro, o crescimento da pobreza. Segundo a competição 

no mercado de trabalho. Afirmamos que a posição hierarquicamente superior do 
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Americano, coloca-o na condição de inferior, se formos levar em consideração a 

condição humana de se viver e aceitar o outro como sociedade.  

  Sabemos que, estudos mais profundos sobre as teorias aqui evidenciadas, 

―Formação ou fragmentação da identidade do sujeito e Diáspora‖ podem ser 

desenvolvidos, principalmente em obras que nos possibilitam uma leitura pós-colonial. 

O xará é um exemplo claro desses romances, e apresenta inúmeras questões que ainda 

faltam ser respondidas sobre teoria Pós-colonial, o que ajudará no difundir a teoria, e 

seus rumos de análises. 
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