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RESUMO 
 
 

Mapeando conceitos em torno de lugares e deslocamentos, essa dissertação 
problematiza a apropriação de diáspora como possibilidade de inversão, a qual 
chamamos de “contramão” para atestar um processo que pode ser identificado na 
crônica do escritor João Ubaldo Ribeiro. Através de suas crônicas, podemos perceber 
um movimento que instaura com frequência a presença de um determinado lugar em 
seus textos. Essa insistência nos faz pensar em como essa presença pode se personificar 
através de uma ausência, se desdobrando em representações. 
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ABSTRACT 

 
By mapping the concepts of places and displacements, this study discusses the understanding of the term 
diaspora as inversion, or “opposite direction”, to confirm a process that can be verified in the chronicles 
of João Ubaldo Ribeiro. In his chronicles, we can perceive a movement that frequently establishes a 
presence of a determined place in his texts. This insistence makes us think of the ways this presence can 
be personified unfolded in many representations. 
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INTRODUÇÃO: 
 
 

A dissertação ora apresentada intitula-se Na contramão da diáspora: lugares e 

deslocamentos na crônica de João Ubaldo Ribeiro e propõe analisar a questão da 

diáspora na medida em que a entende como um conceito, não apenas para pensá-la em 

seu sentido primeiro, o de dispersão, mas no intuito de dela se apropriar fazendo-a 

significar sentimento de retorno ao lugar de origem, na contramão do sentido original: 

migração e dispersão. 

No texto que segue, esclareceremos pontos tais como o sentido canônico de 

diáspora, bem como o que chamamos de contramão da diáspora, que passa pelo 

processo de inversão do sentido canônico. O próprio título da dissertação abrange 

conceitos como os de “lugares e deslocamentos”, o que, ao final, justificará nossa opção 

pela apropriação da crônica de João Ubaldo Ribeiro como objeto de estudo. 

Em seu sentido dicionarizado, a diáspora (do grego, dia = longe, distante, e 

speirein = espalhar) significa um deslocamento livre ou forçado de populações fora do 

seu país para novas regiões. Em nossa dissertação, ela será compreendida como uma 

linguagem adaptada aos conceitos contemporâneos, os quais exprimem de maneira 

complexa, mas objetiva, o que iremos fazer com relação ao objeto utilizado nessa 

investigação. 

Concentraremos nossos esforços de investigação na seleção de um corpus 

representativo das crônicas de Ubaldo e, a partir desse elenco de textos, verificaremos 

de que modo a insistente preocupação do autor em inserir no discurso a ilha de 

Itaparica, na Bahia, local de nascimento de Ubaldo, pode ser lida como forma de 

legitimar seu pertencimento, sua convivência com aquele lugar, de onde o escritor, que 

mora no Rio de Janeiro, se afastou já há muito tempo. 

O objetivo geral dessa pesquisa é investigar a presença da diáspora a partir de uma 

releitura desse conceito na forma como se manifesta nas crônicas de João Ubaldo 

Ribeiro, sendo nelas traduzido por meio das relações entre lugares e processos de 

deslocamento. Para alcançar tal objetivo, problematizamos o sentido canônico de 

diáspora, investigando a natureza desses lugares e desses deslocamentos e, sobretudo, 

propondo a possibilidade de se reinterpretar essa diáspora a partir da reapropriação do 



12 
 

 

termo a partir das possibilidades que se apresentam na contemporaneidade, 

especialmente no terreno da crítica e da teoria. 

O contato, inicialmente como leitora, com a obra de João Ubaldo Ribeiro suscitou 

o levantamento das inúmeras referências feitas à ilha de Itaparica. Essa insistência em 

citar a ilha em suas crônicas despertou nosso interesse no sentido de descobrir de que 

forma se dá essa presença e em que momento essa ilha se torna algo tão relevante, capaz 

de fazer com que o escritor repita esse cenário em suas crônicas. 

Ao recorrer com tamanha frequência a experiências vividas na ilha, que são 

constantemente registradas em seus textos ficcionais, tanto em crônicas, como em 

romances, João Ubaldo recorre a um processo que se apresenta como uma forma de 

legitimar um pertencimento, pois ele expressa um discurso totalmente peculiar, 

representado na relação com a nação e resultante do diálogo com o mundo, com a 

política e com o cotidiano. Essa forma de expressar a ilha marca em suas crônicas uma 

linguagem que representa uma inversão no sentido tradicional de diáspora, pois esta 

também está determinada pela noção de retorno: volta ao lugar de origem que atravessa 

a memória e se estabelece ora na afirmação de um certo pertencimento, ora pela 

construção de uma comunidade imaginada. 

Na intenção de esclarecer este questionamento, buscamos aporte nas teorias que 

refletem os fenômenos da contemporaneidade, depreendendo delas os conceitos que se 

prestem ao esclarecimento de aspectos fundamentais ao pensamento hodierno, como os 

de diáspora, outridade, apropriação, lugares e deslocamentos. 

Sendo assim, o problema desta dissertação localiza-se na compreensão das 

estratégias poéticas de João Ubaldo Ribeiro na transposição para o texto literário da ilha 

de Itaparica como uma presença fundamental. Outrossim, veremos como se dá esse 

processo em sua forma e em sua construção, a partir do momento em que se encontra 

demarcado na escrita de Ubaldo. No momento em que se encontra fora desta ilha e 

afirma em seus textos seu desejo de pertencimento, o escritor constrói um discurso que 

o coloca na contramão dessa mirada, aproximando-o do lugar, ao invés de fazê-lo 

dispersar-se, ou seja: é um movimento que não está apenas concentrado no lugar, mas, 

sobretudo, nos deslocamentos e suas representações, o que se demonstra na leitura de 

suas crônicas. Ubaldo explicita uma atitude que converge para a aproximação do lugar 

de origem, do qual ele é um personagem diaspórico, tornando visível em suas 

construções ficcionais, mais além, em sua produção bibliográfica e, consequentemente, 

em sua vida. 
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Explorando alguns conceitos e procurando traduzir suas possíveis representações, 

a dissertação desenvolve uma possibilidade de abordagem que visa a investigar os 

lugares transitados (reais e imaginados) e os deslocamentos realizados pelo autor ao 

descrever insistentemente a ilha de Itaparica em suas crônicas, o que requer do crítico 

um aprofundamento das questões de legitimação e pertencimento. 

A escolha desse corpus se justifica na frequente presença desses conceitos, 

especialmente o de “deslocamento”, na crônica do escritor, fazendo-nos pensar a razão e 

a motivação de João Ubaldo Ribeiro para investir, de maneira efetiva e direta, na 

apresentação e representação, em suas crônicas e em suas produções literárias, da ilha 

de Itaparica como presença essencial. Em especial, estudamos essas construções e os 

apelos dessa recorrência, levando em consideração que o escritor se manteve fora dessa 

ilha a maior parte do tempo de sua vida, mas, ainda assim, dela fala de forma 

confessional, mostrando-a como cenário de uma construção imaginária que não 

demonstra saudosismo. Ao contrário, o fato de ser um sujeito diaspórico reforça a 

presença e o pertencimento, pois mesmo os quase 20 anos de autoexílio no Rio de 

Janeiro não o impedem de continuar afirmando em suas crônicas sua inadaptação à vida 

na cidade, fato demonstrado pelos constantes retornos à ilha natal. 

Prosseguindo, a metodologia desse estudo toma como base os princípios 

norteadores da Crítica Literária e da Crítica Cultural, através de uma abordagem 

interdisciplinar que visa a discutir textos teóricos e ficcionais procurando representá-los 

em suas variadas camadas e diferenças. Por fim, através de recortes de trechos 

específicos, iremos confirmar as hipóteses levantadas nessa introdução. 

No início dessa dissertação o leitor encontrará uma abordagem esclarecedora e 

mais apropriada das reflexões acerca do conceito de diáspora em seu sentido primeiro, 

ou seja, inserida em um contexto canônico. Nesse percurso, traçaremos um certo 

contexto histórico da reflexão em torno do conceito de diáspora, concentrando esforços 

na forma com que ela vem sido apropriada pelos estudos contemporâneos: 

primeiramente, pensar a dispersão na história de povos diversos e seu movimento 

migratório ao redor do mundo; após, estabelecer uma abordagem teórica mais 

consistente sobre lugares e sobre deslocamentos, a partir de uma dupla relação entre real 

e imaginação. Deste modo, no primeiro capítulo iremos abordar lugares e interseções, 

entre-lugares que se desdobram na crônica de João Ubaldo Ribeiro. 

Em um momento posterior, discutiremos o que chamamos de “contramão da 

diáspora”, mostrando os sentidos dessa contramão, de que maneira ela se apresenta e se 
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concretiza na crônica do escritor. Ainda nesse segundo capítulo também salientamos a 

noção de apropriação na pós-modernidade e as formas como ela se manifesta e age e 

porque nos valemos dela para exemplificar uma questão pessoal e ao mesmo tempo 

ficcional da qual João Ubaldo Ribeiro se utiliza para construir sua crônica. 

Enfim, no terceiro momento dessa dissertação, apresentaremos ao público que 

ainda o desconhece o escritor João Ubaldo Ribeiro, suas mais importantes atuações no 

universo acadêmico para, em seguida, darmos voz a suas crônicas, a fim de justificar de 

que modo a ilha passa a integrar sua construção literária, servindo de cenário para sua 

crônica. Nesse momento desenvolveremos observações a partir de fragmentos e de 

trechos retirados de suas crônicas com a intenção de confirmar a hipótese de que há, de 

fato, uma legitimação e um pertencimento ali embutido e que a presença da ilha de 

Itaparica só faz reforçar e confirmar essa legitimação. 

Inicialmente, foram selecionadas algumas dessas crônicas, especialmente 

relacionadas à ideia de sentimento diaspórico, quando o cronista narra experiências da 

infância e juventude, referentes à sua relação com a ilha de Itaparica, seu local de 

nascimento. Neste sentido duas obras são fundamentais: Sempre aos domingos (1988) e 

Arte e ciência de roubar galinhas (1998), sendo estas complementadas por crônicas 

recentemente publicadas no jornal A Tarde. No critério de seleção das crônicas, 

optamos por analisar, em uma ordem cronológica, duas publicadas nos anos 80, que 

fazem parte de uma coletânea, e que foram inseridas no livro Sempre aos domingos 

(1988). Elas inauguram essa análise, sempre acompanhadas de outras duas crônicas que 

compõem o livro Arte e ciência de roubar galinhas (1998), publicadas na década de 90; 

em seguida analisaremos crônicas publicadas depois da virada do século, entre os anos 

2008 e 2011, simultaneamente publicadas no jornal A Tarde, de Salvador, e no jornal O 

Globo, do Rio de Janeiro. 

O arcabouço teórico está centrado na discussão e na análise de textos referentes à 

diáspora, identidade, outridade, lugares, deslocamentos e apropriação, sem prejuízo dos 

que se relacionam a estes, de forma que, no último momento dessa dissertação, 

confrontamos os dados analisados diante de trechos de crônicas do autor, a fim de 

encontrarmos respaldo para a finalização da pesquisa e a conclusão da problematização 

aqui apresentada. 

Assim, inserida no campo dos Estudos Culturais, a pesquisa aponta para as noções 

de diáspora e identidade em Hall (2006) e Gilroy (2008), bem como, para discussões 

sobre outridade e pertencimento, respectivamente em Octávio Paz (1972) e Canclini 
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(1998); no entendimento sobre os lugares e os deslocamentos, buscamos aporte em 

Santos (2008) e Augé (2010); por fim, para tentar dar conta do que tratamos a cerca do 

conceito de apropriação, usamos textos de Bhabha (2007) e Hutcheon (2001), 

finalizando com as teorias que informam o contemporâneo em Sarlo (1997/2009), 

Barbero (2000) e Geertz (1989). 

Para uma abordagem específica do texto de João Ubaldo, buscamos respaldo 

teórico em Hall (2005), para tratar das identidades, Canclini (2001) para falar de 

hibridação, Santos (2000) e Barbero (2000) para analisarmos os lugares e os 

deslocamentos e o não lugar reconhecido em Augé (2010). Também nos 

concentraremos em estudos de relevância nas comunidades imaginadas citadas por 

Anderson (2008), o que ampliará as discussões de reconhecimento e identificação entre 

os lugares, mostrando que há pertinência no estreitamento da relação do sujeito com o 

lugar novo, algo que possa lhe servir de referência a uma adaptação, ou mesmo 

interação, diante das adversidades. 

Também foram acrescentados a essa pesquisa os resultados obtidos através de 

leituras e análises de entrevistas concedidas pelo próprio João Ubaldo, sobretudo duas 

entrevistas publicadas recentemente: a primeira na Revista Muito, suplemento do jornal 

A Tarde; e outra, no Caderno B, do Jornal do Brasil, do Rio de Janeiro. Esses dados 

foram usados com a intenção de verificar a percepção do próprio autor, a partir de 

levantamento de dados específicos sobre a relação mantida com a ilha e sua relação 

diária com o lugar deixado a partir de seu próprio olhar. 

Através da percepção notada na metodologia deste estudo, buscamos confirmar a 

hipótese aqui sugerida de que há uma representação da ilha de Itaparica na crônica de 

João Ubaldo, que o empurra para um pertencimento à sua ilha da infância, e que essa 

representação se torna tão significativa e expressiva, que se confunde com um retorno 

imaginado, que se configura na contramão de uma dispersão. Todas as vezes que ele 

insere a ilha de Itaparica em sua crônica, passa a reforçar algo que está servindo de 

construção, de identificação; é como se ele trouxesse a ilha não somente como um apelo 

de saudade e rememoração, mas como algo mais exato; mais concreto: um cenário que 

marcou seu texto literário e que de alguma forma contribui para reforçar a ideia de que 

ele permanece fiel a essa terra natal. 

Assim, além do reconhecimento demonstra afeto, pertencimento e uma leve 

tentativa de se manter perto ao invés de se dispersar; de se manter no lugar ao invés de 

dele se afastar. O que acreditamos, contudo, é que esse movimento se repete 
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gradualmente, a fim de legitimar essa contramão na diáspora proposto nas crônicas do 

autor João Ubaldo Ribeiro, no momento em que ele parte da ilha que constrói sua 

trajetória literária. No momento em que representa a ilha em sua crônica, Ubaldo se 

insere na história, trazendo marcas de representação e de legitimação, que por sua vez, 

configura uma nova possibilidade de reapresentar a ilha, não a ilha real, mas a ilha 

imaginada que divide com o seu público leitor. 

Com essa atitude, Ubaldo segue construindo formas identitárias, inacabadas 

porque imaginadas, e que seguem somando-se a novas aquisições que o fazem continuar 

o processo de elaboração de sua noção de comunidade imaginada. Afinal, ele não está lá 

fisicamente, mas em seu imaginário há trânsito pela ilha, todos os dias. 

Diante disso, entendemos que existe uma grande representação de legitimação e 

de pertencimento no momento em que o autor insiste em fazer da ilha uma presença, 

pois, ao assumir o olhar diaspórico de quem se encontra fora desse lugar, o cronista 

reage, de forma como quem passa a conhecer um novo lugar, e insere em seus registros 

jornalísticos situações do cotidiano, dissertando-as em crônicas em que sempre 

prevalece a presença da ilha de Itaparica como cenário das histórias. É uma atitude que 

se confunde com uma forma de olhar para esse lugar como observador, como 

espectador; como se existisse um grande caleidoscópio, por onde ele pudesse observar 

para registrar tudo o que se passa no mundo, através do lugar de onde fala (CARMO, 

2011). Mas o lugar de onde ele fala é sempre a ilha de Itaparica, e mesmo não estando  

lá como presença física, ainda assim consegue se conectar com o mundo à sua volta, já 

que, como em uma grande exposição, o sujeito vê o mundo, mas também é visto por  

ele. Enfim, esse lugar (a ilha) já não é o mesmo, assim como o sujeito (João Ubaldo) 

também não o é. 

Desse modo há uma constatação de que é preciso estar fora para sentir o desejo de 

estar dentro, ou perto. E assim, cada vez que nos afastamos, maior se torna a  

experiência do ser e do pertencer, pois a presença se torna mais forte por intermédio da 

ausência (BHABHA, 2007) e é nessa ausência que conhecemos o significado do estar 

de fato, do estar mais perto. 

Com isso, ao registrar em algumas de suas crônicas (como veremos no momento 

final dessa dissertação), informações sobre a ilha de Itaparica, ou mesmo usá-la como 

cenário dessas histórias, João Ubaldo Ribeiro presta-se ao exemplo dessa inversão ora 

apresentada, ou seja, ele se posta na contramão da diáspora. 
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1: A “mão” da diáspora: mapeando os conceitos 
 
 

A noção de que somente as cidades multiculturais do 
Primeiro Mundo são diasporizadas é uma fantasia que só 
pode ser sustentada por aqueles que nunca viveram nos 
espaços hibridizados de uma cidade colonial do Terceiro 
Mundo. 

Stuart Hall 
 
 

Esse primeiro capítulo, como o próprio título sugere, destina-se a mapear os 

conceitos empregados ao longo da dissertação; conceitos estes que aparecem como 

chave de esclarecimento para a proposta ora apresentada, a fim de justificar a escolha do 

tema e as análises e hipóteses aqui levantadas. 

O conceito de diáspora aqui empregado como “sentido canônico” tem o propósito 

de esclarecer, primeiramente, o que é a diáspora, bem como o que ela faz, como 

funciona e porque foi escolhida como apropriação para ser utilizada nessa pesquisa. O 

termo “a mão da diáspora” traduz a posição em que se encontra a conceitualização deste 

termo nesse primeiro momento em oposição ao que trataremos ao encenar a “contramão 

da diáspora”. 

Nesse recorte, procuramos esclarecer algo que possa traduzir a razão pela escolha 

do tema e, principalmente, a maneira como se dá a apropriação desse conceito no 

momento de sua inserção no texto literário. 

Para esse esclarecimento, procuramos pensar, inicialmente, o conceito de cânone, 

através de uma perspectiva vista em Bloom (1995), onde é possível afirmar que o 

cânone é um consenso, um senso comum; e que, usado em qualquer área de estudo, 

pode traduzir aquilo que chamamos de padrão, modelo ou regra.3 

 
3 A palavra cânone, etimologicamente vem do grego Kanon, que era usado como instrumento de medida e 
que, posteriormente, passou a ter o sentido de regra, de lei. Desse modo, o cânone abrange o que se 
denomina coerente, escolhido e sacralizado, reforçando a ideia que se traduz em melhor explicação ou 
como melhor argumento para justificar uma ou mais pesquisas. O modelo canônico eurocêntrico, que 
vigorou durante muito tempo e até na atualidade tem sua supremacia defendida por Bloom e seus 
seguidores (cf. Bloom, 1995) tem servido também como uma forma de propagação da filosofia 
colonialista, apontando o processo de colonização vigente através desta filosofia, destacando a América 
Latina, onde os estudos literários sempre foram moldados à maneira europeia. 
Conhecer a regra se tornou ainda mais um modo de organização e passou a ser um marco ou uma regra 
em que podemos também mencionar uma “sociedade do conhecimento”. Aquele que sabe mais, aquele 
que detém o conhecimento e o poder, este é o que instituirá o cânone. Essa ideia de cânone traz para si um 
sistema de valores; é um modelo representado; uma seleção a partir da exclusão. É uma forma de marcar 
a melhor maneira de servir como padrão, ou como base de seguimento. 
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Para Helena Parente Cunha, o cânone tem sua definição um tanto sem  

sustentação. Em seu livro Desafiando o Cânone (1999) ela vai dizer que se deve, afinal, 

ter alguma noção genérica a fim de determinar valores estéticos reconhecidos como 

indispensáveis e a serem legitimados segundo consenso e bom senso comum. 

Especialmente pelo fato de que, com a aceleração do momento contemporâneo, o que 

hoje é regra, amanhã pode não ser mais; consequentemente, será ultrapassado; todavia, 

enquanto existe, deve servir de medida, de base. 

Ao construir sua crítica aos Estudos Culturais e aos discursos minoritários, Harold 

Bloom (1995) considera que o público leitor precisa de fato seguir autores que façam 

parte de um cânone. Seu ponto de vista mostra a crítica literária como sendo um 

protesto de ressentimentos, com formas de exigir direitos que não lhes cabem. Bloom 

acredita que é preciso ensinar mais seletivamente, buscando os poucos que têm 

capacidade de tornarem-se leitores e escritores altamente individuais (1995, p. 25). Ou 

seja, o valor estético é um dos elementos a ser apreendido no momento da leitura e isso 

não pode ser perdido, desfeito. 4 

Sendo assim, podemos constatar que existe um lugar canônico para a diáspora, 

uma vez que esse termo já está definido como dispersão; como um movimento externo 

realizado por grandes massas, de povos e nações que saíram de suas terras em direção a 

novas terras, num movimento forçado ou não; e essa definição nos dará o respaldo de 

que precisamos para construir um entendimento sobre a diáspora e um possível 

transtorno sobre esse entendimento. Mas vale a pena ressaltar que a diáspora pode 

significar a dispersão de qualquer povo ou etnia pelo mundo. Pode significar a saída de 

um determinado sujeito quando, ao se deslocar do seu lugar de origem, busca em um 

outro lugar algo que lhe ofereça condições melhores do que a que ele já possui, de 

conquistas e realizações, e, de algum modo, contribuindo então, para um desejo de 

legitimação; de um pertencimento. 

Na literatura, o cânone clássico aparece na Idade Média, com Dante e os autores selecionados para a 
“bella scuola”, enquanto que o cânone moderno se inicia no Renascimento italiano estendendo-se para a 
França. 
De acordo com Compagnon (2001), a literatura importou o modelo teleológico de cânone a partir do 
século XIX, “época da ascensão dos nacionalismos, quando os grandes escritores se tornaram os heróis 
dos espíritos das nações” (2001, p. 227). Logo, o cânone literário teria seu significado convencionalizado 
no nacionalismo, promovendo as obras que melhor descrevessem o sentimento pela nação. 
Possivelmente, essa premissa tinha por objetivo construir uma memória coletiva, um patrimônio que 
assegurasse seu domínio sobre as culturas. 
4 Vale ressaltar neste momento, que o cânone aparece aqui apenas como um norteador de conceito, não 
sendo de todo relevante para essa dissertação; no entanto, outras informações mais apuradas sobre o tema 
podem ser encontradas em Bloom (1995), Companon (2001), Cunha (1999), entre outros que se 
destacaram nesse tema. 
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1.1 O sentido canônico de diáspora 
 
 

A idéia consensual de diáspora na contemporaneidade frequentemente nos remete 

à dispersão. Estudos contemporâneos, notadamente os relacionados aos Estudos 

Culturais, apresentam a diáspora como uma das principais manifestações relacionadas à 

emigração e à necessidade de expandir, priorizando circunstâncias que incentivam esse 

deslocamento (MARTÍN-BARBERO, 2000). 

Fatores de natureza diversa, tais como, sociabilidade, religião, etnia, língua, etc, 

contribuíram e ainda contribuem para o afastamento ou dispersão do sujeito de seu lugar 

de origem a fim de encontrar, em outro espaço, recursos que lhe proporcionem algo 

além daquilo que se espera naturalmente, seja pessoal, seja profissional, seja familiar. 

O termo diáspora define o deslocamento, seja ele forçado ou incentivado, de 

grandes massas populacionais originárias de um lugar determinado para vários outros 

lugares distintos; é a dispersão; a saída. 

Para um primeiro entendimento, vemos a diáspora sendo usada para fazer 

referência ao povo judeu no mundo antigo, a partir do exílio na Babilônia no século VI 

a.C. e, especialmente, depois da destruição de Jerusalém em 135 d.C. Segundo Hall 

(2008), a interpretação do conceito de diáspora tornou-se parte do nosso “senso 

coletivo”, inscrito como subtexto em nossas histórias nacionalistas. Seu modelo vem da 

história do povo judeu, contada no Velho Testamento da Bíblia, onde está registrada a 

saga do “povo escolhido”, violentamente levado à escravidão pelo Faraó e o povo do 

Egito. De seu sofrimento como escravo, surgiu a identidade do povo que desejava sair 

do cativeiro, que lutava em busca de uma plena liberdade; então, sob a liderança de 

Moisés, conseguiu a libertação da escravidão e saiu em busca da chamada chamada 

“Terra Prometida”. 

Se o exemplo mais conhecido desse fenômeno chamado diáspora está no Velho 

Testamento, com Moisés conduzindo seu povo à Terra Prometida, nos dias de hoje não 

cessam exemplos em que se percebem eventos diaspóricos refletidos no modo de 

pensar, agir e atuar dos sujeitos. Exemplos que nos são fornecidos em todo o tempo, 

com povos minoritários, que lutam por uma liberdade proveniente de sua condição de 

escravo, ou de colonizado, ou mesmo de perseguido. 

Stuart Hall (2008) fala ainda do processo como sendo um modelo imutável e 

disperso, sem propriamente uma linha temporal capaz de ligar o passado ao futuro, ou 

mesmo ao presente. De outro modo, o fato de permanecer fiel às origens pode-se tornar 
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uma contradição em relação ao que se diz sobre a identificação. O sujeito pode “estar 

fora” do seu lugar de origem, ao passo que “estar fora” pode significar estar ainda mais 

perto, dentro, completamente e totalmente envolvido com esse lugar. 

Em outros momentos, vemos a diáspora sendo empregada para o povo africano, 

tratando de sua dispersão pelo mundo, em continentes distintos. A Diáspora Africana 

foi criada por movimentos e culturas de africanos e descendentes de africanos em todo o 

mundo. Uma grande parte dessa chamada “diáspora africana” surgiu de pessoas que 

foram escravizadas e enviadas para as Américas durante o tráfico negreiro do Atlântico. 

De outro modo, o processo de dispersão e suas experiências subjetivas de formação 

de identidades, a teoria, a metodologia dos estudos da Diáspora Africana estão, em 

sua maior parte, ancoradas em um projeto intelectual de engajamento político, que tenta 

sublinhar criticamente o lugar da África, dos africanos e de seus descendentes na 

formação do Ocidente, bem como a Diáspora Israelita, que fez com que os povos se 

dispersassem pelo mundo. 

O engajamento tem requerido contínuos esforços teóricos para lidar com a ampla 

dispersão, em escala mundial, de populações negras a partir de um “lugar de origem”, o 

lugar comum, e com os múltiplos aspectos de suas experiências dentro e fora da África. 

Em termos históricos e epistemológicos, o “Ocidente” é um conceito fundamental 

no desenho da teoria e da metodologia contemporâneas da Diáspora Africana. Colin 

Palmer (1998) considera que o início da Diáspora Africana “moderna” se dá no século 

XV, associado ao projeto colonial europeu de expansão que patrocinou a escravização 

de africanos ao redor do mundo. 

Esse período histórico de formação foi expressão e característica fundamental na 

constituição do Ocidente até o início da modernidade. A articulação de todos os 

elementos conjuga um discurso sobre a África negra como sujeitos centrais, ou 

interpretações a contrapelo continuamente produzido pela teoria e pela metodologia da 

Diáspora Africana. 

As teorias que interpretam a diáspora chegam à contemporaneidade com relevante 

força e evidência, expressando-se, nos mais variados campos do conhecimento. A 

literatura, especialmente na representação do texto literário, ocupa lugar de destaque nos 

estudos acerca da diáspora, reforçando e incentivando esse movimento, quer seja com 

interesses próprios, individuais, quer ainda com interesses de outros, coletivos. Na 

literatura, a representação da diáspora é um fenômeno novo. Embora estejam mais 

frequentemente presentes nas literaturas de língua estrangeira, alguns romances 
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brasileiros arriscam analisar os movimentos diaspóricos, sobretudo ao mencionar o 

evento migratório de retirantes nordestinos para o sul do país. 

A diáspora contemporânea articula um conjunto de negociações que se desdobra 

em conceitos caros como o relacionado ao trânsito cultural. Esses trânsitos que 

configuram os deslocamentos na cultura podem ser percebidos em autores que se 

prestam à percepção desses movimentos culturais e dedicam seus estudos a 

descobrirem, ou ainda desdobrarem a forma como esses movimentos se apresentam, ou 

ainda, como são utilizados para representar a sociedade contemporânea. 

Na eficácia dos estudos de Homi Bhabha (2007), podemos perceber que esses 

trânsitos se aproximam do sujeito a partir da soma de experiências adquiridas em outras 

culturas a que este é submetido, bem como agregam outras identidades que se 

movimentam em torno dele, fazendo com que se constitua a partir de um novo processo 

de formação identitária, abrindo caminhos para o encontro de várias construções que 

desembocam em conceitos de identidades culturais móveis. 

Essas identidades culturais móveis são o resultado do trânsito entre o eu e o outro 

que se juntam para produzir uma constante transformação, e um novo sentido, que preza 

por um aprimoramento, por uma inconstância (CANCLINI, 2001). 

Do mesmo modo para Hall, a melhor maneira de se traduzir essa troca, seria a 

partir da experiência de identificação e não apenas da identidade, uma vez que a 

identificação é capaz de esclarecer esse movimento, ao passo que o sujeito que está de 

fora do trânsito pode perceber uma proximidade de experimentação que o atrairá para 

uma determinada configuração de pensamento. 

 
(...) a abordagem discursiva vê a identificação como uma construção, como 
um processo nunca completado – como algo sempre “em processo”. Ela não 
é, nunca, completamente determinada – no sentido de que se pode, sempre, 
“ganhá-la” ou “perdê-la”; no sentido de que ela pode ser, sempre, sustentada 
ou abandonada (HALL, 2005, p. 106). 

 

É a partir desta identificação que percebemos que a diáspora pode significar a 

dispersão de qualquer povo ou etnia pelo mundo; pode significar tanto o deslocamento 

livre ou forçado de populações fora de seu país para novas regiões, quanto pode 

significar a saída de um determinado sujeito em direção a uma outra cidade, estado ou 

mesmo outro país, a fim de encontrar nesse novo lugar, meios que lhe forneça algo além 

do que aquilo que ele já possui, seja na vida pessoal, profissional, material e/ou 

financeira. 
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Hall afirma que “na situação da diáspora, as identidades se tornam múltiplas. 

Junto com os elos que as ligam a uma ilha de origem específica”(2008, p.p. 26). Ele 

explica que o fato de ser reconhecido como um igual, mesmo em um determinado 

momento em que se está fora do grupo, faz com que você pertença ainda mais ao grupo, 

pois compartilha de ideias em comum às ideias desses grupos espalhados em outros 

lugares, que exprimem os mesmos desejos, compartilham dos mesmos sonhos, buscam 

os mesmos ideais e lutam pelas mesmas questões políticas (HALL, 2008). 

Em determinados momentos, Hall vai afirmar que essas identidades culturais 

não passam de mitos, mas fica evidente que esse posicionamento é resultado de um 

pensamento ainda mais amplo, uma construção simultânea e não um elemento fixo; 

desse modo, essa afirmação se desdobra em uma percepção de que os imaginários 

podem ser moldados, que as ações, e mesmo, a história, pode ser questionada o tempo 

todo. Não há uma razão única nessa construção; é sempre um processo inacabado; é 

sempre uma nova aquisição. 

A diáspora interfere na identidade cultural das nações e dos povos, ao passo que 

não se pode apenas concebê-la mais como sucessiva, organizada, previsível como em 

processos analisados sob os acontecimentos cotidianos e históricos. Diferente disso, o 

que se vê é um povo que se representa ou que é constantemente representado, mapeado 

não por fronteiras ou por divisas, mas por limitações. 

O sentimento de pertencer se torna móvel, aparentemente frágil ou até mesmo 

vulnerável, porque está sendo construído a partir de um sujeito concebido; sujeito esse, 

imaginado, que por sua vez faz parte de uma grande comunidade que está sempre em 

jogo acompanhado de vários questionamentos, descrita por Benedict Anderson como 

uma “comunidade imaginada” (ANDERSON, 2008). Esse sujeito vai se construindo  

em trânsitos e esses trânsitos o modificam todo o tempo, fazendo com que ele se ligue a 

outros sujeitos através de referências, através dessa identificação que os aproxima. 

Mesmo que esse pensamento de comunidade imaginada tenha sido criado por 

Anderson para perceber um sujeito moderno, ainda hoje, vários autores, entre eles 

Bhabha e Hall, continuam se valendo desse conceito para mostrar que o mesmo não se 

perdeu, ou não se fixou no sujeito moderno, antes, evoluiu para a contemporaneidade, e 

está sendo usado pelos Estudos Culturais para materializar situações vividas pelo 

sujeito, mesmo diante do pós-colonialismo. 
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Segundo Anderson (2008), uma comunidade imaginada não precisa ser 

explicitada; não precisa de um nome ou de um registro oficial; ela é confirmada a partir 

de uma identidade do corpo representativo; simplesmente ela existe, ela está ali. 

Para Paul Gilroy (2008), uma das finalidades da diáspora africana, por exemplo, 

seria de abrir caminhos aqui e em outros lugares, para a inserção da história de futuras 

dispersões, tanto econômicas quanto políticas. Consequentemente, essa diáspora traz 

uma identificação e ao mesmo tempo, uma pequena distância que a identifica com a 

diáspora dos israelitas da Bíblia. Essa diáspora, ele conclui: 

 
[...] se tornou menos um argumento a respeito da identidade, da hibridez e da 
globalização; das culturas viajantes e do mecanismo disciplinar do Estado do 
que uma muda disputa sobre os códigos que irão regular a maneira pela qual 
a história das culturas negras no século XX será escrita. [...] Sob a ideia- 
chave da diáspora, nós poderemos então, não ver a “raça”, e sim formas geo- 
políticas e geo-culturais de vida que são resultantes da interação entre 
sistemas comunicativos e contextos que elas não só incorporam, mas também 
modificam e transcendem (GILROY, 2008, p.p 23, 25). 

 

A diáspora em O Atlântico negro (2008), de Paul Gilroy, é trabalhada a partir de 

idéias em torno de conceitos como nação, povo, etnia e dispersão, em países da Europa 

e da África, iniciados na própria noção de negro, com o intuito de mostrar que os 

processos de modernização criam novos espaços. Também comunga das ideias 

propostas em Stuart Hall, quando nos faz pensar a diáspora como uma provocação de 

um olhar sobre as complexidades que não apenas constrói, como também imagina a 

nação e a identidade em meio a uma era de globalização. 

Enquanto isso, a questão da identidade, por sua vez, está longe de ser solucionada, 

se é que de fato seja preciso solucioná-la, principalmente diante do surgimento diário de 

novos conceitos e novas leituras sobre o tema (HUTCHEON, 1991), que por sua vez, 

acabam por aumentar ainda mais as chamadas “crises de identidade”. Essas crises se 

estabelecem no confronto do próprio sujeito com ele mesmo, diante da exposição social 

na qual está submetido para se firmar e afirmar como sujeito do mundo. A partir de sua 

própria identidade e da absorção de novas identidades, é como se esse sujeito deixasse 

de ser único e passasse a ser múltiplo, passasse a ser híbrido. 

A identidade também está relacionada ao lugar, aos espaços que são utilizados 

para trânsito e para conhecimento das relações com o mundo; com o outro. E essas 

identidades diaspóricas acabam configurando uma representação de identidades, que 

não se estabelece no local, mas no coletivo, a partir de situações do cotidiano que 

aproxima sujeitos, nações, etnias. Canclini afirma que: 
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Ter uma identidade seria, antes de mais nada, ter um país, uma cidade ou um 
bairro, uma entidade em que tudo o que é compartilhado pelos que habitam 
esse lugar se tornasse idêntico ou intercambiável. Nesses territórios a 
identidade é posta em cena, celebrada nas festas e dramatizada também nos 
rituais cotidianos. 
Aqueles que não compartilham constantemente esse território, nem o 
habitam, nem tem portanto os mesmos objetos e símbolos, os mesmos rituais 
e costumes, são os outros, os diferentes. Os que têm outro cenário e uma peça 
diferente para representar (CANCLINI, 1998, p.190). 

 
 

Esses territórios apresentados por Canclini mostram a necessidade de uma 

construção identitária, pois, o que for apresentado de maneira diferente dessa 

construção, acabará fazendo com que haja uma exclusão. Ou seja, a identidade existe ao 

passo que há uma exclusão de outra identidade. 

A identidade pode ser por um lado ilusória, fantasiosa, mas ao mesmo tempo, 

pode dar significado a formas que não se estabelecem concretamente. Talvez a maneira 

mais coerente de descrevê-la seja a partir de sua própria referência, ou mesmo, pela 

substituição desta pela identificação, que caberia de maneira mais completa, na 

visualização do papel das trocas e das referências. Essas trocas são resultantes do desejo 

que o sujeito explicita por não ser único, por querer compartilhar suas experiências e 

vivências do dia-a-dia, a fim de ser reconhecido no outro e desse modo, alcançar, então, 

a ideia de comunidade imaginada, a partir de uma identificação, de uma reconfiguração 

de identidades. Sobre isso, Bhabha sugere que a identidade nunca é algo pré-concebido: 

 
A questão da identificação nunca é a afirmação de 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. A 
demanda da identificação – isto é, ser para um Outro – implica a 
representação do sujeito na ordem diferenciadora da alteridade. A 
identificação... é sempre o retorno de uma imagem de identidade que traz a 
marca da fissura no lugar do Outro de onde ela vem (BHABHA, 2007, p. 77). 

 

Ao invés de tomar a identidade por um fato que, uma vez consumado, passa, em 

seguida, a ser representado pelas novas práticas culturais, deveríamos pensá-la, talvez, 

como uma “produção” que nunca se completa, que está sempre em processo e é sempre 

constituída interna e não externamente à representação. Esta visão problematiza a 

própria autoridade e a autenticidade que a expressão “identidade cultural” reivindica 

como sua. Uma identidade cultural está difusa na caracterização de diversas identidades 

outras que se manifestam na coletividade, e não no sujeito individual. 
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[...] Nossas sociedades são compostas não de um, mas de muitos povos. Suas 
origens não são únicas, mas diversas. Aqueles aos quais originalmente a terra 
pertencia, em geral, pereceram há muito tempo – dizimados pelo trabalho 
pesado e a doença. [...] Longe de constituir uma continuidade com os nossos 
passados, nossa relação com essa história está marcada pelas rupturas mais 
aterradoras, violentas e abruptas (HALL, 2008, p. 30). 

 

Para Hall, a questão da identidade cultural na diáspora não pode ser pensada como 

uma desapropriação, mas como um paradoxo. É sair de uma terra que é sua, para, no 

momento em que se está fora dela possa representá-la; a identidade aqui passa a ser uma 

questão totalmente histórica; de registro; de pertencimento. 

É fato que essa identidade pode ser vista também no coletivo, pois existe um 

mapeamento que a conduz para uma construção ideológica que parte do Universal para 

o individual, ou seja, a identidade nasceria então no grupo, nessa construção coletiva, 

que se expressa nas várias formas de pensar e de agir, aproximando os sujeitos uns dos 

outros. 

Hall afirma ainda que, na medida em que os sistemas de significação e 

representação cultural se multiplicam, somos confrontados por uma multiplicidade 

desconcertante e uma simultânea troca de identidades possíveis, que estão sempre em 

evidência; cada uma das quais poderíamos nos identificar ao menos temporariamente, 

mesmo que provisoriamente. 

Em seu livro Na casa de meu pai (2010), Kwame Appiah realiza um estudo sobre 

a África e sobre a construção da mesma a partir das experiências diaspóricas às quais o 

povo africano se submete ou é submetido, trazendo uma leitura consciente sobre a 

questão da identidade coletiva. Ele afirma que: 

 
O problema, é claro, é que a identidade grupal só parece funcionar – ou, pelo 
menos, funcionar melhor – quando é vista por seus membros como natural, 
como “real”. [...] Aos olhos de muitos, reconhecer que a história das 
identidades é algo construído tem parecido incompatível com a assunção 
dessas novas identidades, com a seriedade que elas requerem daqueles que as 
inventam – ou, como eles sem dúvida prefeririam dizer, que as descobrem - e 
as possuem. No mundo real da política, em suma, as demandas de 
intervenção sempre parecem implicar um desconhecimento de sua gênese; é 
impossível construir alianças sem mistificações e mitologias (APPIAH, 2010, 
p. 244). 

 
Nesse contexto, podemos perceber que Appiah se preocupa com a maneira como 

está sendo vista a formação da identidade, uma vez que se torna cada vez mais difícil 

concebê-la nesse momento de “múltiplas identidades” como algo construído, todavia o 

que ele nos chama atenção, é para a percepção de que uma identidade individual só 
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pode ser concebida a partir daquilo que se tem enquanto grupo. Somos formados a partir 

daquilo em que acreditamos; a partir das coisas que construímos e idealizamos para nós. 

De todo modo, a identidade continua servindo como ponto de partida para um 

entendimento maior sobre as questões da cultura e da diáspora, pois afinal, é nessa 

pluralidade de sensações e experiências que se pode registrar o momento de 

instabilidade do sujeito, e, principalmente, como essa instabilidade é percebida a partir 

de um todo; de um grupo; de uma coletividade. Embora a identidade do sujeito 

diaspórico seja marcada por traços característicos de um lugar de origem, ele visualiza, 

em um outro lugar, a razão do próprio desejo de legitimação, de pertencimento, 

buscando assim a sua realização individual. 

Esse outro lugar pode ser notado a partir de uma condição arquetípica da 

modernidade tardia. Assim, a diáspora contemporânea emerge de um contexto pós- 

colonial, de um engajamento expresso por teóricos culturais contemporâneos como 

Edward Said (2008), Hommi Bhabha (2007) e Stuart Hall (2008), eles próprios sujeitos 

diaspóricos, já que, provenientes de centros periféricos, transitam em direção a culturas 

diferenciadas. 

A análise da conjuntura imediata, do cenário político, das formas e do alcance da 

contradição na dispersão aponta e ilumina profundas divergências teóricas e políticas 

sobre o estudo da diáspora. Através desse deslocamento diaspórico, o sujeito insere, em 

seu campo de conhecimento, experiências que o ajudarão a lidar com as mudanças 

ideológicas do mundo contemporâneo, provocando, sobretudo, uma mudança repentina 

no que se traduz, entre outras formas, em crise de identidades (HALL, 2005). 

Em termos gerais, diáspora pode significar qualquer tipo de dispersão, de  

qualquer pessoa, para qualquer direção, se pensada, canonicamente e, a identidade da 

diáspora é, sobretudo, a própria experiência da diáspora, que não pode ser definida por 

pureza ou essência, mas pelo reconhecimento de uma diversidade e heterogeneidade 

necessárias; por uma concepção ‘identidade’, que vive com e através, não a despeito, da 

diferença; vive por hibridação: “Identidades de diáspora são as que estão 

constantemente produzindo-se e reproduzindo-se novas, através da transformação e da 

diferença” (HALL, 2008, p. 75). 

A hibridação, por sua vez, surge em meio a uma possível definição para esse 

momento de instabilidade, na qual o sujeito está inserido. A pós-modernidade lança  

mão de novos conceitos de cosmopolitismo e cultura urbana para exprimir a constante 
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remissão ao descentramento da vida urbana e da cultura contemporânea, 

evidencializando a globalização em diversas esferas da sociedade. 

É a “mistura” dessas esferas sociais que se constitui a hibridação como um 

processo de mutação; lugares onde a diversidade multiplica-se a cada instante 

reproduzindo transformações no cenário urbano e dando formas aos espaços antes não 

transitados. A hibridação traz, como ponto de significação, a interpretação do sujeito 

como um “homem traduzido”, ou seja, não existe mais uma identidade centrada, única, 

o que pode ser visto hoje, é uma multiplicidade de características, que compõem esse 

sujeito, fragmentando-o e transformando-o conforme as necessidades do espaço em que 

ele habita. 

Segundo Stuart Hall (2005), essa hibridação é o resultado de diferentes tradições 

culturais, que são uma poderosa fonte de criatividade e produção de novas culturas; mas 

essas hibridações também contestam as velhas identidades e produzem uma nova 

consciência, que pode acarretar em alguns perigos para a construção identitária do 

sujeito. 

A mídia é o veículo dessa hibridação e serve como instrumento para veiculação 

das políticas da diferença e da subalternidade, prestando-se como um canal de 

expressão, que coloca a cultura como a própria representação do sujeito híbrido e de 

suas expectativas de valorização. Essa valorização, refletida no multiculturalismo, 

desestabiliza a força centralizadora das metrópoles modernas e trazem a tensão entre 

modernismo e barbárie, entre riqueza e pobreza. 

Para Canclini (1998), a hibridação como processo de intersecção e transações, 

torna possível que essa multiculturalidade evite o descaso com as minorias e possa 

converter-se em interculturalidade. Afirma ainda que a hibridação é um processo 

sociocultural em que estruturas e práticas discretas que existem em forma separada, se 

combinem para gerar novas estruturas, novos objetos e diversas práticas (CANCLINI, 

1998). 

O terreno para elaboração de estratégias de subjetivação oferecido pelos Estudos 

Culturais para a formação identitária de um sujeito nasce a partir de novos signos de 

identidade, absorvidos através dessa hibridação, traduzido como posto de colaboração e 

contestação, no ato de definir a própria idéia de sociedade (BHABHA, 2007). 

Bhabha discute a questão da sociedade e das minorias como categorias não 

monolíticas ou fixas, salientando que os embates de fronteira, acerca da diferença 

cultural, podem ser consensuais ou conflituosos, confundindo as noções de tradicional e 
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moderno, público e privado, alto e baixo, etc. Desse modo, mostra-se a possibilidade de 

um hibridismo cultural ser acolhedor da diferença sem uma hierarquia suposta ou 

imposta. 

Dessa hibridação surge então, uma identidade diaspórica, que para ser pensada, 

precisamos, antes de qualquer coisa, pensar a outridade, termo usado por Octávio Paz 

para traduzir o sentimento que se constrói a partir do Outro, a partir de uma experiência 

produzida no contato com o outro. Paz esclarece que: 

 
Nenhum método exterior ou interior – seja a meditação, as drogas, o 
erotismo, as práticas ou qualquer outro meio físico ou mental – pode por si só 
suscitar o aparecimento da outridade. É um dom imprevisto, um sinal de que 
a vida faz a vida, sem que o fato de recebê-lo implique mérito ou diferença 
alguma, seja de ordem moral, seja de ordem espiritual. Certo, há situações 
propícias e temperamentos mais afinados, mas mesmo nisso não há regra 
fixa. Experiência feita do tecido de nossos atos diários, a outridade é antes de 
mais nada a percepção de que somos outros sem deixar de ser o que somos e 
que, sem deixar de estar onde estamos, nosso verdadeiro ser está em outra 
parte. Somos outra parte. Em outra parte quer dizer: aqui, agora mesmo 
enquanto faço isto ou aquilo. E também: estou só e estou contigo, em um não 
sei onde que é sempre aqui (PAZ, 1972, p. 107). 

 

Essa experiência é vista como um fenômeno de incomunicação e não depende da 

pluralidade dos sujeitos, mas do desaparecimento do sujeito, em detrimento do 

aparecimento de outros sujeitos em si mesmo. E cada vez que o sujeito se esvazia de si 

para adquirir outras identidades provenientes de novas experiências, ele passa a 

reconhecer em outro lugar, ou em outras formas físicas e psicológicas, o seu Eu, a sua 

representação do Eu. Este sujeito está cada vez mais volátil e variável, pois permanece 

em um estado de metamorfose frequente; não há uma fixação em seu status, visto que 

não há um estado de permanência concreto. 

Paz afirma que não falamos com os outros porque não podemos falar conosco 

mesmo, mas que essa multiplicação do eu se dá de fora para dentro e que esse eu é um 

resultado da perda da imagem do mundo. Uma nova construção de lugares para traduzir, 

ou para satisfazer a ausência causada por essa perda. É o Eu sendo representado, ou 

confirmado no outro. 

Sendo assim, essa outridade vai traduzir esse desejo, ou essa construção de um 

sentimento do desejo representado na identidade diaspórica, que, por sua vez, irá 

permear esse estudo, esclarecendo as razões que motivarão um deslocamento constante, 

especialmente no momento que o colocarmos essa teorização a luz dos textos usados 

como objeto para exemplificação de uma inversão ou de uma “contramão na diáspora”. 
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Uma vez que apresentamos o lugar da outridade, voltemos a falar em identidade 

diaspórica. Essa, por sua vez, está longe de ser completa, ao contrário disso, apresenta- 

se como uma constante maneira de apresentar o sujeito diaspórico, dentro do espaço em 

que este se encontra. A identidade diaspórica, então, está sendo representada pelos 

sujeitos que, ao se deslocarem dos seus locais de origem, seguem para outros lugares 

(movimento forçado ou não) e no momento em que estão “de fora” desse lugar de 

origem, passam a buscar referências em outros que, na mesma condição, se aproximam 

através da identificação ou da interação. 

Esta identidade diaspórica está representada na junção que configura a fronteira 

entre o lugar que existe e o lugar de formação, ou seja, na interseção dos trânsitos que se 

convencionam de um lugar para o outro. A própria atitude de dispersão sugere um 

retorno, pois o sujeito que parte desses lugares, leva consigo uma certeza de retorno; 

uma convicção de que um dia, fará o caminho de volta. 

Sendo assim, a identidade diaspórica, então, está inserida em um contexto pós- 

moderno que a coloca como representante de um determinado sujeito que não somente 

está carregado de resíduos de seu lugar de origem, como também os soma às novas 

culturas a fim de produzir também novas identidades, bem como, novas identificações. 

Este processo diaspórico evidencia essa condição, pois somente a partir do olhar do 

outro é que se pode reconhecer o seu próprio olhar (BHABHA, 2007) e a partir das 

somativas de culturas adquiridas ao longo de uma trajetória, é que se pode formar uma 

percepção mais convicta do lugar de onde se vê, para produzir um sentido de 

autenticidade, representada na hibridação (CANCLINI, 1998) e na junção de elementos 

que compõem a identidade do sujeito, que não é fixa, mas é construída por todas essas 

possibilidades que o completam e, paradoxalmente, o estabilizam no mundo 

contemporâneo. 

Sendo assim, esse sujeito diaspórico representa essa legitimação através do 

deslocamento e da formação de sua identidade rasurada no novo lugar (HUTCHEON, 

1991), mas que reflete de maneira sólida e clara, o espelho que produz sentido no lugar 

de onde veio, gerando uma troca simbólica e imaginária, que o coloca em um lugar de 

legitimação dessa representação, pois essa identidade rasurada, embora não exista 

especificamente, mas ela deixa resquícios de que existiu, de que passou por aquele lugar 

e assim, essa fissura produz um sentido que por sua vez, dará novos sentidos, como 

marcas de novas representações constantes e expressivas. Há sempre uma marca da 

fissura deixada na formação identitária do sujeito 



30 
 

 

1.2 Lugares e deslocamentos 
 
 

Os lugares, naturalmente, funcionam como pano de fundo, como cenários para os 

acontecimentos que envolvem a vida, a trajetória literária, principalmente o 

desenvolvimento construtivo da possibilidade de diáspora como conceito. Em 

determinados momentos esses lugares se prestam ao registro do sentimento que envolve 

o sujeito, pois eles são usados para cartografar os espaços por onde este sujeito se 

desloca, mapeando o modo como este se relaciona com outras pessoas, com as 

memórias individuais e coletivas, e, principalmente, com as transformações que 

acontecem à sua volta. 

Nessa pesquisa, os lugares são fundamentados em espaços reais e em espaços 

imaginados; 5 não que eles tenham o mesmo sentido lugar/espaço, mas tendo em vista 

que os lugares cabem nos espaços, uma vez que os mesmos se concretizam nessa 

atmosfera urbana e são percebidos a partir de valores e de sentimentos que articulam 

vivências e experiências de um determinado sujeito com o outro e com ele mesmo. 

Desse modo, os lugares passam a ter valor igual a de um objeto e só podem ser 

absorvidos a partir de uma experiência, de um contato. O lugar torna-se real quando está 

em contato com as nossas familiaridades, com o próprio espaço físico. Segundo Milton 

Santos (2006) esse lugar não necessita ser definido através de uma imagem precisa, 

limitada; ele só se torna lugar quando nos é inteiramente familiar; o nosso mundo; o 

nosso lugar. 

Há então um reconhecimento por intermédio da memória, que aponta para 

determinados lugares a fim de produzir um espaço físico, dotado de presença ou 

ausência, que se traduzirá em pessoas, cheiros, recordações, ou mesmo, objetos. Esses 

lugares funcionam como “portos de segurança”. São os refúgios encontrados pelo 

sujeito para minimizar a ausência deixada por um outro lugar, ou qualquer outra 

ausência em sua vida, em seu cotidiano, pois são nesses refúgios que ele encontrará uma 

identidade diaspórica, que o ajudará a lidar com os incômodos desses deslocamentos. 

Os lugares, desse ponto de vista, podem ser vistos como um intermédio entre o 

Mundo e o sujeito e cada um desses lugares é também um mundo; funcionam como 

5 Os espaços citados neste contexto estão exprimindo o valor dos lugares, a partir da teorização construída 
em Santos, Milton, em seu livro A natureza dos espaços: técnica e tempo; razão e emoção, onde ele traz 
uma abordagem sobre como são vistos esses lugares e a maneira como estes se incluem nos espaços, ou 
seja, apesar de não terem o mesmo valor, o mesmo significado, os lugares cabem nos espaços; em um 
outro momento, mas a frente, traduziremos essa diferença em lugares e não-lugares a partir do conceito 
descrito em Augé. 
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lugares mundiais, que representam “todos os lugares”. Contudo, cada lugar, dentro da 

sua própria lógica de espaço, está contido no mundo, tornando-os completamente 

diferentes dos demais. 

Ao contrário dessa familiaridade presente no lugar real, físico, um lugar se torna 

imaginado, na medida em que é idealizado pelo sujeito, ou seja, este precisa olhar “de 

fora” deste lugar para reconhecê-lo como espaço e tanto o passado como o futuro para 

ele, se apresenta como um grande imaginário simbólico, usado para mapear suas 

expectativas e suas individualidades. Nas palavras de Milton Santos, 

 
A localidade se opõe à globalidade, mas também se confunde com ela. O 
Mundo, todavia, é nosso estranho. Entretanto se, pela sua essência, ele pode 
esconder -se, não pode fazê-lo pela sua existência, que se dá nos lugares. No 
lugar, nosso Próximo, se superpõem, dialeticamente, o eixo das sucessões, 
que transmite os tempos externos das escalas superiores e o eixo dos tempos 
internos, que é o eixo das coexistências, onde tudo se funde, enlaçando, 
definitivamente, as noções e as realidades de espaço e de tempo (SANTOS, 
2006, p. 218). 

 
 

Para ele, é no lugar onde um cotidiano é compartilhado entre as mais diversas 

pessoas, que se dá o conflito, e são esses conflitos que servem de base para uma vida 

comum. Cada pessoa age à sua maneira, a seu modo, mas de alguma forma, todos 

comungam das vidas umas das outras, mesmo que seja apenas nas decisões que 

envolvem toda a nação; mesmo que seja em um determinado momento como a eleição 

para presidência da república, ou em uma copa do mundo. 

Cada sujeito exerce uma ação própria, a vida social se individualiza e, 

aparentemente, cada um se torna dono de suas próprias decisões; mas é exatamente 

nesse momento que os confrontos entre organização e espontaneidade mostram a junção 

entre o que é público e o que é privado; nesse mesmo momento aparece uma 

manifestação da fusão do eu e do outro. 

O lugar, então, se torna o quadro de uma referência do mundo, do qual são 

oferecidos o tempo inteiro ao sujeito, solicitações e implicações, especialmente ordens 

concretas de ações não tão concretas. Todavia é também este lugar, o palco das razões 

humanas; é nele que o homem se compreende como pessoa, como sujeito responsável 

pelas mais diversas manifestações de legitimação e de um pertencer que se desdobra na 

própria representação de si. Ainda nas palavras de Milton Santos, 

 
No lugar - um cotidiano compartido entre as mais diversas pessoas, firmas e 
instituições - cooperação e conflito são a base da vida em comum. Porque 
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cada qual exerce uma ação própria, a vida social se individualiza; e porque a 
contiguidade é criadora de comunhão, a política se territorializa, com o 
confronto entre organização e espontaneidade. O lugar é o quadro de uma 
referência pragmática ao mundo, do qual lhe vêm solicitações e ordens 
precisas de ações condicionadas, mas é também o teatro insubstituível das 
paixões humanas, responsáveis, através da ação comunicativa, pelas mais 
diversas manifestações da espontaneidade e da criatividade (SANTOS, 2006, 
p. 218). 

 
Logo, esse lugar serve para mapear o espaço usufruído pelo sujeito, assim como 

um cenário que se presta à configuração desse espaço. É nesse lugar que são elaboradas 

as iniciativas para a construção de cenários ao passo que existem “cenários como 

lugares para elaboração de representações (...) assim como representações como 

construtoras de cenários” (FREITAS, 2009, p. 85). 

Com a modernização contemporânea, todos os lugares se mundializam. Mas há 

lugares globais simples e lugares globais complexos. Nos lugares globais simples, 

apenas alguns vetores da modernidade atual se instalam, enquanto que nos lugares 

complexos, são representados pelas grandes metrópoles. 

Esses lugares globais representam a lógica hegemônica e estão efetivamente 

ligados a um trânsito que vai do simples ao complexo, até chegar ao momento em que 

eles se opõem. São cenários de todas as ordens, buscando finalidades diversas, às vezes 

múltiplas, mas entrelaçadas pelo espaço comum. 

Nesse sentido, a cidade se torna um enorme espaço de significação desse lugar, o 

mais significativo dos lugares. As grandes capitais, os grandes espaços urbanos e todas 

as ordens técnicas de organização podem aí se instalar, convivendo e transformando 

uma convivência em significado, em um lugar real. 

É nesse palco do momento contemporâneo representado na cidade, que o sujeito 

se expõe. É, nessa esquina, na rua, no shopping, onde ele se vê diante de um despir 

interno que não há como fugir. Cada um, à sua maneira, se apresenta e está sujeito a ser 

aceito ou não; está sujeito a ser aceito por uns e não por outros. 

Existem muitas funções, muitos ofícios que podem ser desenvolvidos no e para o 

lugar; há uma gama de combinações e acertos que são formados por movimentos 

freqüentes, que geram a adaptação e a sustentabilidade desse lugar. Sendo assim, não há 

como configurar uma representação do sujeito, de sua identidade, se não houver antes, 

um mapeamento do lugar onde este está inserido, ou mesmo, todos os lugares, por onde 

ele passou, passa ou ainda passará em algum momento. 

Estamos vivendo um período de grandes mudanças, no que diz respeito ao 

sentimento de nação, de idealização e de construção de um modo de vida; 
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principalmente porque a cada dia surgem novas possibilidades de interpretações que 

podem ou não traduzir o sentimento de pertencimento de um sujeito. Esses momentos 

de mudanças, de trânsitos e de transformações, geram uma atmosfera significativa, mas 

frágil, no sentido de constituir uma impressão de vestígios e, dessa maneira, converter 

cada lugar, que se encontra contido no vasto currículo da vida do ser humano, em uma 

potência de manifestações em diversos papeis, que podem representar sua própria 

identidade, seu lugar na sociedade e até mesmo, no mundo. 

Nesse lugar, o sujeito está sendo submetido o tempo inteiro a uma convivência 

repetitiva com pessoas e objetos, imagens e referências, de cuja construção interfere 

sempre a familiaridade e a própria história construída ao longo de sua vivência. Essa 

construção vai delimitar as fronteiras que servirão como base para os sujeitos enquanto 

que, esses movimentos servirão como ponto de superação e recomeço, ao passo que 

esse sujeito está sempre sendo aperfeiçoado, modificado, reinventado. 

O lugar, portanto, é necessário; é pertinente; é aceitável; nele estarão contidas 

algumas das muitas respostas que esperamos encontrar, que precisamos descobrir. Esse 

lugar tornará possível o encontro do Eu, o encontro do “tudo” ou do “nada”. Segundo 

Homi Bhabha, o lugar também está relacionado à diferença cultural e pode está ligado 

tanto à cultura de um discurso institucional quanto ao poder. Ele afirma: 

 
[...] o lugar da diferença cultural pode tornar-se mero fantasma de uma 
terrível batalha disciplinar na qual ela própria não terá espaço ou poder. (...) 
O outro perde seu poder de significar, de negar, de iniciar seu desejo 
histórico, de estabelecer seu próprio discurso institucional e oposicional. 
Embora o conteúdo de uma “outra” cultura possa ser conhecido de forma 
impecável, embora ela seja representada de forma etnocêntrica, é seu local 
enquanto fechamento das grandes teorias, a exigência de que, em termos 
analíticos, ela seja sempre o bom objeto de conhecimento, o dócil corpo da 
diferença, que reproduz uma relação de dominação e que é a condenação 
mais séria dos poderes institucionais da teoria crítica (BHABHA, 2007, p. 
59). 

 

Sendo assim, o lugar é o resultado de uma construção múltipla, que se manifesta 

de toda forma, através de métodos diferenciados, que se desdobram em uma grande 

identificação e construção do sujeito imaginado, ou em um desdobramento que sugere a 

diferença como palco de elaboração e desenvolvimento de um sujeito híbrido. Cada vez 

mais, os lugares se tornam indefinidos, constituídos a partir de transformações, que 

acontecem mediante deslocamentos. 

O deslocamento, por sua vez, funciona como o lugar de passagem desse sujeito 

híbrido em constante movimento. Enquanto esse sujeito se utiliza dos lugares (cenários 
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e espaços) para construir sua identidade cultural, os deslocamentos vão dando forma a 

esses lugares como um objeto estruturador desse sujeito. São neles e através deles que o 

mesmo percebe suas transformações e aponta para um avanço ou para um regresso, de 

acordo com seus interesses de um determinado momento. 

Os deslocamentos são como pontes de acesso para a interação desse sujeito com o 

mundo à sua volta. É nesse constante movimento que ele encontra resíduos de sua vida, 

sua história, a memória do seu passado, do seu construto. Esses resíduos funcionam 

como marcas que possibilitarão a elaboração da individualidade desse sujeito. Nesses 

mesmos deslocamentos estão as respostas para muitos dos questionamentos humanos, 

pois, cada vez que nos deslocamos, seguimos em busca de alguma solução ou de 

alguma contribuição para a construção da nossa identidade. 

Construímos algo que se confunde com a nossa própria história, mas não apenas 

levamos conhecimento, como também somamos e adquirimos novos conhecimentos. 

Nenhum sujeito se desloca no tempo e no espaço, sem que leve um pouco de si e traga 

um pouco do outro. Segundo Martin-Barbero (2000), o deslocamento está carregado de 

memória, de história, de construções. Esse movimento reafirma a condição de 

instabilidade e cada vez que ele é proposto, cria uma nova experiência de lugar e de 

cultura. 

Não há como o sujeito realizar um deslocamento sem que isso interfira 

completamente no seu mundo, nas suas trocas, no seu construto identitário. Não há 

como um deslocamento não provocar uma mudança repentina nas atitudes e na maneira 

de pensar de um sujeito. Não há como o deslocamento passar despercebido na vida de 

um sujeito. 

Os deslocamentos, assim como os lugares, também podem ser divididos em duas 

partes: real e ficcional. O deslocamento real estaria sendo representado na viagem; no 

processo realizado através do trânsito físico de um lugar para outro; no trânsito físico 

dentro dos espaços de uma cidade ou de um shopping, ou mesmo uma cidade para  

outra. Esse deslocamento físico cria uma espécie de necessidade de registro. A 

experiência do deslocamento conduz o sujeito a registrar sua andança, seus passos, seus 

movimentos, seja através de impressões escritas (anotações), seja através de fotografias, 

músicas, poesias, etc. Há sempre um entusiasmo sobre aquilo que se vai encontrar no 

novo espaço; há sempre uma perspectiva a respeito daquilo que se vai conhecer, 

conforme nos lembra Simões: 
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Independentemente do modo do deslocamento, desde os tempos mais 
remotos, é fato que os aspectos inerentes ao ato de viajar se mantêm: a 
curiosidade sobre o desconhecido, sobre o conhecimento do diferente, sobre 
a surpresa e o encantamento do que vai conhecer (2009, p.53). 

 
Constatamos que o deslocamento traz juntamente consigo essa gama de sensações 

e expectativas; afinal, é nele que o sujeito vai encontrar aquilo que busca, até mesmo o 

que não sabe exatamente se está buscando, pois nos renovamos em todos esses 

movimentos e jamais somos os mesmos depois de uma nova experiência de trânsito. 

Quando nos colocamos em contato com novos espaços e com novas situações  

ganhamos sempre um pouco do novo e perdemos sempre um pouco mais de nós. 

Os deslocamentos estão sendo postos, então, como a representação do trânsito que 

direciona o sujeito para o lugar (esse lugar antes apresentado), onde ele deseja 

estar/permanecer. São as estratégias de aprimoramento da construção, do imaginário, da 

criação de novos cenários e novos espaços. São as manifestações do desejo pessoal 

somado aos desejos coletivos. 

Desse modo, esses deslocamentos podem perfeitamente refletir o comportamento 

humano, que atende a uma demanda muito maior, responsável pela sua incapacidade de 

permanecer imóvel, diante de um universo em movimento. Seria impossível permanecer 

estável em meio a tantas movimentações e transformações, na qual somos submetidos e 

confrontados em todo o tempo. 

Essa é a chave principal, a peça central de um grande quebra-cabeça que está 

sendo descortinado, montado. Há um desvio de atenção no que se refere à 

impossibilidade de o sujeito captar um sentido próprio, fixo ou mesmo uma presença 

por meio da ausência, que se apresenta no fato de estar nesse deslocamento constante, o 

que mostra que também está em uma constante e incessante busca por alguma coisa. 

Não somente o sujeito se desloca, como também tudo o que está em sua volta 

parece sair do lugar. Seu passado se desloca; seu futuro, consequentemente, se desloca, 

sua personalidade se desloca; o outro se desloca. Com isso, o deslocamento é um 

transportar-se para onde não se espera, não se sabe, não se busca e não se é esperado. É 

uma transferência de um lugar para outro quer seja como um gesto físico, forçado ou 

não, quer seja como um movimento imaginado, desejado, desconhecido dos limites 

naturais. 

E, desse modo, estar entre o lugar e o deslocamento, é estar em um “lugar 

possível”, em um “lugar nenhum”, é estar ao mesmo tempo em “todos os lugares”. 
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Sendo assim, o que se apresenta é um lugar de movimento, ao qual Homi Bhabha 

confere o nome de “entre-lugar”. 

Algumas vezes este “entre-lugar” está totalmente relacionado ao momento de 

trânsito, em que o espaço e o tempo se cruzam para produzir figuras complexas de 

diferença e identidade (BHABHA, 2007), em outros momentos, ele está relacionado ao 

que já se viveu e o que ainda se há de viver. Esse momento de trânsito cria uma forma 

indefinida, resultante dessas fusões (espaço/tempo) que tenta exprimir, de maneira 

complexa, um lugar de instabilidade do sujeito ao tentar construir sua identidade 

baseada em reparos e em sentidos autênticos que são reproduzidos em perspectivas 

ligadas ao trânsito cultural. 

Esses reparos seguem unificando as culturas, somando-as e completando-as a fim 

de, como resultado, propor um novo olhar sobre as formas de experimentar o horizonte 

verdadeiro que se aproxima de uma estratégia de deter o poder sobre os fatos, sobre as 

pessoas, sobre a vida e, dessa forma, alcançar uma transposição de fronteiras existentes 

entre o passado, o presente e o futuro (cf. ANDERSON, 2008). Diante dessa observação 

é possível destacar uma representação, ou seja, uma nova apresentação, em forma de 

atitudes, que pode trazer à visibilidade fatores que se juntam para traduzir esses 

fenômenos de instabilidade ora apresentados, expressos em gestos, palavras e demais 

formas de interpretação do sujeito (BHABHA, 2007). 

Em outro momento, a imagem configurada para o “entre-lugar” pode estar 

representada na soma dessas culturas, de modo que, ao se agregarem experiências e se 

fundirem as apreensões de vida do sujeito, essas experiências se fundem num 

movimento hegemônico para formar uma nova estrutura do sujeito que, embora 

fragmentado, atende às demandas do novo mundo, de um novo significado de mundo. 

O “entre-lugar”, portanto, é o resultado dessas fusões, bem como, é também as 

complexidades dessas fusões, pois é nele que se realiza a transformação encontrada no 

movimento e no trânsito que se configurará em uma nova perspectiva de vida e de 

formação de identidade para um sujeito rascunhado e rasurado pela pós-modernidade 

(SARLO, 1997). 

Por outro lado, Marc Augé (2010) nos apresenta uma perspectiva que pode 

ampliar a definição desse lugar de junção entre os lugares e os deslocamentos, onde na 

verdade passam a ser configurados como não-lugares; uma vez que existe um lugar de 

configuração para registrar o que existe, há também um não-lugar para reconfigurar 

aquilo que não se pode definir. Para ele o não-lugar caracteriza-se por não ser 
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relacional, identitário e histórico; funciona como uma nova configuração social, 

característica de um período de vida que está definido pelo excesso de fatos, pelo 

excesso de informações, pela superabundância espacial e, sobretudo, pela 

individualização das referências 

Diante da abordagem exposta, concluímos que existe, de fato, um trânsito entre os 

lugares e os deslocamentos, que faz com que exista uma apreensão do sujeito da 

diáspora, causando nele uma modificação e uma constante mutação, que faz com que 

este não apenas seja identificado, mas que o torna parte da diáspora; observador e 

representante do movimento que começa de fora para dentro e que o constrói, enquanto 

sujeito do mundo, fazendo com que ele se reconheça a si e ao outro em proporções 

diferenciadas. 

Esses conceitos aqui utilizados nos servem de introdução para a abordagem 

seguinte que mapeará, então, uma situação de inversão, que sustenta a tese de que o 

sujeito, estando fora do seu lugar, pode então, usá-lo como pretexto para se por na 

contramão dessa diáspora, que ora é apresentada. 



38 
 

 

2: Na “contramão” da diáspora: um novo olhar 

“Eu, quanto mais velho fico, mais apegado fico com 
aqui. Às vezes, eu venho passar 3, 4 dias. Quando me dá 
saudade, eu venho”. 

João Ubaldo Ribeiro 
 
 

Estar na contramão, significa estar em uma posição inversa à regra. Significa 

estar em uma posição desconfortável, seguindo em uma direção contrária aquela em que 

todos caminham. Com certeza, seja bem mais fácil e bem mais cômodo seguir o sentido 

comum, mesmo porque, a contramão é um lugar perigoso e pouco popular, e, quem 

escolhe estar na contramão, precisa estar preparado para ser alvo de críticas, de 

questionamentos, de evidencialidades. 

No capítulo anterior, procuramos apresentar uma abordagem que pudesse 

esclarecer o que chamamos de “lugar canônico da diáspora”, mostrando a história de 

construção do termo, os povos para o qual ela fora primeiramente instituída, o trajeto de 

construção da imagem diaspórica nos grandes movimentos de dispersão, principalmente 

em judeus e africanos; procuramos introduzir a utilização do termo na literatura, 

ampliando a sua utilização para definir outras saídas (dispersões), que não estão 

somente consolidadas em grupos, mas que por fim, podem representar o movimento de 

dispersão de povos, etnias, grupos, e até mesmo, do sujeito individual e assim,  

passamos a usar nesse momento o subtítulo “contramão da diáspora” fazendo oposição 

a uma construção inicial, ou seja, o movimento tradicionalmente diaspórico é o de 

dispersar, todavia, neste contexto, o que se quer apresentar é o movimento inverso; o 

movimento de retorno; o movimento de “trazer para perto” ou “chegar-se para perto”. 

Partindo, então, desse entendimento canônico de diáspora, queremos perceber 

em particular, um movimento distinto aos movimentos de saída, de dispersão; que está 

explícito em uma atitude representada no retorno, na busca idealizadora do retorno à 

pátria, que em princípio aparece apenas no âmbito do desejo, na vontade de um dia 

retornar à sua casa, o que também colabora, de um modo geral, para a confirmação da 

existência da diáspora, uma vez que esta também sugere “a idealização do ‘lar’ de seus 

antepassados” (BONNICI, 2009). 

O que desejamos neste contexto, é apresentar essa atitude de retorno como algo 

tão ou bem maior do que a própria atitude de saída, como o próprio subtítulo sugere, um 

novo olhar sobre a diáspora, capaz de exprimir aquilo que estamos chamando de 
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“contramão” e que representa um movimento contraditório ao movimento primeiro. É o 

ato que contradiz a saída; contradiz a dispersão. 

De certo modo, todas as vezes que um sujeito parte de sua terra, em direção a 

outras terras, seja em um movimento forçado ou não, ele tende a vivenciar ou 

experimentar uma diáspora no sentido de dispersão. 

Bonnici (2009) observou que uma das tipologias da diáspora está representada 

em “sujeitos procurando estudo, emprego e benesses nas metrópoles” (p.278). No 

entanto, é no momento em que esse sujeito está fora de seu lugar de origem, usufruindo, 

então, de novas experiências e novas descobertas, que ele vive a experiência da 

“contramão”, dando lugar a um sentimento de retorno, que só se torna possível pelo fato 

de este estar fora; de estar longe. 

No primeiro momento, parece contraditório, e de fato o é, afinal, estar fora, 

significa, literalmente, estar afastado, pelo menos teoricamente, daquele lugar que 

chamamos nosso; significa estar ausente, totalmente afastado do lugar de origem, 

disperso; não participar da vida do lugar, das coisas do lugar; não ter acesso as pessoas 

do lugar e, principalmente, ao futuro do lugar. 

A partir de uma experiência diaspórica dos povos caribenhos, Hall afirma que 

existe um paradoxo no que diz respeito a saída e a questão da identidade cultural do 

lugar que se vive, por exemplo. Ele sugere que essas identidades, construídas na 

diáspora, estão ligadas a uma questão histórica e que as sociedades são compostas não 

de um, mais de muitos povos. Hall assegura que a terra não está vazia, mas foi 

esvaziada, e, a maioria dos que lá estão, pertencem originalmente a outro lugar (2008, 

p.30). Ou seja, estão lá (em um determinado lugar), mas não pertencem a esse lugar; 

embora só se perceba isso por estar fora. 

No entanto, é neste momento de visão externa do sujeito em relação à sua terra 

que ele passa a compreender a experiência da “contramão na diáspora”, pois, ao olhar 

de fora, é possível enxergar um lugar construído em uma posição diferente daquela que 

é vista quando se está por perto, dentro, envolvido, no meio da situação. Mesmo que, no 

lugar que agora se encontra, esse sujeito perceba traços de identificação ou mesmo, 

características que o aproximam do modo de vida do lugar, existe uma distinção no que 

podemos chamar de “expectativa do lugar”6, que embora seja o mesmo que sempre lhe 

 

 
6 Chamo de expectativa do lugar, um sentimento produzido no sujeito quando este deixa sua terra-mãe; 
aquilo que ele espera encontrar no lugar novo, seja profissional, material, pessoal ou financeiro. 
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pertenceu, passa a ser outro, pois já não lhe pertence mais. 

Estar fora pode significar, ao mesmo tempo, ganhar uma proporção de 

pertencimento tão grandiosa, que talvez represente o estar mais perto do que o que se 

imagina; pode significar estar perto e envolvimento, mesmo que não se tenha clareza do 

que pode representar essa presença. Algumas vezes, é preciso estar de fora ou distante 

do que se passa no dia-a-dia do lugar deixado, para que sejamos capazes de construir 

uma idéia de pertencimento e experimentarmos uma condição de resistência e de 

construção identitária, com esse lugar que, efetivamente, é nosso e não deixará de ser, 

ao contrário disso, com a distância, passa a existir uma relação que pode se tornar mais 

clara e densa do que o que se acredita ter/existir com a proximidade. 

Mas vale levantar alguns questionamentos para esse texto, como proposta de 

estudo, ou seja, o que queremos mostrar com essa contramão? O que este sentimento 

representa na vida do sujeito diaspórico7? Como se dá o movimento de inversão na 

diáspora? E como experimentar esse sentimento? 

 
2.1 A inversão no sentido canônico de diáspora 

 
 

Com a inversão da diáspora, o sujeito começa a desenvolver um sentimento que 

poderia ser identificado como “desejo de retorno”, como se pudesse recuperar algo que 

ficou para trás no momento de sua partida do lugar de origem. Esse “retorno” pode ser 

físico, mas quase sempre, estamos pensando em um retorno metafórico, um retorno que 

se dá no âmbito do pensamento, do pertencimento, da legitimação. 

Vamos por parte. Passemos a responder a primeira pergunta: O que queremos 

mostrar com essa contramão? Algumas vezes, é preciso ter um olhar de expectador para 

ser capaz de construir uma história e uma vivência que, muitas vezes, pelo simples fato 

de estarmos perto, somos incapazes de perceber. O olhar carregado de presença e de 

convivência faz com que tenhamos uma contaminação (no sentido de estar envolvido 

com o lugar) que não nos permite ver o que, quando de fora, podemos enxergar sem 

dificuldades. Com isso, afirmamos que a “contramão na diáspora” pode estar mais 

presente do que o próprio sujeito, em sua individualidade, pode perceber e que esse 

sentimento de contramão gera um conflito interno, quando não, externo no que diz 

respeito a relação que esse sujeito mantém com o seu lugar de origem. Neste ínterim 
 

7 Atribuímos o termo “sujeito diaspórico” a pessoa que experimenta o movimento de saída e dispersão. 
Mais adiante traremos uma definição mais ampla sobre o tema. 
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passa a existir, então, uma lógica de pertencimento, de reconfiguração de identidades e, 

ao mesmo tempo, uma reafirmação por parte do sujeito, que legitima o convívio e a 

experiência de aproximação com esse lugar deixado, mapeando dentro e fora dele, uma 

relação que perpassa o convívio, antes se desenvolve na distância e na percepção 

externa de quem ele é e, sobretudo, de qual a posição efetiva que esse lugar representa 

em sua vida. 

O pertencimento é um aspecto fundamentalmente importante nessas discussões. 

Em um primeiro momento ele pode ser definido com uma ligação desenvolvida de 

maneira intrínseca entre o sujeito e um determinado lugar, ou um objeto, ou uma  

pessoa. É possível definirmos o pertencimento como um comprometimento entre esse 

sujeito e esse outro lugar/objeto/pessoa estando ele ativamente envolvido em um ideal, 

mesmo sem deixar de se submeter a este por completo, tornando possível um trânsito 

em diversos outros ideais de vida e retornando sempre a este primeiro. Na verdade, as 

experiências externas a esse primeiro ideal produzem uma noção de pertencimento 

diferenciada daquela produzida no grupo, pois, embora as definições de fronteira (o que 

é estar dentro ou fora) possam delimitar os espaços transitados pelo sujeito, o 

pertencimento faz com que haja uma coesão, que por vezes são mescladas a uma 

reinvenção de fronteiras, onde estar dentro pode significar não estar efetivamente 

envolvido, ao passo que estar fora pode determinar um pertencimento ainda mais 

significativo. 

Desse modo, a ideia de pertencimento torna-se a noção que esse sujeito tem de 

pertencer ou participar de um determinado grupo, que pode partir do princípio de estar 

envolvido diretamente, ou de apenas comungar das mesmas opiniões transitadas no 

grupo. A lógica desse pertencimento está registrada na relação mantida entre o sujeito 

diaspórico e o lugar deixado. Está expressa na forma como esse sujeito vai lidar com 

essa saída, e com esse “aparente” desejo de não sair, que acaba por criar uma dualidade; 

um paradoxo; uma contradição. Esse pertencimento é o registro literal que pontua a 

vivência com esse lugar; está amparado nas delimitações do tempo e do espaço, 

construindo dentro das próprias configurações de identidade e de outridade8, que tornam 

esse lugar diferente do que era quando deixado e, ao mesmo tempo, um mesmo lugar de 

reconhecimento; de reencontro. 

 

 
8 O termo outridade se refere a uma abordagem vista em PAZ, Octávio, 1972, conforme foi esclarecido 
no capítulo I desta dissertação. 
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O pertencimento passa a configurar uma expressão do “estar inserido” ou “fazer 

parte”, mesmo quando não existe uma aproximação efetiva, ou seja, o fato de estar fora 

de um determinado lugar (país, estado, cidade) não significa que esteja isento, que esteja 

alheio; ao contrário disso, o pertencimento preenche a lacuna deixada pela ausência, e 

se configura em forma de registro, de lembranças e de identidades. 

Mesmo sem uma prévia consciência, o sujeito, que está inserido nesse contexto, 

pode estar sendo pego tão de surpresa que, ao mesmo instante em que está longe, deseja 

estar perto; e esse desejo por estar perto é tão grandioso, que pode transportá-lo para 

uma aproximação desmedida, que se confunde com a própria experiência de estar mais 

perto do que se imagina. É o caso de estar perto, sem necessariamente estar presente, ou 

mesmo é “a presença por intermédio da ausência” em uma experiência descrita por 

Bhabha (2007), onde a ausência acaba configurando uma presença ainda mais relevante 

e significativa que a própria presença; embutida dentro de uma camada de 

representações. 

Ora, se o sujeito que passa pela experiência da diáspora pode experimentar a 

“contramão da diáspora”, logo essa infinidade de experimentações está carregada de 

uma representação, ou seja, se configura como uma representação daquilo que já está 

representado; seja no sentido pré-definido, de representar algo que já existe, como 

representar alguma coisa que em si mesma, já está representada. É a representação da 

representação (DERRIDA, 2007). Há uma incompatibidade de identidades, pois essa 

representação está carregada de novos sentidos, e como o próprio objeto que será usado 

para exemplificação dessa dissertação no próximo capítulo irá pontuar, um sujeito pode 

sair de um determinado lugar, pode estar fora desse lugar há muito tempo, pode não ter 

um contato direto, ou ter, com esse lugar, e, ainda assim, sua impressão será sempre a 

mesma; como se o lugar deixado fosse o mesmo de sempre e ainda mais, como se ele 

fosse o mesmo sujeito de sempre. 

A representação, então, aparecerá como a superação de uma existência, antes, 

configurada na vivência real, e agora, reconstruída em um momento ficcional; 

representacional; metaforicamente calcado em uma abordagem muito tênue, entre a 

fronteira do real e do imaginário, que por sua vez, cria e configura as duas 

possibilidades e as faz passar por uma reconfiguração totalmente influenciada por um 

sujeito que também não sabe, ou pelo menos não demonstra saber, se ele mesmo está 

nessa experiência, ou se somente está representado, uma vez que já não é o mesmo 

sujeito. 



43 
 

 

Mas pensemos, então, no que esse sentimento de diáspora representa na vida do 

sujeito diaspórico? Ora, como já mencionamos anteriormente, falar em “contramão na 

diáspora” não significa somente um retorno físico, mas também um retorno convicto; 

um retorno imaginado; um retorno configurado não no ato da presença, mas na 

simbologia da presença; que é reabastecido no momento em que, de alguma forma, esse 

sujeito narra sua terra-mãe, passando a reforçar a idéia de pertencimento e tornando-a 

ainda mais próxima do seu convívio e de sua realidade. Esse sentimento representa uma 

forma de manter-se ligado ao lugar deixado, sem que isso signifique necessariamente, 

estar lá, ou participar diretamente do dia-a-dia deste lugar. Pode estar representado na 

maneira como o sujeito lida com a história construída nesse lugar de origem e, de um 

modo geral, pode exprimir a significação dessa história, com a história atual que está 

sendo construída. É um sentimento que pode estar representado na forma como esse 

sujeito se relaciona com essa terra natal, 

 
A diáspora na modernidade tardia é algo mais complexo, diversificado e 
global porque envolve o deslocamento e a fragmentação, embora não 
signifique necessariamente uma ruptura completa com o país de origem 
(APPADURAI, 2003). Portanto, diferente da diáspora provocada por 
perseguição, guerras civis e fome, a diáspora dos que procuram benesses, 
trabalho e estudo não é necessariamente algo traumático (BONNICI, 2009, 
p. 278). 

 
Mas, mesmo quando não há uma simbologia precisa, eficaz, a idéia de 

pertencimento acaba por criar um laço e uma estratégia de ligação que será sólido e 

concreto o bastante, a ponto de ser capaz de fazer com que esse pertencimento se 

concretize efetivamente na vida desse sujeito. 

Do mesmo modo, o sujeito diaspórico, o seu falar está representado não só 

naquilo que ele diz, mas, principalmente nas suas atitudes, no seu modo de vida, na sua 

maneira de conviver com esse lugar deixado, no simples fato de estar ali, no lugar da 

diáspora, no lugar que se concretiza a sua saída; a atitude em si, o estar fora, já é 

suficiente para representar esse sujeito em si mesmo. A frequência com que ele vai a 

esse lugar; a quantidade de vezes que a existência deste lugar aparece no texto do 

escritor, no roteiro de viagem do viajante, nos livros de poesia do poeta e nas canções 

do compositor. Essas pequenas demonstrações de afeto, ou de reafirmação, são o que 

tornam possível um estudo apurado sobre o que é e onde está embutida essa legitimação 

de pertencimento que sugerimos neste texto. É a percepção de uma situação 
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experimentada na contramão do sentido comum. Estar fora, quando na verdade, o que se 

deseja, é estar perto. 

Com essa experiência de “contramão na diáspora”, apresentamos uma 

possibilidade de o sujeito fazer um caminho inverso ao movimento experimentado 

canonicamente, como citado no capítulo anterior. Estamos mostrando que, ao inserir em 

seu dia-a-dia, uma construção identitária que o aproxime ainda mais da terra deixada, 

esse sujeito está legitimando um pertencimento que o faz trazer para perto e, ainda, 

significativamente, faz com ele realize o desejo de, ao invés de dispersar, fazer o 

caminho de volta e andar na contramão daquilo que se espera de alguém que se 

ausentou, que partiu. 

Ao mapear a ideia de diáspora em seus estudos, Hall se presta a dar conta dos 

fenômenos relativos a migrações humanas dos seus ex-lugares para as antigas 

metrópoles (2008). Ele afirma que o conceito fechado de diáspora se apóia sobre uma 

concepção binária de diferença e que, por sua vez, essa concepção está fundamentada 

em uma construção de fronteiras de exclusão, imaginadas ou não, que em suma, estão 

relacionadas a uma dependência que passa pela construção de um “outro” e de uma 

oposição eficaz entre o de dentro e o de fora. 

O que Hall (2008) nos faz perceber é que de fora vemos diferente, e que, práticas 

que articulem essa diferença se desdobram em uma construção coletiva, ou seja, esse 

sentimento de inversão na diáspora não é algo visto no individual, embora o contexto 

que será aplicado posteriormente usará como exemplo de confronto com a teoria um 

único sujeito, esse movimento está representado em uma coletividade, em uma 

construção que pode transformar forças sociais, mudar discursos, estabelecer novos 

projetos de experimentação coletiva. Logo, o olhar desse outro, desse “externo” é que 

vai determinar uma relação entre o de dentro e o de fora, para em seguida apresentar 

uma construção binária e eficaz, baseada nessa diferença e no que essa diferença 

representa para a construção das relações com a identidade, com a cultura, e, sobretudo, 

com o próprio sujeito-mundo. 

 
Ao desenvolver práticas que articulem diferenças em uma vontade coletiva 
ou ao gerar discursos que condensem uma gama de conotações, as condições 
dispersas da prática dos diferentes grupos sociais podem ser efetivamente 
aproximadas, de modo a transformar essas forças sociais não em uma 
simples classe “em si mesma”, definida por outras relações sobre as quais 
ela não tem controle, mas também em uma classe capaz de interferir 
enquanto força histórica, uma classe “por si mesma” capaz de estabelecer 
novos projetos coletivos (HALL, 2008, p. 159). 
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A identidade conduz à diferença, assim como a diferença conduz a coletividade. 

É a voz de um coletivo representada na atitude diaspórica de um determinado sujeito, 

que por sua vez, age dentro de uma postura eventualmente necessária e monolítica, para 

desenhar um outro olhar de possibilidades que questionarão o senso comum, e que, 

provocarão uma descentralização de críticas baseada em autoquestionamentos e 

constantes destotalizações de sentidos e formas; como um processos de rejeição do 

consenso, através de uma estratégia a remeter para o processo analítico, no sentido em 

que sugere uma “distância crítica que permite a indicação irônica da diferença no 

próprio âmago da semelhança” (HUTCHEON, 1991, p. 47). 

Dentro de uma perspectiva de semelhança aparecem os objetivos que vêm sendo 

mapeados desde a luta anticolonial e que defraudaram expectativas. Por esta razão, o 

modelo pós-colonial ainda é caracterizado pelo recurso à História recente e remota – 

colonial e nacionalista, ambas, “originais” em suas caracterizações de espaço e tempo; 

porém, não com o fantasma de uma recordação nostálgica. Falar nessa atitude de 

contramão na diáspora, não se trata de expressar um retorno ao lugar de origem 

caracterizado pela saudade (no sentido saudosista romântico), mas/e, sobretudo, 

especialmente, pelo sentimento de pertencer; de assumir um papel de marcar e 

legitimar, que pertence a esse lugar, que faz parte desse lugar deixado. Para isso, os 

estudos pós-coloniais se prestam a nossa reflexão, pois estes pressupõem, por 

conseguinte, uma nova visão da sociedade que reflete sobre a sua própria condição 

periférica, tanto a nível estrutural como conjuntural. 

Podemos entender o pós-colonial no sentido de uma temporalidade que agencia  

a sua existência após um processo de descolonização – o que não quer dizer, em um 

primeiro momento, tempo de independência real e de liberdade, como a literatura tenta 

provar, e, que tem revelado e denunciado uma interiorização do outro no pós- 

independência. Esse pós-colonialismo está relacionado ao momento de superação e da 

transição das sociedades (colonizadas) pelo colonialismo e é definido por um gesto de 

abrir espaço em uma vida cultural contemporânea, não estando preocupado somente em 

transcender o colonialismo em um simples “ir além dele”, antes, está preocupado em ser 

um marco na cultura popular. 

O pós-colonialismo é a condição do que poderíamos chamar, de maneiras 
pouco generosa, uma intelectualidade comprista: a de um grupo de 
escritores e pensadores relativamente pequeno, de estilo ocidental e 
formação ocidental, que intermedeia, na periferia, o comércio de bens 
culturais do capitalismo mundial (APPIAH, 2010, P. 208). 
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Ao traçar uma abordagem sobre o pós–colonialismo, Kwame Appiah faz uma 

distinção no que pode parecer estruturalmente invisível na sociedade contemporânea, 

usando como abordagem principal o tema Africa, mostrando como a influência da vida 

cultural africana se manifestou na música, na religião, pinturas e mesmo em textos nos 

quais o Ocidente não tem muita familiaridade. Essas influências tomam o lugar de uma 

nova identidade, que estamos chamando aqui de identidade cultural. Porém, as 

configurações dessa identidade cultural requerem um esforço ainda maior, em relação a 

essa diferença, a essa superação; pois, é o diferente que nos mostra quem realmente 

somos; uma diferença que não se estabelece através dos binarismos ou das fronteiras 

pré-estabelecidas, mas são posicionadas e relacionadas em uma consolidação vivida 

entre o espaço e o tempo, que tornam possível um novo aspécto de significação, 

desdobrando-se em limites e construções secundárias. 

A “contramão” torna-se, então, uma espécie de saída para as dificuldades 

apresentadas diante do “novo” e daquilo que esse novo tem para oferecer. Faz com que 

se perceba que, ao estar fora, já não temos o mesmo olhar ou o mesmo sentimento de 

antes, pois estamos carregados de influências desse novo e que, o fato de estar distante, 

pode fazer com que deixemos de ser importantes para o lugar, o que na verdade não 

parece bom, não parece justo, uma vez que toda a história inicial de vida, foi 

configurada neste lugar, e dele e para ele é que se deseja retornar. 

Sendo assim, o lugar deixa de ser concreto e passa a ser configurado com uma 

nova perspectiva, uma nova significação. Voltemos então a pensar no entre-lugar e no 

conhecido ensaio, “O entre-lugar do discurso latino-americano", de Silviano Santiago9, 

ele realça a vingança da cultura e do discurso latino-americano, sua subversão constante 

e sistemática do conceito ocidental hegemônico da verdade, ordem e realidade 

homogênea, mediante ao status da diferença, o que ele chama de "falar contra, escrever 

contra"; construir um contra-argumento; o impacto da contextualização nos apresenta 

uma visão diferenciada das coisas, ao trazer comparações e diferenciações entre o certo 

e o errado, entre o risco e a acomodação, entre a prisão e a transgressão, entre a 

submissão à lei e a violação da mesma, entre a obediência e a rebelião, entre a 

assimilação e a liberdade de expressão. 

Silviano Santiago registra antecipadamente o que Homi Bhabha chamaria mais 

tarde de "o ‘inter’ — o fio cortante da tradução e da negociação, o entre-lugar" — um 
 

9 Cf. SANTIAGO, Silviano. O entre-lugar do discurso latino americano. In: Uma literatura nos trópicos: 
ensaios sobre dependência cultural. 
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espaço híbrido onde o significado da cultura é produzido e reproduzido num processo 

contínuo; num processo mútuo10. Este lugar de encontro e interstício é caracterizado por 

tensão e uma ambiguidade, principalmente por representar o limite do “entre” da 

hegemonia, de um lugar híbrido, que representa a construção de um objeto concreto que 

é novo, que não está nem em um e nem em outro, e que por sua vez pode significar a 

transcendência e a possibilidade de formulação de novos sistemas e de novas ordens 

sociais. Mas será que esse entre-lugar daria conta de representar esse momento de 

deslocamento? Pode ser que ele introduza uma representação, mas pode não dar conta 

de absorver a fundo, todos os ideais contidos nessa atitude de inversão. Torna-se 

necessário um ampliação de correspondência, na qual achamos pertinente usar um lugar 

que não se coloca entre um e outro, mas que se traduz em uma nova existência, uma 

nova configuração. 

Nesse aspecto de transcendência e de possibilidades, pode ser percebida, 

também, uma problematização de sociedade e de cultura; uma vez que há uma troca 

constante, e uma movimentação que não se esgota, que não desacelera. As emoções 

experimentadas pelo sujeito que passa pela experiência da “contramão na diáspora” 

acabam sendo traduzidas em multiplicação de não-lugares, que na verdade, não estão 

divididos, mas recriados. Essa pode ser então a definição mais apropriada pra esse 

momento: não-lugares. 

Marc Augé (2010) vai descrever esse não-lugar, mostrando que é algo que está 

muito além desse lugar de confronto; que vai funcionar como um novo lugar 

configurado nessa ausência entre um e outro. No livro em questão, Augé define os 

chamados não-lugares como um espaço de passagem incapaz de dar forma a qualquer 

tipo de identidade. Na busca de fundamentar sua assertiva, discute a capacidade efetiva 

da antropologia ao analisar e compreender a sociedade de hoje, caracterizada por ele 

como supermodernidade. Nas palavras de Augé: 

 
Se um lugar se pode definir como identitário, relacional e histórico, um 
espaço que não pode definir-se nem como identitário, nem como relacional, 
nem como histórico, definirá um não-lugar. A hipótese aqui apresentada é 
que a sobremodernidade é produtora de não-lugares, quer dizer de espaços 
que não são eles próprios lugares antropológicos e que, contrariamente à 
modernidade baudeleriana, não integram os lugares antigos: estes, 
repertoriados, classificados e promovidos a “lugares de memória”, ocupam 
nela uma área circunscrita e específica (2010, p. 67). 

 
 

 
10 Cf. BHABHA, Homi. O local da Cultura. 
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A definição usada por Augé nos mostra que um lugar consuma-se através da 

palavra, da troca de significados entre elas, da convivência e da cumplicidade dos 

interlocutores. Uma vez que essa troca não acontece, não há um lugar, mas há uma 

representação onde os lugares e os não-lugares se recompõem: um nunca termina e o 

outro nunca se forma totalmente. Metaforizando, assim, que a contramão da diáspora 

poderia estar representada então neste não-lugar; onde a diáspora não termina, e a 

contramão dela nunca se consuma completamente. 

O que Augé (2010) apresenta, por exemplo, ao definir os não-lugares, está 

relacionado a uma oposição do lugar ao espaço, mas não colocando um para cada lado, 

e sim apresentando os seus pormenores; suas fragilidades fronteirísticas visíveis e 

invisíveis. Para ele, o espaço é um “lugar praticado”: a divisões geográficas entre o 

conjunto de elementos coexistentes numa ordem geometricamente definida; enquanto 

que os lugares estão definidos pelo deslocar-se por esses espaços. 

E esse intenso deslocamento entre os espaços se dá na representação dos fatores 

que levam um sujeito a fazer o caminho inverso, deslocando-se em espaços para 

configurar o lugar onde deseja registrar o seu pertencer; o seu não-lugar, como 

exemplificaremos logo adiante, no próximo capítulo, usando algumas crônicas do 

escritor João Ubaldo Ribeiro, que com sua atitude diaspórica, deixa sua terra-mãe, a ilha 

de Itaparica, na Bahia, e passa a enxergá-la de uma outra forma, com um novo olhar, no 

momento em que encontra-se longe dela. 

Quando falamos em diáspora, não estamos falando de minorias no sentido 

quantitativo, na verdade, estamos falando de uma grande maioria espalhada pelo 

mundo; estamos nos apropriando de um movimento usado para o povo judeu e logo em 

seguida, ampliado para o povo africano, mas que passou a ser experimentado por 

diversos povos sobre toda a face da terra. A multiplicação da diáspora tem causado 

muita discussão e tem sido tema de diversos estudos realizados em todo mundo, para 

tentar explicar a razão e a motivação que configura esses deslocamentos. Vai além do 

registro, muito além da teoria, e passa a justificar demandas internas, aparentemente 

maiores do que as que se espera encontrar dentro da experiência dos judeus ou mesmo 

da África. Todos somos um pouco estrangeiros dentro de um determinado espaço de 

configuração, principalmente por conta de uma separação criada pela sociedade, mas, 

que, de alguma forma, reforça a força de uma cultura que está presente em uma 

legitimação instituída , principalmente na memória. 
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A memória, como uma das principais manifestações fundadoras da identidade, 

prioriza circunstâncias que incentivam esse deslocamento ao eleger a imagem e a 

representação como atributo necessário; é na memória que se percebe uma inclusão do 

desejo de se fazer presente, de se preservar a história e a vivência com o lugar deixado, 

principalmente ao perceber que essa memória se aperfeiçoa de fora para dentro, através 

da influencia da coletividade, da experiência que se adquire pela e na diáspora. 

Deste modo, se fatores de natureza diversa contribuem para o afastamento 

dispersivo do sujeito, conforme sublinhamos anteriormente, os mesmos fatores também 

motivam a restituição de uma lembrança que se desloca e ganha amparo nos mais 

diversos contextos espaciais. 

Os estudos de Maurice Halbwachs (2006) detectaram que a memória individual se 

constrói a partir de uma memória coletiva e, neste sentido, a percepção da 

individualidade se estabelece em relação ao social. Sendo assim, ao considerarmos as 

várias possibilidades semânticas relacionadas ao fenômeno, podemos assegurar, em tais 

construtos típicos individuais, uma hierarquia no sentido de uma ascendência do espaço 

público que infere e constrói o individual. 

A memória então desempenha um papel subliminar, constituindo uma narrativa 

que sustenta a abordagem textual, visto que seus aspectos evocados, de forma 

metafórica, constituem percepções de traços históricos e sociais que se evidenciam em 

razão uma estrutura fundadora dessa identidade do sujeito. É nessa memória que o 

sujeito se constitui pertencedor de um lugar, pois se utiliza dessa memória para registrar 

impressões (registradas ou não) que o farão voltar a esse lugar, de forma real (através do 

deslocamento físico) ou mesmo imaginada (através do deslocamento psicológico). 

Os propósitos da memória são minimizados como atos irrelevantes dada a sua 

pouca visibilidade na interferência do real, o que faz com que sua detenção seja uma 

estratégia secular no jogo das encenações sociais. Contudo, na maior parte das vezes, 

lembrar não é reviver, mas, sobretudo, refazer, reconstruir, repensar, com imagens e 

ideias de hoje, as experiências do passado, constatando que a memória do sujeito 

depende de seu relacionamento com o mundo, com as suas referências peculiares. 

Portanto, a memória na condição pós-moderna supõe relações de identidade para, 

em seguida, negá-las, e a apropriação da memória tem sido um artifício na arqueologia 

das sociedades e em toda a articulação que a auxilia, na construção de como a 

identidade e o tempo se presentificam no argumento dos bens simbólicos, e ainda a 

razão material e visivelmente afetiva da sua existência. Dessa forma, as narrativas 
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legitimadoras da memória sempre estiveram presentes na percepção mais visível do 

estado social, o que constitui uma contundente forma de compreensão das experiências 

vivenciadas e trazidas à tona no texto literário, notadamente nas crônicas de João 

Ubaldo Ribeiro. 

 
 

2.2 A apropriação como linguagem na pós-modernidade 

 
A pós-modernidade, nesse contexto em que estamos trabalhando, pode ser 

entendida como a condição sócio-cultural em que se encontra o capitalismo 

contemporâneo, diante das crises ideológicas que dominaram o nosso século, onde o seu 

conceito tornou-se um dos mais discutidos nas questões relativas à arte, à literatura ou à 

teoria social. A verdade é que a noção de pós-modernidade reúne conceitos e modelos 

de pensamentos em que são discutidos todos os outros “pós”: pós-estruturalismo, pós- 

colonialismo e pós-modernismo. 

 
A pós-modernidade se caracteriza no urgente e tem um certo predomínio do 

instantâneo, na perda de fronteiras, na necessidade imediata que estimula os 

acontecimentos a nossa volta, gerando a idéia de que o mundo está cada vez mais 

acelerado, sempre um passo atrás da velocidade com que os avanços tecnológicos 

caminham, como se estivéssemos diante de um mundo virtual, monitorado por uma 

competitividade constante; com pressa: imagem, som e texto em uma velocidade 

instantânea. Há uma aparente desordem no mundo urbano. As cidades estão cada vez 

mais cheias, mais invadidas pela tecnologia, pelos shoppings centeres, pelos fast food. 

Existe um padrão de diferentes graus de complexidade que se definem no efêmero, no 

fragmentado, no descontínuo. 

 
Stuart Hall (2005) nos apresenta uma abordagem sobre a pós-modernidade, 

mostrando pontos positivos e negativos que se estabelecem a partir das transformações 

do mundo; junto a essas transformações surgem diversas agregações de experiências 

que converge em múltiplas identidades e/ou em uma formação identitária. Ora, num 

momento onde tudo é urgente, não há como se construir uma idéia fixa de identidade ou 

de qualquer outro tipo de referência binária; não há uma organização no sentido de 

mapear a ordem das coisas. Existe um olhar especial para o modo pelo qual as 

mudanças ideológicas alteraram a percepção do tempo e do espaço, fazendo com que 
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essas alterações também modifiquem o modo de percepção de como seria concebida a 

identidade cultural e principalmente, como ela se estabeleceria nesse contexto móvel. 

 
Todos esses aspectos constituem-se como fases de um procedimento analítico 

que intenta descrever o processo de deslocamento das estruturas tradicionais ocorrido 

nas sociedades modernas, assim como o descentramento dos quadros de referências que 

ligavam o sujeito ao seu mundo social e cultural. Tais mudanças teriam sido 

ocasionadas, na contemporaneidade, principalmente, pelo processo de globalização, o 

que não significa que a cultura da pós-modernidade seja uma cultura de todas as pessoas 

do mundo. 

 
Para Linda Hutcheon (2001), o sujeito pós-moderno, que está diretamente 

envolvido nesse contexto de pós-modernidade, está preocupado em estar “antenado” 

nessas mudanças do mundo e isso implica correr na mesma velocidade em que corre o 

mundo; é um jogo de simulacros e representações; não há muito tempo para se construir 

idéias sobre as coisas ou as pessoas. É preciso mudar da mesma maneira e velocidade 

em que se é modificado pelo mundo, sem deixar marcas ou apegos. 

 
Ainda nesse ínterim, a pós-modernidade é refletida em uma vida que se tornou 

uma grande vitrine de representações, onde não se pode estar apegado a nada e tudo 

pode ser redescoberto, refeito, repaginado, redefinido. Há uma mudança de valores; é a 

inserção do novo, do fugidio, do fugaz; há uma valorização do individual e o consumo 

ganha ainda mais espaço e abertura; tudo fica um pouco descartável e o que antes era 

restrito, agora se torna liberado; e o privado, cada vez mais se torna público. 

Há uma valorização exacerbada da mídia, pois é ela quem define o consumo 

daquilo que se vai possuir, mostrar, usar, comprar. A informatização também ganha 

maior visibilidade, pois ela acedia o sujeito aos aparelhos multifuncionais, aos caixas- 

eletrônicos, aos atendimentos on-line, ao aparelho celular multifuncional e a todos os 

outros equipamentos que facilitam a comunicação entre uma pessoa e outra (ou outro, 

no caso de empresa, grupo, etc). 

A chegada da pós-modernidade possibilita a mudança comportamental do sujeito 

moderno que agora não fala de uma luta pessoal, entre ele e o outro, mas na 

representação de um grupo que aos poucos se tornou a maioria, onde, para acompanhar 

as mudanças ideológicas e sociológicas das quais está submetido, precisa se adaptar a 

essas novas informações; a essas novas referências; há uma imersão daquilo que antes 
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era tido como privado para o público; há uma exposição do sujeito através das redes 

sociais; há uma reapresentação constante, no sentido de sempre se estar em evidência, 

de maneira que possa ser visto, mesmo que não reconheça o outro que o observa, e nisto 

se configura ainda, a fragilidade do sujeito pós-moderno, afinal, ele está sempre e 

constantemente à mostra. 

Nada se perde, desse modo, tudo pode ser aproveitado e reutilizado, desde que 

esteja inserido em um contexto de renovação; de apropriação. Mas vale ressaltar aqui, 

que o mais importante dessa discussão não é a pós-modernidade em si, muito menos, o 

que sabemos sobre ela, mas, sobretudo, desejamos mapear os conceitos aqui discutidos, 

para obtermos um entendimento mais preciso sobre as hipóteses e as conclusões que 

desejamos alcançar, no momento em que situamos essa pós-modernidade dentro do 

discurso de apropriação. Ora, desse modo, chegamos ao questionamento levantado 

nesse tópico: como utilizar a apropriação como linguagem na pós-modernidade? 

O termo apropriação é entendido como o ato de tomar para si ou apoderar-se de 

algo que não é seu, contudo, neste momento de utilização do termo, estamos 

preocupados em apresentá-lo de maneira teórico-crítico, definindo-o como uma 

utilização de uma linguagem coletiva para representar um sujeito individual, algo que 

tem sido muito utilizado na pós-modernidade (Cf. HUTCHEON, 2001). Assim, a 

apropriação pode ser aplicada a textos, a músicas, a roupas, a arte; é um ato de fazer-se 

apresentar dentro de um novo que se apresenta; na arte, por exemplo, o uso do termo 

está relacionado ao momento histórico posterior às rupturas modernistas, quando a arte 

não buscava mais a inovação, e não se ocupou com as negações ao passado; antes, 

visualizou uma possibilidade de transitar por este passado, de forma a trazê-lo para o 

presente e assim apresentá-lo como um conceito mais livre de ideais mais ampliados.11
 

A prática da apropriação revisa as significações que já estão instituídas e as 

atribui há novas invenções de cultura, de vivência, possibilitando uma criação baseada 

na memória construída ao longo dos anos e ampliando as complexidades dos discursos 

contemporâneos (HUTCHEON, 2001), fazendo com que aquilo que parecia estar 

perdido no tempo e no espaço, retorne com força e expressão, para servir de norte nos 

novos momentos vividos pelo sujeito pós-moderno, que não cita a história como 

lembrança, como significado, contudo, se apropria dela para em seguida usá-la em uma 

 

 
11 Para o leitor que desejar fazer um aprofundamento de estudo neste tema específico, de como se dá a 
apropriação na arte, sugiro Gombrich (2000), Danto (2010) e Gullar (1993). 
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abordagem que irá mapear um comportamento sublinhado no pertencimento e na 

legitimação. 

Dentro destas perspectivas inscritas na diáspora e nas temáticas aqui discutidas 

sobre a diáspora, encontramos um dos sentidos da apropriação relevantes neste estudo, 

que está configurado na própria construção do sentido de diáspora, ou seja, 

etimologicamente o termo diáspora vem do grego, dia = longe, distante, e speirein = 

espalhar, e pode significar o deslocamento livre ou forçado de populações para fora de 

seu país para novas regiões (BONNICI, 2009). Sabemos também que esta definição, ou 

ainda outras que possam vir a ser incluídas neste texto, são frequentemente utilizadas 

para se referir a um grupo, a um povo, a uma nação; sobretudo foi utilizado com mais 

veemência para expressar a dispersão do povo judeu, na saída em busca da terra 

prometida, bem como pelos africanos, com a dispersão dos negros pelo mundo através 

tráfico de escravos do navio negreiro (conforme esclarecido do capítulo anterior). 

Contudo, nos apropriamos do termo “diáspora” para apresentar uma atitude individual 

representada no sujeito que, partindo de um movimento comum ao grupo, se destacou 

para essa pesquisa por servir de exemplo completo no que se revela diáspora individual 

(mesmo estando inserida em uma diáspora coletiva). 

É fato que a diáspora tem sido aplicada em momentos diferentes por vários 

estudiosos para mostrar atitudes similares a essas de judeus e africanos, servindo de 

entendimento para saídas em massa e movimentos representados em povos de minorias 

que, na verdade, saem de seus lugares de origem, suas terras de nascimento, em busca 

de algo que se apresente como sendo melhor, ou ainda mais “proveitoso’ do que o que 

se tem em mãos. Mas para isso, preferimos utilizar o termo “apropriação”, uma vez que 

entendemos que, desse modo, estamos restringindo ainda mais o estudo pesquisado e as 

hipóteses aqui levantadas. 

A apropriação como linguagem na pós-modernidade pode esclarecer o aspecto 

encontrado para determinar, de maneira eficaz, o porquê de se utilizar um termo 

aparentemente canônico, em uma expressão que exemplifica algo diferente do que se 

espera no geral. Desse modo, podemos apresentar a apropriação como método usado na 

pós-modernidade para trazer aquilo que não está inserido no contexto do momento, para 

uma vivência do cotidiano, ou seja, vários aspectos utilizados em momentos datados no 

passado estão sendo recuperados pela pós-modernidade para receber uma roupagem e, 

em seguida, ser lançado com um novo olhar; com uma nova impressão. Isso não 

significa que seja novo, pois já existiu/existe em algum momento, mas como uma nova 



54 
 

 

representação, que dará conta de reconstruir aquilo que estava escondido no passado, ou 

que estava simplesmente armazenado, sem prejuízo de suas atribuições, em algum lugar 

da memória, fazendo nascer a possibilidade de resignificações a partir do que já foi 

modificado em detrimento ao caminho e a viagem percorrida para se chegar ao agora. 

Isso se dá na música, através dos ritmos que estão sendo redescobertos pelos 

novos músicos recém-chegados à mídia e algumas bandas teens, que remodelam 

canções antigas, que causaram grandes repercussões e sucesso no passado (passado este 

longínquo ou não tão distante) e em seguida as reapresentam como novas, já que agora, 

com novas adaptações e uma roupagem pós-moderna (ritmos em dance, funk, hip hop, 

pagodes, etc) passam a fazer um novo tipo de sucesso, atendendo a um público novo, 

jovens e adolescentes que sequer sabiam da existência dessas canções. Podemos arriscar 

dizer que se trata do mesmo embalo, da mesma canção, sendo que, ao mesmo tempo, 

não é a mesma canção; há sobre essas músicas o peso da mudança do mundo, da 

mudança dos ritmos, da mudança comportamental de quem a escuta; estas canções estão 

significativamente transformadas pela influência do tempo e do espaço percorrido por 

esse tempo até chegar aos dias atuais. 

Da mesma maneira, essa apropriação pode ser vista frequentemente no mundo 

da moda, uma vez que as tendências que emplacaram nos anos 1950, 1960 e 1970 estão 

retornando à contemporaneidade com toda a força e consistência com que foi concebida 

outrora, causando um impacto similar, ou até mesmo, um impacto ainda maior. Esse 

público que é atingido hoje por essas tendências da moda, além de ser outro público, 

também é um público que se encontra inserido em um novo tempo, em um novo 

momento histórico e social. De algum modo, essas apropriações usadas na pós- 

modernidade, criam uma espécie de paradoxo (SARLO, 19977); de um lado é apenas 

uma retomada; uma citação; de outro, uma ligação com a memória, que não está 

diretamente ligada ao afetivo, mas à história da coisa apropriada. 

Contudo, o sujeito que vivencia essa apropriação hoje pode não estar 

necessariamente ligado a nenhuma referência direta, ao que se apropriou; por isso o 

paradoxo. Ao mesmo tempo em que usa uma roupa da moda alegando estar 

representando o ano tal a que a roupa se refere, não há uma ligação direta desse sujeito 

com essa observação. Não há laço de significação entre ele e o contexto histórico em 

que essa peça de roupa está inserida. Isso demonstra, então, que se trata apenas de uma 

citação, e não de uma relação de sentimento efetivo. 
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Enfim, essa fórmula da pós-modernidade de se apropriar de algo que não lhe 

pertence, mas que pode ser perfeitamente utilizado, sem causar nenhum tipo de dano 

efetivo ao significado inicial, nos serve de abertura para expressar uma linguagem que 

está aplicada sobre o termo diáspora e suas conseqüências para a saída que lhe é 

conferida. Nesse aspecto, a apropriação do termo nesta dissertação refere-se a um 

movimento notado nos grupos que partem do Norte e Nordeste do Brasil, como um 

movimento repetido ano após ano, em busca de uma “nova vida” que lhes é oferecida, 

de maneira indireta, no Sul e Sudeste do país (especialmente nas cidades do Rio de 

Janeiro e São Paulo), pois é de lá que vem sendo estabelecido o cânone nos aspectos 

ligados à arte, à produção científica e cultural, bem como à literatura como produto ou 

resultado desta produção. 

A apropriação não está associada a tomar posse de alguma coisa a fim de 

destruí-la, ou mesmo, fazer-se dono da coisa apropriada; diferentemente disso, a 

apropriação está sendo usada como uma forma de pano de fundo, para que se possa falar 

de alguma coisa (no caso, da coisa apropriada) usando-a como referencial, como base. 

Sobre o caso especial da diáspora, quando nós nos apropriamos do termo e de toda a 

história que o acompanha, toda a história de dispersão, toda a manifestação resultante 

desse movimento e tudo o que está proposto dentro dela, para ela e a respeito dela, 

estamos apontando para algo que se mostra de forma natural, de forma contínua; que se 

repete todos os dias em níveis diferentes e sociedades também diferentes; que se 

configura nas diversas saídas de quem se aventura a tentar uma nova vida em um lugar 

que também é novo. 

A percepção dessas configurações é efetivada no registro e na memória e isso 

acontece porque há uma construção da idéia canônica de diáspora, que torna possível 

perceber o movimento que se descortina por trás do movimento natural de saída, 

mapeando um desejo de retorno que também está inserido na própria diáspora. É como 

se o momento da dispersão também marcasse ou fosse marcado, de maneira menos 

direta, discreta talvez, por uma certeza de retorno; por uma certeza de que um dia, a 

volta se concretizaria. Desse modo, o sentido de inversão acaba confirmando a 

expectativa do retorno, que por sua vez irá aplicar uma utilização da saída com o mesmo 

intuito usado para descrever o movimento de dispersão experimentado pelos judeus e 

pelos africanos como já abordamos anteriormente. 

Mas o fato de estarmos falando dessa diáspora está relacionado ao ato de 

dispersão como fórmula, como técnica, como uma tática usada no movimento que 
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reproduzirá o mesmo efeito causado nos grandes movimentos de dispersão da história. 

Usando como exemplo os grandes eventos migratórios de retirantes nordestinos, que, 

principalmente nos anos 70 partiram de suas cidades em direção ao sul do país 

(BONNICI, 2009) com o intuito de conquistar trabalho, reconhecimento e crescimento 

profissional, podemos pensar a dispersão como uma atitude de salvação, na qual o 

sujeito que a experimenta busca, sobretudo, ser alguém maior e melhor. 

Vários artistas do norte e nordeste do Brasil seguiram em direção ao Rio de 

Janeiro e São Paulo, com esse intuito: ser visto pelo restante do Brasil e do mundo. Nos 

últimos anos muito tem se falado sobre a diáspora dos nortistas e dos nordestinos em 

relação ao sul e sudeste do Brasil, aliás, sobre a diáspora brasileira, é o único registro 

frequente (BONNICI, 2009). Fato é que essa movimentação não é vazia; há um 

fundamento, uma significação, uma vez que é no sul do país que esta concentrada a 

maior massa de produção artística e literária. 

Segundo Ferrari (2005), fatores de natureza diversa como a busca por condições 

melhores de vida, fuga das condições precárias da terra, melhores condições de trabalho 

e estudo, “impulsionados pelos fatores de atração e expulsão, os migrantes nordestinos 

enfrentavam uma longa e difícil viagem...” (p. 111). De acordo com as pesquisas que 

ela realizou, São Paulo recebeu um grande e significativo número de migrantes no 

período do segundo governo Vargas (1951-1954), em detrimento de fatores 

relacionados à seca nordestina; em seguida, busca por condições de trabalho, 

acompanhados de novas oportunidades na zona urbana. Esse movimento se estendeu 

pelos anos seguintes e, atualmente ainda podem ser percebidos, afinal, é no Sul e 

Sudeste do país que estão fincados os maiores registros dos diversos grupos distribuídos 

pelo mundo. 

Contudo, apesar de tais problemas que poderiam ser enfrentados na região 
de destino, os migrantes viam São Paulo como a região onde teriam a 
oportunidade de mudar de vida, pois lá não enfrentariam o flagelo das secas 
e nem as desvantagens das desigualdades regionais e ainda teriam a 
oportunidade de procurar melhores trabalhos, já que o estado estava em 
pleno desenvolvimento econômico-industrial – o q1ue tornava o contraste 
em relação à região Nordeste ainda mais forte (FERRARI, 2005, p. 144). 

 

Essa movimentação foi apresentada por Clarice Lispector, representado na 

personagem Macabéia, que era alagoana, e no personagem Olímpico de Jesus, 

paraibano, que se tornou seu “meio” namorado em A hora da Estrela (1977); ambos 

estavam no Rio de Janeiro para “ser alguém na vida”, para ser reconhecido por alguma 

coisa grandiosa que pudesse vir a fazer. Do mesmo modo, essa “busca por um 
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reconhecimento no sul” também estava inscrito em Jorge Amado, quando em suas 

grandes narrativas criou personagens que partiram para as grandes metrópoles para 

adquirir formação, e retornavam à Bahia como personagens ilustres da época: doutores, 

políticos, etc. Esses mesmos personagens tinham o sonho de sair da Bahia em direção 

ao Rio de Janeiro e São Paulo, com a intenção de se tornar rico, reconhecido, ou 

mesmo, estudar ou mandar seus filhos para estudarem nas escolas desses estados, 

julgando que a formação seria melhor, seria mais bem reconhecida. 

Esse êxodo nordestino (FERRARI, 2005) se repete gradualmente, pelas décadas 

de 60, 70, 80 e 90, principalmente; pessoas de todas as partes do norte e do nordeste do 

Brasil que saíram de suas cidades e/ou estados, olhando para o sul como o lugar de 

reconhecimento, como o lugar de se construir um futuro. Cantores famosos como 

Caetano Veloso, Gilberto Gil, Dorival Caymmi, João Gilberto, entre outros, que 

também tiveram coincidência nessa saída, neste movimento de dispersão, todos saíram 

para o sul; todos construíram suas trajetórias artísticas no sul; e de fato fincaram 

alicerces em suas carreiras, alcançando objetivos pretendidos nessa dispersão. 

Sendo assim, a chegada a esse lugar novo está relacionada não só ao projeto de 

vida e à educação, como também faz relação com o projeto do futuro, com aquilo que se 

deseja e se projeta conquistar no ato da saída; está fazendo ponte com a formação do 

sujeito, com as aquisições que ele conquistará no decorrer do seu caminho, com a 

profissão que vai seguir, se especializar; cria-se uma expectativa do que se espera 

encontrar nesse lugar; cria-se uma idealização do que se quer, do que se almeja, 

principalmente quando esta idealização reflete a maneira com a qual esse sujeito irá 

construir uma nova história; uma nova identidade. 

Contudo, existe uma relação visível entre o sujeito que se desloca para um outro 

lugar e o lugar deixado por ele; essa observação é uma característica encontrada na 

própria descrição da diáspora apresentada por BONNICI (2009) como sendo “a 

retenção de memória e mitos coletivos sobre a pátria (p.278)” porque esse sujeito não 

está rejeitando seu lugar de origem; ele não está apagando os laços que construiu com 

esse lugar, de outro modo, é através dessa saída, dessa dispersão, que ele percebe mais 

claramente que aquela, de fato, é sua pátria; seu abrigo; seu lugar. 

Ao chegar, então, a esse lugar novo, essa capital, o sujeito recém-chegado 

começa a se tornar também uma parte importante para o lugar deixado a partir de sua 

ausência, pois, ele leva consigo traços desse lugar de saída, leva tudo aquilo que ele 

construiu em sua infância, em sua adolescência, dependendo do momento em que saiu, 
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e essas experiências de vida vão se somando aos sonhos e aos projetos que ele busca e 

almeja realizar, fazendo com que esse seu lugar de origem esteja sempre presente em 

sua vida, e de certa forma, sirva de incentivo para um possível regresso. 

Nesse aspecto, há um jogo de interesses mútuos que unem os dois lados do 

deslocamento, pois o lugar novo, esse para onde o sujeito se deslocou, ganha um novo 

aliado para a configuração do crescimento e dos registros de entrada (pois são grandes 

os números dos que chegam), ao passo que esse lugar deixado pelo sujeito diasporizado 

do interior, do norte, do nordeste e de tantos outros lugares, ganham um reconhecimento 

por parte desse sujeito que o introduz em um novo universo; esse lugar, agora, será 

citado, será idealizado, será exaltado (no sentido comparativo) e ganhará um aliado que 

não está presente fisicamente, mas que contribui de maneira sólida e eficaz para a sua 

existência. 

A motivação da saída desses sujeitos não significa que, se permanecerem em 

seus lugares de origem não vão construir uma carreira, ou conquistar os seus objetivos; 

mas na verdade, o fato de haver uma grande concentração de desenvolvimento sócio- 

econômico nos estados que compõem o sul do país faz com que essa visibilidade seja 

mais rápida, mais direta e isso acaba atraindo os diasporizados; todavia, esse 

deslocamento não configura uma ruptura completa. 

 
Embora as migrações sempre fizessem parte da história humana, o 
deslocamento populacional tomou rumos significativos a partir do fim da II 
Guerra Mundial e do movimento de descolonização. A diáspora na 
modernidade tardia é algo mais complexo, diversificado e global porque 
envolve o deslocamento e a fragmentação, embora não signifique 
necessariamente uma ruptura (BONNICI, 2009, p.278). 

 

Ou seja, se por um lado a diáspora sugere dispersão, fragmentação, por outro 

supõe aproximação com a pátria; aproximação e identidade com o lugar deixado e desse 

modo, os dois lados saem ganhando: ganha o lugar de saída e ganha também esse lugar 

novo pra onde o sujeito se desloca. Afinal, esses lugares de destino são constantemente 

modificados pelos sujeitos que recebe, principalmente com a aquisição dos mecanismos 

de adaptação que passa a possuir para recebê-lo, e ainda, as transformações advindas do 

número de diasporizados que vão chegando dia após dia em massa ou individualmente. 

Para responder ou corresponder às perspectivas e expectativas desses sujeitos da 

diáspora, essa metrópole, essa capital, esse lugar que configura o novo do sujeito, vai 

criando adequações e espaços comuns (SANTOS, 2006) para fazer com que, cada dia 



59 
 

 

mais, mais pessoas se desloquem para lá. É a ordem natural das coisas. Esses lugares 

comuns funcionam como ponto de referência para o que chega, pois é lá, neste lugar, 

que o mesmo encontrará uma identificação em outros, que, assim como ele, também 

transitam “fora de seus lugares”. 

Fato é que, quando o sujeito se instala nesse novo lugar, e, começa a construir 

algo que possa chamar de “espaço próprio” dentro de um espaço que não lhe pertence, 

esse sujeito da diáspora passa a comparar o lugar novo com o lugar deixado, não com 

intuito de uma comparação binária, do tipo qual é o melhor, qual é o pior, mas passa por 

uma comparação, no sentido de perceber que algo mudou; percebe que alguma coisa 

está diferente daquilo que ele conheceu no momento da chegada. 

Para esse “recém-chegado” o lugar já começa a se modificar dentro dele, para 

ele e através dele, como se agora passasse a existir um lugar de realizações; um lugar de 

construção de memórias; um lugar de idealizações; um lugar que estará constantemente 

fazendo parte de sua vida, causando uma percepção diferenciada das coisas a sua volta 

em relação a ele mesmo, em relação ao lugar deixado, e em relação a esse lugar novo. 

Então são três fatores diferentes: o sujeito; o lugar de construção do sujeito; o lugar de 

efetivação do sujeito. 

Bonnici (2009) nos apresenta uma abordagem sucinta sobre esse 

“estranhamento” encontrado pelo sujeito no novo lugar. Ele afirma que a diáspora 

considera também os conceitos de unheimlich e unheimlichkeit (‘não-estar-no-lar’), 

originalmente desenvolvidos por Freud e Heidegeer (p.279). Sua argumentação 

demonstra que os “colonizadores voluntários”, os espaços não colonizados são 

transformados em ‘civilização’ através da língua, através de uma construção de termos 

apropriados e, principalmente, através de uma visão de terra física; é uma mistura 

processual de nova cultura que não está nem diretamente ligada à terra-mãe como 

repetição, nem como uma adaptação exata da terra local na qual está vivendo. 

Sendo assim, quando nós perguntamos como experimentar esse sentimento de 

diáspora? Aqui arriscamos uma resposta: o deslocamento; não somente o deslocamento 

físico (o ato de sair de um lugar para outro) como também o deslocamento imaginado, 

aquele realizado no interior desse sujeito da diáspora; o ir, voltar, pensar, agir, tudo está 

relacionado a esse deslocamento do sujeito, que é muito maior dentro dele, que acontece 

de forma concreta; definitiva; um deslocamento que, como havíamos discutido no 

capítulo anterior, vai construir uma imagem diferenciada desse sujeito e do lugar par 

onde ele está partindo, gerando um sentimento que ele mesmo constrói e que produz 
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algo substancial que será usado para materializar sua nova vida, então, esse sentimento 

se concretiza no deslocamento através da memória, da identidade, da afinidade e do 

reconhecimento em relação ao lugar deixado. 

Nessas materializações que são construídas ao longo de sua trajetória, e nas 

concretizações de projetos idealizados pelo sujeito da diáspora é que ele vai garantir a 

singularidade desse sentimento de diáspora, afinal, são nesses construtos, nessas 

experimentações, nessas situações de adaptação que ele se vê obrigado a, cada vez mais, 

caminhar para frente; caminhar para aquilo que se projetou realizar; vai-se criando uma 

coerência que faz com que esse sujeito não esteja somente preocupado com a chegada a 

esse lugar da diáspora, mas, e principalmente como será essa vida que ele pretende 

levar, essa vida que ele busca encontrar nesse lugar novo para onde se desloca. 

Provavelmente, há um mecanismo que permeia toda essa discussão, e que desse 

momento em diante queremos discutir através do texto literário, a maneira como esse 

sentimento da diáspora se concretiza e que, de fato, não é algo metafórico, construído 

no saudosismo, na idealização; sobretudo é um fato que tem muito destas sensações, 

tem muito de saudade, quem sabe até um pouco de culpa, mas não são esses 

sentimentos que determinam a essência do movimento. É muito mais um projeto de 

desdobramento físico, psíquico e mental, que ocorre de fora para dentro; que se mistura 

com a condição cultural em que o sujeito se encontra e com toda a transformação que 

este enfrentará ao longo dos seus anos, ao longo de sua construção identitária 

(CANCLINI, 2001). 

Nessa construção identitária, então, o sujeito da diáspora vivencia uma dualidade 

de intervenções na sua característica inicial, ou seja, sua personalidade passa a ser 

afetada por toda a gama de informações adquiridas nesse novo lugar. É como se 

houvesse uma resposta aos seus questionamentos, uma posição de referencialidade à sua 

busca por algo melhor; há uma transferência de identificações que se aprimora e se 

modifica cada vez que esse passa por uma nova experiência de vida, fazendo com que 

novas identificações venham surgindo e sigam completando sua forma inicial. 

Pensando por esse lado, são posições diferentes que se desdobram em momentos 

distintos: primeiro ele é o sujeito da diáspora, porque ele saiu para diasporizar; para 

dispersar; depois, ele é um sujeito experimentador da diáspora, porque passa a viver 

todo o envolvimento que compõe essa saída, entrelaçados de maneira efetiva na 

diáspora e com a diáspora; e por último, ele é um sujeito modificado por essa diáspora, 

pois ao passo que ele chega a esse lugar de diáspora já não é mais o sujeito primeiro. 
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Sendo assim, esse trânsito e essa constante mutação vai construir a sua identificação 

com o lugar de chegada, passando a existir entre eles aquela “comunidade imaginada”, 

descrita em Anderson (2008), sua forma de pensar, seu novo método de vida e nem 

sempre esse método de vida está caminhando em passos planejados no momento de sua 

partida, mas são somatizados e adquiridos gradativamente, sem esforço necessário. 

Ao longo do tempo e através das experiências do lugar de chegada, o sujeito vai 

se modificando cada vez mais, como um viajante que sai de sua cidade com o objetivo 

de conhecer um novo lugar. De início parece natural que ele se atente somente ao 

destino, ao lugar que se deseja chegar, mas no decorrer da viagem esse sujeito percebe 

que tem muita coisa que envolve o percurso como a paisagem, o tempo, o que se vê  

pelo caminho, as pessoas que o acompanham na viagem, a comida que experimenta, 

aquilo que ele houve, aquilo que ele fala, tudo o que vivencia durante o percurso; enfim, 

é uma experiência de transformação no deslocamento; tudo que acontece nesse trajeto 

influenciará na sua chegada e, certamente, esse sujeito não será o mesmo que saiu de 

seu lugar de origem, bem como não será o mesmo que pensava ser, ao chegar ao seu 

destino. 

Nesse sentido, o deslocamento converte o sujeito; o deslocamento transforma 

esse sujeito de maneira que ele passa a ser uma outra pessoa, abastecida de tudo aquilo  

o que já era e modificada pelo que ainda vai se tornar enquanto sujeito de si; e dentro 

dessas trocas intermináveis, esse lugar da diáspora, também vai estar numa posição de 

chave para esse sujeito, pois agora esse lugar funciona como uma ponte para uma 

transição que representará toda a existência posterior a esse movimento, mesmo que 

esse sujeito não permaneça no novo local por muito tempo. A atitude de saída já está 

concretizada.. 

Ao sair desse seu lugar de nascimento em busca de um “novo mundo” e ao 

chegar a esse novo mundo somente com seus sonhos, seus projetos e seus ideais, 

buscando construir uma carreira profissional baseada nesse ideal de vida, o sujeito da 

diáspora, que está totalmente envolvido nesse clima de dispersão, vai realizar um 

comprometimento com o lugar chegado; é algo que vai se concretizando além desse 

reconhecimento primeiro, algo que está muito acima daquilo que se busca no âmbito do 

sonho, são alicerces e estão associados a uma identificação. 

Essa identificação, como a descrita por Hall (2005), é o que faz com que esse 

sujeito encontre no lugar novo algo que o faça se sentir o mesmo (identificado), ou que 

pelo menos o faça sentir-se próximo, de forma a não se sentir excluído, descriminado; e 
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a maneira como esse lugar em que se chega se apresenta como sendo positivo, bom, 

com tudo aquilo que em nossos ideais de vida sonhamos encontrar, criamos como 

positivo, minimamente parecido ou semelhante aquilo que um dia se desejou alcançar. 

Então tem-se nesse lugar um reconhecimento e uma identidade que determinará o “estar 

bem” nesse lugar; determinará o “estar envolvido”, mesmo que estar bem não signifique 

exatamente, estar realizado. 

A identidade torna-se uma “celebração móvel”: formada e transformada 
continuamente em relação as formas com as quais somos representados ou 
interpelados nos sistemas culturais que nos rodeiam (1987). É definida 
historicamente, e não biologicamente. O sujeito assume identidades 
diferentes em diferentes, identidades que não são unificadas ao redor de um 
“eu” coerente. Dentro de nós há identidades contraditórias, empurrando em 
diferentes direções, de tal modo que nossas identificações estão sendo 
continuamente deslocadas [...]. A identidade plenamente unificada, 
completa, segura e coerente é uma fantasia. Ao invés disso, à medida em  
que os sistemas de significação e representação cultural se multiplicam, 
somos confrontados por uma multiplicidade desconcertante e cambiante, de 
identidades possíveis, com cada uma das quais poderíamos nos identificar – 
ao menos, temporariamente (HALL, 2005, p. 12 – 13). 

 
Ainda nas palavras de Hall: 

 
Para dizer de forma simples: não importa quão diferentes seus membros 
possam ser em termos de classe, gênero, ou raça, uma cultura nacional busca 
unificá-los numa identidade cultural, para representá-los todos como 
pertencendo à mesma e grande família nacional (Ibidem, p. 59). 

 
A identificação com o lugar novo e com tudo aquilo que se espera encontrar 

quando se parte para esse novo, é diretamente o que constitui a vivência do sujeito e a 

afinidade que transita em sua atitude, fazendo com que este permaneça neste novo 

lugar, tendo como base toda a fabricação de possibilidades que ele vai encontrar, no 

caso, nesse lugar para onde ele se dirigiu, e, todo o projeto de vida e um ideal, que, aos 

poucos vai sendo construído ao longo de uma trajetória abrilhantada pelos projetos que 

uma vez foram estabelecidos nesse sujeito, seja de cunho coletivo, ou individual, como 

uma base central, ele vai deixar a sua terra-mãe, para em seguida constituir o seu 

próprio mundo, sua base, seu futuro, e, sobretudo, seu ideal de vida. 

Hall nos apresenta essa identificação como uma forma de esse sujeito não se 

sentir diferente, estranho, intruso, no lugar que chega, pois vários fatores e várias 

situações de relevância farão com que esse sujeito diaspórico esteja bem, esteja 

adaptado. Mesmo que no início ele se sinta um estranho, aos poucos a estranheza vai 

dando lugar às identificações, e vão se percebendo grupos, que assim como ele, também 

são sujeitos diaspóricos que vivenciam e experimentam as mesmas sensações que agora 

ele passa a experimentar e desse modo podem construir afinidades, podem trocar essas 



63 
 

 

experiências, podem se reconhecer mesmo que não se tenham saído dos mesmos pontos 

de partida. 

Afinal, uma identificação não precisa ser diretamente conveniente a um grupo 

que fala a mesma língua no sentido do idioma, ou que pertença a mesma classe social, 

seja da mesma cor, etc. A identificação está baseada naquilo que os grupos usam para se 

apoiarem, seja no âmbito social, político, financeiro, material, familiar, ou de acordo 

com a necessidade porque um dos sujeitos desse grupo esteja passando. Essa 

identificação vem no olhar, na voz interna dos sujeitos que gritam sem que haja som; é 

um reconhecimento mútuo de pensamentos e atitudes similares, que descrevem que tipo 

de grupo se faz parte e a que lugar se deseja chegar. 

Em um primeiro momento, o sujeito que diasporizou vai buscar o igual, vai 

buscar essa identificação naquilo que ele julga “aparentemente” ser o seu igual, mas 

com o tempo ele descobre que o diferente também pode ser o igual, pois passam a 

comungar dos mesmos sonhos e dos mesmos ideais de vida; projetos comuns, objetivos 

coincidentes, relação de escolha e opção. 

Sendo assim, essa apropriação da diáspora na condição da pós-modernidade nos 

servirá como base e como cenário, para nos guiar em direção ao sentimento que produz 

toda a chave desta dissertação, A contramão da diáspora, que será usado, uma vez que 

já passamos pelos esclarecimentos do que seria o sentido comum, bem como, o que se 

constrói como contramão, e enfim, partimos para os próximos debates, discutidos no 

último capítulo desse ensaio, representando todas essas teorias até aqui discutidas, a 

exemplo da produção literária do escritor João Ubaldo Ribeiro, especificamente, em 

suas crônicas. 
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3. João Ubaldo Ribeiro: um sujeito diaspórico 
 
 

“Modéstia à parte, não sou pessoa desimportante aqui na ilha 
de Itaparica. Tratam-me com deferência e cordialidade, afinal sou o 
escritor da terra”. 

João Ubaldo Ribeiro 
 

Como princípio norteador, desejamos esclarecer o que vem a ser o sujeito 

diaspórico, e quais são as formas de reconhecer esse sujeito diaspórico no contexto ora 

apresentado. Bem, chamamos de sujeito diaspórico aquela pessoa que passa pela 

experiência da diáspora, sendo ela mesma representante e atuante principal de sua 

própria história de vida e cultura. Esse sujeito constrói seu percurso natural de vida, 

passando pela formação que a cultura lhe impõe e pela sua própria imposição sobre a 

formação da cultura, a partir de sua visão política, de seu estado socioeconômico e, 

principalmente, pela multiplicidade de suas identidades (adquiridas no decorrer de sua 

trajetória diaspórica). 

O entendimento da caracterização desse sujeito diaspórico está representado nas 

culturas que o informam, tornando-o cada vez mais móvel e flexível (HALL, 2005). 

Tais culturas completam a imagem desse sujeito, colocando-o em uma visão geral da 

sociedade e sustentando-o em uma forma de vida amparada nas necessidades que o 

mundo lhe apresenta. Nesse contexto, a subjetividade se torna um fator importantíssimo 

nessa formação identitária desse sujeito diaspórico, pois é ela quem ditará o caminho 

que esse deve percorrer para alcançar uma identidade cultural eficaz. 

O sujeito da diáspora, ou o sujeito diaspórico, como chamamos, representa essa 

movimentação e esse constante deslocamento que se segue nas manifestações 

migratórias. É ele mesmo o delimitador do movimento, o personagem principal dessa 

grande alegoria dos sentidos encontrados nos deslocamentos e na manifestação daquilo 

que se pretende alcançar com o movimento. 

É no outro lugar que se realiza o sujeito diaspórico; é no outro sujeito que ele 

encontra uma possibilidade de ampliar seu campo de conhecimento e formação 

identitária, fazendo com que aja uma troca de formações e informações, capaz de 

construir uma abordagem significativa no que diz respeito às construções identitárias. 

Desse modo, podemos dizer que a outridade12 é a entidade gestora de uma 

transformação do sujeito diaspórico, a partir das experiências e das trocas que ocorrem 

 
 

12 O termo outridade já fora apresentado no capítulo I desta dissertação. 
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gradativamente, desde o momento de sua saída, do lugar de origem, até o lugar de 

realização dos seus projetos e ideais de vida, na qual ele se constituiu enquanto sujeito 

individual e se reconfigurou enquanto sujeito do mundo. 

Nesse contexto, a outridade encontra-se no lugar de encontro do sujeito com o 

outro, fazendo com que as trocas sejam experimentadas de forma espontânea; é ela 

quem vai traduzir o desejo de reconfiguração, ou ainda, é ela quem vai gerar essa 

construção de uma realização do desejo representado na identidade diaspórica, 

completando a imagem concebida na diáspora e que, por sua vez, alimenta e legitima 

um pertencimento. Essas imagens geradas nas trocas nos fazem perceber as razões que 

motivam o deslocamento constante, especialmente no momento em que colocamos 

essas teorizações diante dos textos usados como objeto para exemplificação de uma 

inversão ou de uma contramão na diáspora, representada na crônica do escritor João 

Ubaldo Ribeiro. 

Uma vez definido o lugar da outridade, voltemos a falar em identidade diaspórica. 

Essa, por sua vez, não busca estar completa, ao contrário disso, apresenta-se como uma 

constante maneira de informar o sujeito como sendo o facilitador desses movimentos, e 

até, de ser o próprio responsável pelo deslocamento, uma vez que tem em suas mãos o 

direito de escolha, dentro do espaço em que se encontra. Mesmo sem ter, propriamente, 

a intenção de escolher esses destinos, suas atitudes e suas buscas internas o empurram 

para essas escolhas. A identidade diaspórica, então, está sendo representada pelos 

sujeitos que, ao se deslocarem dos seus locais de origem, seguem para outros lugares 

(movimento forçado ou não) e no momento em que estão “de fora” desse lugar de 

origem, passam a buscar referências em outros que, na mesma condição, se aproximam 

através da identificação ou da interação. 

 
A identidade do sujeito diaspórico amarra-se à identidade nacional ou à 
consciência nacional, descritas como “comunidades imaginadas” por 
Anderson (1983). A nação sempre é concebida como uma camaradagem 
horizontal profunda onde os indivíduos sabem que são, ao mesmo tempo, 
iguais e diferentes. Todavia, a partir da perspectiva diaspórica, pode-se dizer 
que as condições translocais formam zonas de conflitos e sujeitos 
fragmentados. Como consequência, o sujeito diaspórico se liberta da posição 
étnica fixa e da ideia de um mito fundador e assume possibilidades novas e 
mais abertas ao outro (BONNICI, 2009, p. 279). 

 

Desse modo, a identidade diaspórica converge para uma caracterização que se 

conclui no outro, através do outro; e se manifesta através de diversas concepções que se 

hibridizam na cultura e nas experiências pelas quais esse sujeito irá adquiri-las. Esse 
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sujeito não está fechado, como também não se esconde atrás de uma imagem adquirida, 

antes está disposto a viver essas novas possibilidades, tendo como incentivo, o próprio 

espaço que o constituiu como sujeito dessa diáspora. 

No texto que segue apresentamos o escritor João Ubaldo Ribeiro para aquele  

leitor que ainda não o conhece, bem como, falaremos um pouco sobre a obra do autor, 

ressaltando a relevância do seu texto para uma construção identitária que o identifica 

como um sujeito diaspórico e, consequentemente, o coloca em lugar de especial 

utilização nessa dissertação, uma vez que os seus textos, em especial, suas crônicas, que 

são usadas nesta dissertação para perceber a legitimação do pertencimento, que 

acreditamos existir em sua escrita. Desse modo, passaremos a apresentar quem é o 

escritor João Ubaldo Ribeiro, a importância de sua escrita para o público cronista e a 

razão da escolha pela utilização de crônicas. Em seguida, faremos uma análise 

específica dentro dos trechos das crônicas do autor. 

 
 

3.1 Construindo uma trajetória literária 
 
 

A partir da exposição das teorias que informam a diáspora em seu sentido 

canônico e, consequentemente, a definição do que chamamos ser o seu sentido não- 

canônico, apresentamos neste terceiro e último capítulo, uma reflexão a respeito das 

teorias, até aqui discutidas, a fim de eu sejam confrontadas no texto literário do escritor 

João Ubaldo Ribeiro, especificamente, em sua crônica, que nos servirá de base para os 

questionamentos aqui desenvolvidos. 

A trajetória literária do escritor João Ubaldo Ribeiro é marcada pelo consenso em 

relação a uma bem-sucedida carreira, que o coloca na linha de frente do imaginário 

literário nacional, representando o cânone contemporâneo, inclusive no que talvez seja o 

signo maior desta representação que é a Academia Brasileira de Letras. No entanto, 

percebemos na maioria de suas crônicas um registro frequente e insistente, de um 

sentimento que se posta na contramão do senso comum a esta trajetória, sobretudo ao 

notarmos que, longe de uma insatisfação presente em seus textos ou depoimentos, o que 

se vê é uma sutil presença da saudade sem um sentido propriamente negativo, mas sim 

uma convivência com o lugar deixado, no caso a Ilha de Itaparica, na Bahia. Tal registro 

deixa patente o desejo por, ao invés de dispersar, chegar-se para perto ou retornar à sua 

terra de origem, como que buscando uma legitimação necessária para coroar a trajetória 
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canônica. 

João Ubaldo Osório Pimentel Ribeiro nasceu na Ilha de Itaparica, Bahia, em 23 de 

janeiro de 1941; ele tinha apenas dois meses de idade, quando se mudou com a família 

para Aracajú - SE, onde passou toda a infância e iniciou seus estudos. Aos 10 anos de 

idade, ainda na cidade de Aracajú – SE, ingressou no Colégio Estadual de Sergipe e, 

segundo informações registradas em seus livros e em entrevistas concedidas pelo 

próprio João Ubaldo a revistas, jornais e outros meios de informações pesquisados, 

sempre foi muito dedicado aos estudos e passava a maior parte do tempo a ler, traduzir 

textos, estudar o latim, entre outras atividades. Por questões políticas de trabalho, seu 

pai foi transferido para Salvador, e com isso a família retornou à Bahia. 

Depois de um período de estudo e vivência na capital baiana, João Ubaldo Ribeiro 

iniciou sua carreira no jornalismo. Ainda bem jovem começou a trabalhar como repórter 

no Jornal da Bahia e logo em seguida passou a fazer parte da equipe do A Tribuna da 

Bahia, onde chegou a exercer a função de editor-chefe. Um ano depois iniciou o curso 

de direito na UFBA – Universidade Federal da Bahia e junto com o amigo Glauber 

Rocha, fez edições de revistas e jornais culturais, participando também de vários 

movimentos estudantis. 

Sua carreira começa a ganhar forma, a partir de 1961, quando publica alguns 

contos em uma coletânea editada pela Universidade Federal da Bahia, intitulada 

Reunião. Depois disso, João Ubaldo seguiu para os Estados Unidos com uma bolsa de 

estudos patrocinada pela Embaixada norte-americana, cursou o mestrado em 

Administração Pública e Ciência Política na Universidade da Califórnia do Sul. 

Retornou ao Brasil e publicou o romance Setembro não faz sentido, com o 

apadrinhamento do escritor Jorge Amado (1933-2001). 

No ano de 1971, João Ubaldo Ribeiro lançou, pela Editora Civilização Brasileira, 

o romance Sargento Getúlio, pelo qual recebeu o Prêmio Jabuti, concedido pela Câmara 

Brasileira do Livro, no ano seguinte, na categoria "Revelação de Autor". A repercussão 

do livro foi extremamente significativa, com direito a diversas críticas e uma tradução, 

feita pelo próprio João Ubaldo, para o inglês, lançado nos Estados Unidos em 1978. 

No ano seguinte, publicou Vila Real, pela Editora Nova Fronteira, que passou a 

ser sua principal editora desde então, e nos anos 80, mudou-se com a esposa e os filhos 

para Lisboa, em Portugal, onde permaneceu por aproximadamente um ano; retornando 

ao Brasil, finalmente, se fixou em Itaparica, onde permaneceu por pelo menos, sete 

anos. 
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O romance Sargento Getúlio (1971) ganhou um grande reconhecimento e foi 

adaptado para o cinema, em filme dirigido por Hermano Penna e protagonizado por 

Lima Duarte, e sua repercussão rendeu vários prêmios no Festival de Gramado, entre 

eles, o de Melhor Filme, Grande Prêmio da Crítica e Grande Prêmio da Imprensa e do 

Júri Oficial. Consagrado como um marco do moderno romance brasileiro, Sargento 

Getúlio filiou o seu autor a uma vertente literária que sintetiza o melhor de Graciliano 

Ramos e o melhor de Guimarães Rosa. A história é temperada com a cultura e os 

costumes do Nordeste brasileiro e, em particular, dos sergipanos. Segundo informações 

que constam no site da ABL (Academia Brasileira de Letras), a linguagem regionalista, 

extremamente rica e fiel, dificultou a versão do romance para o inglês, obrigando o 

próprio autor a fazer esse trabalho e a seu respeito pronunciaram-se, nos Estados Unidos 

e na França, as colunas literárias de todos os grandes jornais e revistas. 

Com a publicação de Viva o povo brasileiro (1984), considerado um dos maiores 

romances do autor ao lado de Sargento Getulio, João Ubaldo ganhou um brilho especial 

em sua carreira. O romance se passa na Ilha de Itaparica e conta a história do país 

durante quatro séculos; tem aproximadamente 700 páginas e rendeu a João Ubaldo o 

prêmio Jabuti na categoria "Romance", bem como e o Golfinho de Ouro, do governo do 

Rio de Janeiro. No mesmo ano o escritor iniciou a tradução desse livro para o inglês e, 

ao lado de Jorge Luis Borges e Gabriel Garcia Marques, participou de uma série de 

nove filmes produzidos pela TV estatal canadense sobre a literatura na América Latina. 

Em entrevista concedida ao escritor Rodrigo Lacerda, na FLIP – Festa 

Internacional Literária de Paraty (2011), João Ubaldo afirmou que a produção de Viva o 

Povo Brasileiro nada tem a ver com uma intenção de “redescobrir” o Brasil, ou contar 

uma nova história a partir do olhar do colonizado; sua verdadeira intenção estava em 

responder a uma provocação do então editor, sobre o fato de ele só produzir livros com 

poucas páginas; finos. Diante da implicância, João Ubaldo decidiu escrever um livro 

grande; um livro que fosse grosso e extenso; que desse bastante trabalho para ler. 

João Ubaldo Ribeiro também foi homenageado na Avenida Marquês de Sapucaí, 

no tradicional desfile das Escolas de Samba do carnaval do Rio de Janeiro, quando esse 

mesmo livro, Viva o povo brasileiro, foi escolhido como samba-enredo da Escola 

Império da Tijuca, em 1987. Depois desse período, vários outros livros foram 

publicados e a convite do Instituto Alemão de Intercâmbio (DAAD - Deutsch 

Akademischer Austauschdienst), ele seguiu com a família para Berlim, onde passou o 

período de um ano e meio, publicando crônicas para o jornal Frankfurter Rundschau. 
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Em 1991 retornou ao Brasil e voltou a residir na cidade do Rio de Janeiro, onde também 

retomou sua colaboração no jornal O Globo e iniciou uma parceria com o jornal O 

Estado de São Paulo, passando a publicar em ambos, uma crônica semanal. 

Em sete de outubro de 1993, João Ubaldo Ribeiro foi eleito para ocupar a cadeira 

34 da Academia Brasileira de Letras, na vaga aberta com a morte do jornalista Carlos 

Castello Branco; no mesmo ano participou da Feira do Livro de Frankfurt, na 

Alemanha, onde recebeu o Prêmio Anna Seghers; prêmio esse que é concedido somente 

a escritores alemães e latino-americanos; também lançou o livro Um brasileiro em 

Berlim (1994) que se trata de uma seleção de crônicas que narram sua experiência 

naquela capital, relançado esse ano (2011) na FLIP. 

Em 1998, João Ubaldo publicou o livro Arte e ciência de roubar galinha, seleção 

de crônicas publicadas nos jornais O Globo e O Estado de São Paulo e no ano seguinte, 

escreveu juntamente com Cacá Diegues, o roteiro de um filme baseado em seu conto "O 

santo que não acreditava em Deus", que para a adaptação do cinema, recebeu o título de 

"Deus é brasileiro", estreado por Antônio Fagundes. 

Em 2008, João Ubaldo recebeu o Prêmio Camões, considerado o maior prêmio 

literário da língua portuguesa e no ano seguinte, depois de um jejum de sete anos sem 

publicação e um longo tratamento contra a depressão e o alcoolismo, finalmente 

publicou o romance O albatroz azul (2009), uma espécie de temática da memória, que 

narra a história de um homem, já idoso, que vê no nascimento de um neto homem, a 

redenção e a esperança de toda a sua vida. Com esse livro, a crítica trás de volta a 

evidência do trabalho do escritor, tecendo-lhe inúmeros elogios. 

Em entrevista concedida à jornalista Cristiane Costa (jornalista e doutora em 

comunicação e cultura pela Universidade Federal do Rio de Janeiro), João Ubaldo 

afirmou que vai todo ano à Ilha de Itaparica – BA, exatamente na casa onde nasceu, 

casa do seu avô, no mês de janeiro, seu aniversário; e que esse dia (23) já faz parte do 

calendário dos itapariquenses. “Se pudesse, ficava lá pra sempre”, ele afirma. 

Ironicamente, há um movimento, explícito na obra de João Ubaldo que revela  

uma postura não-canônica ao não aceitar o deslocamento como fatalidade que o faria 

esquecer o lugar de onde veio, ou, pelo fato de ter saído de lá ainda muito pequeno, não 

ter tido oportunidade de criar um relacionamento mais profundo com o lugar; ao 

contrário disso, mesmo em sua história de deslocamentos constantes, como observamos 

acima, a todo o momento ele sublinha seu pertencimento à terra natal, seja no convívio, 

através de suas estadias frequentes ou mesmo em seus registros jornalísticos, publicados 
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semanalmente em suas crônicas, que ressaltam esse lugar que nunca o deixou. Desse 

modo, a Ilha de Itaparica alimenta e legitima um sentimento materializado em sua 

escrita. 

 
3.2 Na contramão da diáspora: a crônica de João Ubaldo Ribeiro como 

legitimadora do seu pertencimento 

 
O leitor do século XIX, notadamente na crônica de Machado de Assis, estava 

sujeito a uma leitura fechada, restrita talvez ao universo local, que representava o 

contexto histórico vivido por ele naquele momento. Isto é, de certa forma, o leitor da 

crônica machadiana encontrava uma maneira ou um método linear de perceber o 

direcionamento do autor; como se este soubesse exatamente que tipo de leitor gostaria 

de atingir. 

Em outro momento, mais adiante, um outro exemplo pode ser visto em João do 

Rio, já na belle époque, quando é possível perceber que a modernização da cidade 

exigia uma mudança de comportamento da escrita para com o leitor, pois a figura do 

jovem e da mulher começava a exigir uma dinâmica mais elevada, complexa; então 

passou-se a construir uma nova sintaxe, apresentando-se uma nova maneira de escrever 

a vida do povo, neste caso, o povo carioca, dando a esse leitor a possibilidade de 

transformar o lugar comum, em um lugar de reconstrução e de representação (SÁ, 

1985). 

Não por acaso, essas novas perspectivas de leitura, fragmentada, rápida, 

correspondente, passou a representar exatamente o momento vivido pela sociedade da 

época. O texto curto, objetivo, dava conta, de maneira sutil, irônica e descontraída, de 

denunciar os abusos políticos, econômicos, sociais, ou mesmo, de tão somente colocar o 

leitor em contato com os acontecimentos recentes, sendo ao mesmo tempo, uma leitura 

dinâmica, despojada e uma leitura denunciadora, que ironizava as atitudes hipócritas da 

política e da economia do país (SÁ, 1985). 

Desse modo, a crônica aparece desempenhando um papel fundamental nesse 

momento da transformação da sociedade, pois ela representa não somente a liberdade 

do escritor, mais ainda, a liberdade desse sujeito leitor a partir das trocas com o texto e 

das ingerências que ele pode ter na construção dessa narrativa; como um grande sistema 

de reciprocidade. 



71 
 

 

Com a crônica do escritor João Ubaldo Ribeiro não é diferente. A escolha por 

utilizá-la, ao invés de, por exemplo, escolher um romance, surgiu exatamente da 

percepção de como essas crônicas colocam o leitor situado no mundo, nos 

acontecimentos cotidianos, e ao mesmo tempo, como esta registra a inserção e a 

presença da ilha de Itaparica – BA, como sendo uma forma natural da escrita e um 

cenário fixo do escritor para com o dia-a-dia de quem está lendo suas crônicas. 

João Ubaldo mora no Leblon, no Rio de Janeiro, em um apartamento que 

comprou em 1992 de Caetano Veloso; são quase vinte anos de residência na cidade do 

Rio de Janeiro, mas todo verão, como é sabido publicamente, pois não é segredo para 

ninguém, ele visita a ilha de Itaparica, e fica na casa que foi de seu avô. 

Aos 70 anos, ele confessa, em entrevista a revista Muito, suplemento do jornal A 

Tarde (2010), que quanto mais velho vai ficando, mas vai se apegando a Itaparica. Seu 

universo real está na convivência com sua família, seus amigos, seus trabalhos, sua 

escrita; mas há algo marcante em seus registros literários e em especial, em suas 

crônicas, que se tornou um atrativo: A presença da ilha de Itaparica. A forma como o 

escritor aproxima os leitores dos jornais da convivência com esse lugar. É dela que vem 

toda a inspiração de autor; é a partir dela que ele cria e recria seus personagens que, 

algumas vezes nos parecem tão familiares quando lemos sua crônica, como se esses 

personagens, de fato, já fossem conhecidos de anos dos leitores. 

Se falar em contramão significa um retorno (físico ou convicto, como já foi 

discutido no capítulo anterior), então João Ubaldo está se colocando nessa contramão, 

quando, ao incluir em seus registros a presença da ilha de Itaparica, ele se volta para ela, 

como que numa maneira sutil e delicada de reconhecer que é a ela que ele pertence; que 

é dela que parte toda a sua história; que é para ela que deseja voltar todos os dias, 

mesmo quando em seus momentos mais extremos de satisfação ou reconhecimento 

profissional. Ele olha para o lado e se vê na sua eterna terra-mãe; nesse lugar onde ele 

construiu, metaforicamente falando, sua carreira; uma vez que esse lugar sempre foi, e 

ainda é, o cenário principal de suas ficções; de suas descobertas ficcionais, como 

escritor consagrado e reconhecido que é. 

Mas fato é que a experiência encontrada nesse texto está exemplificando o 

momento da saída; está explicitando o momento que situa o sujeito em seu destino, 

quando parte para o novo, com a atitude da dispersão; mas a verdade, o nosso interesse 

está centrado não exatamente nessa saída, mas, sobretudo, no retorno, na inversão. 
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Em uma reportagem do jornal A Tarde, de 24 de fevereiro de 2008, a chamada 

dizia: “Migração diminui e baianos voltam para a terra natal”; ao longo da reportagem 

vão se tecendo histórias de vários baianos que optaram por deixar de vez a cidade 

grande para retornarem às suas terras de origem com o intuito de recomeçar uma nova 

vida, agora retomando aquela que deixaram anos atrás. Verdade que ao ler essas  

notícias e ao identificar uma atitude de retorno em outros diaspóricos, fica um pouco 

mais fácil entender esse movimento de inversão como sendo uma representação do 

coletivo, ou seja, vários baianos, em diversos lugares do Brasil, estão retornando para 

suas cidades e quando são indagados pelos repórteres a respeito da motivação que os 

leva a esse retorno, a resposta parece uma combinação entre eles: “eu saí, mas prometi 

que um dia iria voltar”. 

Segundo a reportagem, a Bahia é hoje o Estado que, historicamente, mais envia 

migrantes para São Paulo. Por outro lado, a maior parte das pessoas de fora que vêm 

morar na Bahia é oriunda de São Paulo. Os que foram para lá na década de 80, retornam 

agora para cumprir a promessa de que um dia voltaria à suas terras natal13. 

Através das pesquisas realizadas para a formulação dessa dissertação, que não se 

iniciou agora, mas vem sendo amadurecida ao longo de, pelo menos dois anos e meio de 

levantamento de dados, percebemos que o escritor João Ubaldo Ribeiro, no momento 

em que está fora da ilha de Itaparica, motivado por um processo de identificação e de 

referencialidades, juntamente com um conjunto de fatores que o tornam sujeito da 

diáspora, faz com que essa sua terra de nascimento exerça uma posição de suma 

importância em sua escrita, o que acaba colaborando para que ele adote uma postura de 

andar na contramão da diáspora, da dispersão, servindo um pouco de complementação 

para essa estatística apresentada pelo jornal A Tarde, sobre a volta dos baianos, sendo 

que, no caso dele, esse retorno não é físico, mas é imaginado; ficcional. Mas como está 

representada essa contramão na vida do escritor? E como se dá essa atitude dentro de 

sua escrita literária? 

Ora, se já situamos a diáspora em seu sentido canônico, de dispersão, e se já 

trouxemos uma abordagem sobre o que significa, dentro do nosso entendimento, andar 

na contramão dessa diáspora, vamos pensar então, essa representação dentro da escrita 

(e consequentemente, na vida) do escritor João Ubaldo. Então podemos afirmar que ele 

 

 
13 Reportagem divulgada no caderno Salvador & metropolitana, p.4, do jornal A Tarde, do dia 24 de 
fevereiro de 2008. 
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se tornou um sujeito diaspórico a partir das informações obtidas nas leituras de suas 

crônicas e através da sua fala descrita em entrevistas que analisamos para esse estudo. 

No momento em que o escritor parte de sua terra natal, em um movimento 

natural, acompanhando a família, como anotamos anteriormente, e parte em direção ao 

“mundo”, construindo sua trajetória literária e sua identidade diaspórica, aparentemente 

ele deixa para trás uma história, não no sentido de esquecer, de apagar, mas no sentido 

de “deixar de estar lá” fisicamente, deixando de estar diretamente ligado ao que 

acontece na ilha de Itaparica e, especialmente, às pessoas que lá vivem. Porém, em um 

movimento oposto ao “deixar”, ao “esquecer”, João Ubaldo, passa a usar a ilha de 

Itaparica como um cenário para seus textos ficcionais, e ainda, suas crônicas 

jornalísticas, publicadas em jornais de grande circulação como O Globo, A Tarde, O 

Estado de São Paulo. 

Nessas crônicas, o autor não demonstra escrever sobre a ilha de Itaparica 

somente de maneira superficial, antes, revive cenas de sua infância e de sua convivência 

com o lugar de origem, de maneira, que, como em uma grande alegoria da vida, ele 

contasse suas histórias, aos poucos, a pelo menos, por meio século. João Ubaldo não 

exclui a ilha de Itaparica em nenhum momento de sua vida e, de forma lírica, quase 

poética, dedica seus dias a apresentar esse lugar, tão explicitamente amado por si, para o 

mundo, evocando a memória da cidade, dos conterrâneos que ainda estão lá, ou mesmo 

os que já se foram para outros lugares ou para além da vida. 

Nesse sentido, não estamos aqui falando de um retorno literal, de um retorno 

físico, mas é um retorno descrito, visível e latente em sua escrita quando o mesmo 

afirma em seu texto que “Bem verdade que não estou lá, no centro dos acontecimentos, 

mas procuro permanecer sempre bem- informado sobre o que se passa na ilha, porque lá 

sempre nos encontramos na vanguarda do pensamento nacional14”, mostrando que há 

uma relação de aproximação; uma relação que compensa sua saída; uma atitude que se 

faz visível a experimentação do sentimento de “amor à pátria”, descrito por Bonnici 

(2009), inserido no próprio sentido de diáspora. 

A primeira crônica analisada, A redenção econômica da Ilha, publicada em 

1988, no livro intitulado Sempre aos domingos, trata da reclamação de um morador da 

ilha de Itaparica - BA pelo fato de João Ubaldo não ter divulgado em sua crônica no 

 

 
14 Trecho retirado da crônica “Acontecimentos alarmantes na Ilha”, publicada no Caderno 2, do jornal A 
Tarde, em 2008. 
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jornal, que a ilha seria um excelente lugar para se ver a passagem do cometa, como uma 

forma de divulgar a existência da cidade e assim, aumentar a sua arrecadação financeira. 

João Ubaldo, nessa crônica, mostra de uma forma descontraída, e por que não 

dizer, divertida, como uma crônica de jornal pode influenciar um acontecimento, 

valorizando a voz a quem não é notado no cotidiano. 

 
[...] E você não quer reconhecer sua culpa? 
- Mas como, minha culpa? 
- Sua culpa. Você tinha de ter escrito no jornal que o melhor lugar de ver o 
cometa era aqui e avisado ao pessoal, para a gente alugar barco, janela, 
morro, o que pintasse. Você podia ter até mandado botar na Globo, você 
falando com aquele amigo seu – um que vem aqui e fica dando risada o dia 
todo e gritando que é Tom Mix -, sim, Daniel Filho, você falava com ele pra 
ele botar Cid Moreira, ou senão aquele do esporte que só fala berrando, 
dizendo que o melhor lugar do Brasil para ver o cometa era aqui e que 
trouxesse dinheiro porque a gente ia cobrar tudo (RIBEIRO, 1988, p. 60). 

 
 

O que pode ser percebido neste trecho é a forma como o fato de ser citado na 

crônica do jornal apresenta uma importância na vida dos moradores da cidade, ou seja, o 

simples fato de o jornal, ou mesmo a TV, indicar a ilha de Itaparica como um possível 

lugar para se ver a passagem do cometa, seria suficiente para transformar a vida da 

população; seria suficiente para estes serem vistos, serem conhecidos, serem 

procurados. Desse modo, confirma a influência da experiência do morador itaparicano 

no contexto mundial, provando que o deslocamento se dá do individual para o coletivo, 

que o sujeito pode estar em um determinado lugar e ao mesmo tempo, sua capacidade 

de produzir deslocamentos o guiará para posições diversificadas, dentro da qual ele será 

sempre um sujeito representante desses lugares por onde passa. 

João Ubaldo, em entrevista à Revista Muito (suplemento do jornal A Tarde), fala 

de sua experiência e convivência com a ilha de Itaparica. Interessante perceber que em 

nenhum momento ele fala como se estivesse fora da ilha, muito pelo contrário, seu 

discurso converge para uma posição de pertencimento, traduzindo suas experiências 

como sendo, de todas, as mais importantes, aquelas que se passam em Itaparica. Ele 

afirma que vai à ilha diversas vezes - “Eu, quanto mais velho fico, mais apegado fico 

com aqui. Às vezes, eu venho 3, 4 dias. Quando me dá saudade, eu venho” (2010, p. 

25); ele fala de seus amigos com propriedade “Xamboca chega cedo. Tá ali, o  

Xamboca. Todo bonito. Ele sai de Muquirana, rebola e a zorra. Tem peruca... Xamboca 

sai de mulher” (2010, p. 21), ele passa a impressão de estar em casa e de, sobretudo, não 
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querer estar fora dessa casa. Ele tem uma intimidade com essa ilha que o torna tão 

pertencedor que é como se, na verdade, ele estivesse mesmo o tempo todo por lá. 

O poeta e professor Ruy Espinheira Filho, que segundo a reportagem foi jurado 

do Prêmio Camões (dado em 2008 a João Ubaldo), destacou que o escritor é dos que 

melhor fala do universal ao cantar sua aldeia: 

 
A Itaparica conhecida no mundo, hoje, é a Itaparica de João Ubaldo Ribeiro, 
assim como a Bahia que traz tantos turistas para cá é a Bahia de Jorge 
Amado. Só que, infelizmente, Salvador não tem nada mais nada daquilo. A 
ilha, de certa forma, se guardou por mais tempo (ESPINHEIRA In A ilha de 
Ubaldo, 2008, p.24). 

 

Espinheira ainda afirma que, a grandeza da obra ubaldiana é ser impregnada pela 

força da terra natal e que Itaparica foi uma grande força na luta contra os portugueses, 

reforçando a ideia de que existe um grande sentimento cívico em todo cidadão 

itaparicano e que João Ubaldo trata isso, “tanto com muito respeito, como com muita 

ironia” (p. 24). 

Ora, se a experiência da diáspora carrega em seu significado várias combinações 

de atitudes, logo essa atitude presente em João Ubaldo, de levar a presença da ilha por 

onde anda, como cenário, como registro, como representação reforça a ideia de que é na 

ausência que se constrói a presença (BHABHA, 2007); é o fato de estar fora da ilha que 

faz cada vez mais com que ele tenha o desejo de estar perto, de estar inserido na 

vivência e na convivência com esse lugar. 

Ironicamente, há um movimento, explícito na obra de João Ubaldo Ribeiro que 

revela uma postura não-canônica ao não aceitar o deslocamento como fatalidade, pois a 

todo o momento ele sublinha seu pertencimento à terra natal, seja no convívio, através 

de suas estadias frequentes ou mesmo em seus registros jornalísticos que ressaltam esse 

lugar que nunca o deixou. Desse modo, a ilha de Itaparica alimenta e legitima um 

sentimento materializado em suas crônicas. 

 
As características da diáspora são (1) a dispersão de um “centro” original 
para uma região distante; (2) a retenção de memória e mitos coletivos sobre 
a “pátria”; (3) a crença que a população diaspórica jamais se inseriria 
completamente no país hóspede, produzindo ou um isolamento mental ou 
um gueto geográfico; (4) a idealização do “lar” de seus antepassados; (5) a 
crença que todos os descendentes manteriam certa ligação com a pátria 
original; (6) uma mentalidade étnica baseada na identidade e na história e no 
futuro comum (SAFRAN, 1991, apud BONNICI, 2009). 
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Através desse esclarecimento a respeito da diáspora apresentado por Bonnici 

podemos constatar que o escritor João Ubaldo Ribeiro está incluído em um contexto 

diaspórico. Primeiramente por ter saído de sua terra natal, ainda que em um movimento 

involuntário (pois era ainda um bebê), mas principalmente por ter construído sua 

carreira literária com base em deslocamentos; sempre partindo de um lugar para o outro, 

dentro e fora do Brasil; João Ubaldo, em várias de suas crônicas afirma que está no Rio 

de Janeiro, mas que se pudesse, estaria na ilha; ele sempre leva a presença da ilha de 

Itaparica para onde quer que vá; seja Lisboa, seja Berlim; a maior parte de suas crônicas 

escritas durante o período em que esteve no exterior, trazem a presença da ilha; é um 

traço completamente marcante em sua escrita; é como uma forma de reter essa memória 

e essa história, construída por seu pai e por seu avô aos longos dos anos. 

Na crônica, Posições Políticas (1988), João Ubaldo descreve a participação da 

ilha no contexto nacional, ironizando a situação em que a mesma se encontra no sentido 

de discorrer sobre as atualidades do mundo e participar desses acontecimentos, por 

razão das dificuldades sociais. 

 
Itaparica, como ninguém ignora, sempre participou dos grandes 
acontecimentos nacionais. [...] Pois então Itaparica nunca ficou de fora, 
sempre acompanhava as coisas ali em cima. Bem verdade que, até uma 
época relativamente recente, isto era dificultado por alguns problemas de 
comunicação. Há quem afirme que só soubemos do 13 de maio depois da 
Proclamação da República... (RIBEIRO,1988, p. 65). 

 
É importante ressaltar que João Ubaldo está diretamente associado à ilha de 

Itaparica. A impressão que temos é que ele age como se sentisse a obrigação de ressaltar 

que pertence à ilha, que veio dela; o tempo inteiro, em seus textos, ele ressalta a 

importância que a ilha tem em sua vida e sua carreira. É visível nessa crônica citada que 

ele se preocupa com a condição da ilha no âmbito social; embora a mesma esteja 

localizada a uma boa distância de Salvador, é considerada a maior ilha da baía de Todos 

os Santos, e acaba se mantendo um pouco distante da correria do urbano; do 

emergencial. 

Na mesma entrevista concedida à revista Muito (2010), João Ubaldo foi 

acompanhado pela repórter Katherine Funke e o fotógrafo Marco Aurélio Martins, que 

registraram passo a passo de um dia inteiro de João Ubaldo em Itaparica. Eles seguiram 

seus passos, ouviram causos e viram de perto lugares e personagens que povoam a obra 

ubaldiana, e reforçaram a imagem que aqui explanamos, afirmando que sua maior 

grandeza está em cantar a sua aldeia de forma universal. Por várias vezes a repórter 
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reconhecia no dia-a-dia de João Ubaldo na ilha, a presença de cenários e situações 

vividas por seus personagens em seus livros; como o trecho percorrido do Largo da 

Quitanda até o mercado dos peixes, trajeto também percorrido pelo personagem 

Tertuliano em seu livro O Albatroz azul (2009). 

Além de responder a várias perguntas, João Ubaldo ouviu diversas opiniões de 

amigos e fãs que o encontravam durante o percurso da entrevista. Cada lugar por onde 

ele passava tinha uma história que a repórter Katherine Funk fez questão de registrar; 

“hoje é aniversário de Itaparica”, registra ela o grito de uma senhora que os encontra no 

percurso. Alguém corrige, “é aniversário do Ubaldo”; e ela “Itaparica e João Ubaldo são 

sinônimos” (p. 24b). 

Na crônica O Escritor da ilha (1998), João Ubaldo é muito direto quando afirma 

que ele não é uma pessoa sem importância para a ilha. A seu modo ele constrói uma 

narrativa que faz com que esteja explícita sua relação com essa terra, e ao mesmo 

tempo, procura inseri-la no universo nacional, pois usa as experiências do cotidiano, 

criticando a sociedade, a política, a economia do país, e ao mesmo tempo, refina sua 

linguagem, atenuando a distância a qual se encontra do lugar deixado, mostrando que, 

mesmo com as dificuldades de comunicação, tecnologia, etc., a ilha se mantém 

participante desse cotidiano, mesmo que com um certo atraso, como ironiza: 

 
Modéstia à parte, não sou pessoa desimportante aqui na ilha de Itaparica. 
Tratam-me com deferência e cordialidade, afinal, sou o escritor da terra. 
Isto, em contrapartida, acarreta naturais obrigações para com a coletividade. 
Algumas são genéricas, tais como assinar a lista para a festa de São 
Lourenço, ou jogar um dinheirinho no pano que os meninos levam pela 
cidade na frente da bandinha, para ajudar a Irmandade. Outras são 
específicas, como a de escrever e redigir (RIBEIRO, 1997, p.33). 

 
 

Gilroy (2008), ao trazer uma definição da diáspora como desafio, apresenta uma 

condição de ambivalência que está embutida nas adesões de identidade; há uma conexão 

que coloca os sujeitos em posição de ‘sentimento de pátria’, que leva ao fascínio, com 

seus mitos de renascimento nacional, com seus desejos por restaurar algo que ficou 

perdido no momento da ruptura, do desligamento. 

 
Quero enfatizar que a diáspora desafia isto ao valorizar parentescos sub e 
supranacionais, e permitindo uma relação mais ambivalente com as nações e 
com o nacionalismo. A propensão não-nacional da diáspora é ampliada 
quando o conceito é anexado em relatos anti-essencialistas da formação de 
identidade como um processo histórico e político, e utilizado para conseguir 
um afastamento em relação à ideia de identidades primordiais que se 
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estabelecem supostamente tanto pela cultura como pela natureza (GILROY, 
2009, p. 19). 

 
 

Então há um conflito de identidade quando o sujeito da diáspora se vê afastado 

do seu lugar de origem, pois ele se percebe longe, distante dessa nação, dessa casa que 

ele sempre viu como sendo sua e que, agora, de fora, ele consegue valorizar de maneira 

mais legível a noção de parentesco, de cumplicidade com o deixado, de aproximação 

através da distância. 

Em João Ubaldo essa diáspora também se faz presente quando ele, de maneira 

metafórica, constrói o caminho de volta; quando ele sublinha a importância de se manter 

ligado à ilha, ligado às pessoas da ilha; ligado à história de vida e de construção 

identitária de seu pai e seu avô. De outro modo, a ilha de Itaparica também representa 

essa contramão, ao aceitar de volta o seu diasporizado, ao aceitar de volta aquele que 

passou (passa) mais tempo longe que perto, mas que em nenhum momento deixa de 

exaltar sua terra-mãe; em nenhum momento deixa de reconstruir seus vínculos e 

reforçar seus laços. 

Em um momento mais descontraído de sua escrita, na crônica que dá título ao 

livro Arte e ciência de roubar galinha, João Ubaldo constrói uma narrativa ficcional 

através da história de um amigo que é mestre em roubar galinhas, e ele descreve uma 

situação vivida por esse amigo, ressaltando o quanto é importante ser bom naquilo que 

se faz, mesmo que isso seja, para alguns, uma coisa ruim. 

 
Assim é, por exemplo, roubar galinhas. Tenho um amigo aqui na ilha que é 
ladrão de galinha. Chamemo-lo de Lelé, como naqueles relatos verídicos 
americanos em que se trocam os nomes para proteger inocentes. Só que, 
naturalmente, a nossa troca se faz para proteger um culpado, no caso o 
próprio Lelé. É bem verdade que todo mundo aqui sabe que ele rouba 
galinha, mas não fica bem botar no jornal, ele pode se ofender (RIBEIRO, 
1997, p.73). 

 
 

Interessante como o próprio João Ubaldo se compromete com o amigo ‘ladrão’; 

e ainda mais interessante a forma como ele se inclui na ilha, quando usa o emprego do 

verbo em primeira pessoa e se coloca como um morador, mesmo não estando 

fisicamente na ilha. Aliás, esse é um ponto muito intrigante nessa pesquisa; o tempo 

todo João Ubaldo desenha histórias que se passam na ilha, sempre se colocando como 

participador, narrando os fatos como se estivesse sempre por lá. Segundo as entrevistas 

que acompanhamos no jornal A Tarde e na FLIP, em Paraty, ele vai à ilha pelo menos 
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uma vez ao ano; sempre no mês de janeiro, mas durante todo o ano, semanalmente, 

quando suas crônicas são publicadas no jornal, na maior parte delas, ele usa a expressão 

“aqui na ilha” ou “aqui da ilha. 

Pensando a respeito da contramão da diáspora, é imprescindível reforçar a ideia 

desse pertencimento e registrar que, se não fosse pelo retorno, a diáspora não estaria 

completa. Ora, se não existe um sentimento de retorno, não existe legitimação; não se 

configura uma diáspora. O sujeito que se constitui na saída só se torna eminentemente 

pertencedor quando percebe em si mesmo uma representação daquilo que construiu, 

mesmo que de forma metafórica, com o seu lugar de origem; com a sua cidade, seu 

estado, sua nação. 

Em uma outra reportagem, realizada um ano antes desta citada anteriormente 

(2008), João Ubaldo fala ao jornal A Tarde sobre o carinho e a convivência com a ilha 

de Itaparica, bem como de suas experiências a partir de sua narrativa, da troca e da 

construção dos textos. Quando lhe é perguntado qual é a razão que o faz citar a ilha com 

tanta frequência em seus textos, ele responde sem nenhuma titubeação: “não sei”. 

Em outra crônica, publicada mais recentemente, Acontecimentos alarmantes na 

Ilha (2008), João Ubaldo fala sobre a diferença da condição de vida de um morador da 

cidade do Rio de Janeiro para a pacata vida do cidadão itaparicano. Mostram como o 

imaginário do sujeito pode estar/ser construído a partir da configuração de seu universo, 

daquilo que ele acrescenta ao longo de sua vida; ao passo que essa vida também vai 

sendo construída dentro desse lugar, em formato de trocas, em formato de 

experimentações. Nessa crônica ele fala claramente de como o incomoda, algumas 

vezes, estar na cidade grande e compara a vida entre as duas cidades. 

 
De vez em quando eu fico tenso com a vida na cidade grande, bombardeado 
por uma massa de opiniões e notícias contraditórias, contaminado pela 
paranóia geral e assombrado por todos os lados, que me dá vontade, como 
dá a muita gente, de me pirulitar, como se dizia antigamente. E, imagino que 
ao contrário da maioria dos que querem pirulitar-se, já tenho até aonde ir. 
Perdoem-me se repito o que disse o baiano Otávio Mangabeira, mas talvez 
alguns entre vocês ainda não conheçam essa observação. Segundo contam, 
ele disse que, quando o mundo acabar, a baianada só vai saber cinco dias 
depois. 

 
Isso na Bahia. Em Itaparica, que fica perto mas é outro solo, sempre pensei 
que o prazo seria bem maior, a ponto de o sujeito poder pegar um saveiro lá, 
ir ao continente assistir um bocadinho ao fim do mundo e voltar para contar 
ao pessoal da ilha. Sossego, sossego, nada de ler jornal, conversar sobre 
política ou dar alguma pelota para o que acontece aqui fora. (RIBEIRO, 
2008, Cad. 2, p.2) 
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A forma como João Ubaldo descreve a relação que mantém com a ilha de 

Itaparica faz com que o leitor perceba a presença de uma transformação, ao passo que 

esse leitor se torna um pouco íntimo também deste lugar; como se o conhecêssemos 

com a mesma intimidade com que João Ubaldo a trata. O escritor provoca algo que 

perpassa os signos comuns e se apresenta como idealização, em um impulso que faz 

com que, quem está do outro lado do jornal, queira conhecer esse lugar; queira, ainda 

que sem o mesmo sentimento, saber que relação é essa que aproxima alguém tão 

distante, fazendo com que deseje estar tão perto. 

E é aí que entra o desafio da percepção dessa contramão; é uma sobrecarga de 

construções simbólicas que estão o tempo inteiro sendo sublinhadas pelo escritor. Essa 

(trans)formação o coloca como participante intenso da vida da ilha de Itaparica, 

desdobrando as entrelinhas, interpretando os vazios deixados pelas palavras e ao mesmo 

tempo, colocando seus próprios sentimentos sobre o texto. Aos poucos ele vai contando 

toda a sua história da infância e da juventude dentro dos textos que cria; dentro dos 

espaços sociais. 

Esse trecho da crônica, especificamente quando ele fala a respeito de já ter um 

lugar para ir caso queira fugir do caos da cidade mostra um desejo implícito no 

sentimento de estar na ilha; de tê-la como refugio dos problemas, de continuar tendo, 

nessa cidade, o amparo e a proteção que só se sente quando se está em casa. 

Appiah, no último capítulo do seu livro Na casa de meu pai (2010), relata a 

experiência que viveu ao retornar à casa de seu pai e como foi para ele experimentar 

essa volta depois de tanto tempo ausente. Ele descreve a morte do pai, contando cenas 

que se passaram durante o velório, que foram marcantes para ele, afinal, era rever a 

história da família, o passado vivido por eles, e ainda de forma tão dura, já que se 

tratava de um caso de morte. 

Meu pai morreu, como afirmei, quando eu estava tentando concluir este 
livro. Seu funeral foi uma oportunidade de fortalecer e reafirmar os laços 
que me unem a Gana e à “casa de meu pai”; e, ao mesmo tempo, de 
tencionar minha lealdade a meu rei e ao clã materno de meu pai... (APPIAH, 
2010, p. 253) 

 

Ao longo do capítulo, Appiah vai descrevendo sua experiência com aquele 

funeral e vai mapeando qual seria o seu lugar dentro do clã materno e dentro da história 

construída por seu pai. O que torna as coisas ainda mais complexas nessas ligações com 

o passado e com a história de sua terra são as fontes de interesses mútuos encontrados 

no ser e no pertencer a um determinado lugar. É bem difícil romper laços solidificados 
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sobre as bases familiares, e é ainda mais difícil estar longe desses laços, sem que, de 

algum modo, eles se tornem visíveis em alguma parte de nós. 

Na crônica “Itaparica e a questão amazônica”, João Ubaldo inicia o texto com 

uma fala que pode ser traduzida em legitimação: 

 
Bem verdade que eu não estou lá, no centro dos acontecimentos, mas 
procuro permanecer sempre bem informado sobre o que se passa na Ilha, 
porque lá sempre nos encontramos na vanguarda do pensamento nacional, 
desde o tempo em que a moda era a antropofagia... (RIBEIRO, 2008, 
Caderno 2, p. 2). 

 
O fato de o escritor declarar em seu texto que não está na ilha, mas, permanece 

informado sobre o que se passa por lá acaba demonstrando uma forma de se manter 

ligado à sua terra de origem. Exatamente por estar fora da ilha é que, então, acaba 

fazendo com que seu interesse por reforçar um pertencimento se torne ainda mais 

significativo, dando sempre relevância ao que se passa por lá, principalmente, a forma 

como a ilha de Itaparica é afetada ou simplesmente, como reage, diante dos 

acontecimentos do mundo. João Ubaldo, que constantemente se apresenta como sendo 

parte integrante e participativa daquilo que acontece na ilha de Itaparica, registra em 

suas crônicas um desejo de estar perto ao invés de se dispersar. 

Ele constrói uma trajetória de vida baseada em deslocamentos, em não-lugares, 

mas mesmo diante desses constantes deslocamentos, não deixa de inserir a ilha de 

Itaparica, não deixa de expressar, de maneira marcante e simbólica, sua admiração, seu 

respeito e seu amor àquele lugar. João Ubaldo é um sujeito diaspórico que exprime o 

sentimento de retorno sem nenhum esforço, que traduz seu desejo em legitimação no 

momento em que se encontra ausente e que apresenta essa legitimação como algo 

natural diante das situações diversas em que é inserido através do seu trabalho e do seu 

texto literário. 

“Breve notícia sobre Zecamunista” (2008) conta a história de José Carlos, um 

comunista morador da Ilha de Itaparica que reclama seus direitos militantes em 

comparação aos enormes abusos envolvente dinheiro e política. Uma forma divertida de 

denunciar a sociedade local e nacional, mas que também deixa evidenciada a postura 

legitimadora de João Ubaldo, ao declarar que tem orgulho em saber que sua coluna no 

jornal é chamada de “A voz da Ilha”. 

 
O fato é que Zecamunista, lá de Itaparica, despertou, entre os leitores que 
tomaram conhecimento dele nesta coluna, também chamada, para orgulho 
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meu, de “A voz da Ilha”, um interesse fora do normal. Desde a primeira vez 
em que o mencionei, recebo pedidos de informações adicionais, contatos e, 
principalmente, a narrativa de mais episódios que contem com a participação 
desse legendário e respeitado subversivo lá da Ilha (RIBEIRO, 2008, 
Caderno 2, p. 2). 

 

Vários dos personagens de João Ubaldo Ribeiro aparecem com frequência em 

suas crônicas, deixando o leitor um tanto intrigado por descobrir se eles de fato existem 

ou se fazem parte da ficção do autor. Em entrevista concedida por João Ubaldo ao jornal 

A Tarde (2010) ele afirmou que todos os personagens que usa nas crônicas existem, 

embora as narrativas sejam completamente ficcionais. Nessa mesma entrevista, a 

repórter Katherine Funk encontrou com vários amigos de João Ubaldo que são tratados 

como personagens de suas crônicas e ficou admirada de saber que, de fato, estão o 

tempo inteiro com João Ubaldo quando ele está em Itaparica. O interessante é que esses 

personagens dão voz a essa legitimação, pois representam a presença do próprio João 

Ubaldo na ilha, ou seja, o fato de inserir em seu texto uma determinada reação de um 

personagem da ilha de Itaparica, age como se ele mesmo estivesse vivendo essa 

situação, que só pode ser notada a partir desse olhar externo do escritor; só é possível 

pelo fato de estar no Rio de Janeiro, fora dos limites da Bahia e da ilha. 

A “voz da ilha” nesse trecho retirado retoma com força as discussões vista em 

Hall (2005) acerca da construção identitária; ou seja, o lugar onde se vive, o lugar para 

onde se vai e o trânsito entre um e outro, vão determinar que tipo de identidade está 

sendo construída no sujeito; que tipo de identidade está sendo formada a partir das 

experiências vividas e das absorções de outras culturas, de tudo aquilo com o que nos 

deparamos ao longo nosso processo identitário. 

Cada vez que João Ubaldo se coloca em uma posição externa à ilha, ele passa a 

perceber nela o seu lugar, a sua terra-mãe, o seu porto seguro; reforçando a ideia da 

construção do seu Eu a partir de um Outro lugar. É a presença por meio da ausência 

(BHABHA, 2007) conforme já havíamos observado no capítulo anterior; a  

possibilidade e a impossibilidade da identidade. 

Segundo Bhabha (2007), a identificação de uma alteridade é sempre o retorno de 

uma imagem de identidade que traz a marca da fissura no lugar do Outro de onde ela 

vem. São essas marcas que constroem o novo do sujeito, são essas fissuras que o 

reorganiza em meio a tantos deslocamentos e diante de tantas inexatidões. 

Na crônica intitulada O nadaviol, João Ubaldo traz de volta seu personagem 

Zecamunista, citado no exemplo há pouco. Dessa vez ele se aproveita desse momento 
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político em que todos dizem que não viram nada, não sabem de nada, para mais uma 

vez contextualizar a ilha de Itaparica, sendo que, como uma denúncia, mostrando que o 

descaso político, afeta não só aos de perto, como aos de longe, ou seja, não é necessário 

estar em Brasília para ser atingido pela falta de consciência política e pelo descaso 

social. 

Na crônica em questão, João Ubaldo e o Zecamunista se falam pelo telefone e vão 

mapeando uma série de problemas que estão em evidência, incluindo o caso da gripe 

suína, enquanto que o presidente está viajando. João Ubaldo deixa implícito que 

gostaria de salvar a ilha da radioatividade e da gripe, mas acha que não será possível, 

então desiste de dar as notícias. 

Enfim, o escritor continua trazendo a presença da ilha de Itaparica para o lugar 

onde se encontra. Cada vez que o leitor de sua coluna no jornal tem um contato com 

suas experiências trazidas da ilha, ele passa a legitimar o seu pertencimento, 

demonstrando uma completa afetividade e vivência com esse lugar que nunca o deixou 

e especialmente, mostrando que a ausência pode de fato trazer essa presença de maneira 

mais forte e objetiva. 

Falar em legitimação de pertencimento na diáspora não significa somente um 

retorno físico ou mental, mas também um retorno convicto, que é reabastecido no 

momento em que, de alguma forma, o indivíduo canta sua terra-mãe. 

Cada vez que João Ubaldo traz a presença da Ilha de Itaparica em seus textos e 

em seus registros jornalísticos, é como se ele tivesse aproximando a Ilha do mundo, 

legitimando seu pertencimento e reforçando a idéia de que não pretende deixá-la mesmo 

estando fora dela. 

O fato de estar fora da ilha é que evidencia essa condição, pois somente a partir 

do olhar do Outro é que se pode reconhecer o seu próprio olhar (BHABHA, 2007) e a 

partir das somativas de culturas adquiridas ao longo de uma trajetória, é que se pode 

formar uma percepção mais convicta do lugar de onde se vê, para produzir um sentido 

de autenticidade, representada na hibridação (CANCLINI, 1998) e na junção de 

elementos que compõem a identidade do sujeito, que não é fixa, mas é construída por 

todas essas possibilidades que o completam e o evidenciam no mundo contemporâneo. 

Sendo assim, esse sujeito diaspórico representa essa legitimação através do 

deslocamento e da formação de sua identidade rasurada no novo lugar (HUTCHEON, 

1991), mas que reflete de maneira sólida e clara, o espelho que produz sentido no lugar 
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de onde veio, gerando uma troca imaginária, que o coloca em um lugar de legitimação 

desse Eu, através do Outro. 

Observando as crônicas de João Ubaldo, mas precisamente duas, uma publicada 

no dia 06 de dezembro de 2009 e a outra publicada oito dias depois  da morte de  

Dorival Caymmi, (24 de agosto de 2008), em sua homenagem, percebemos um exemplo 

bem conviniente a respeito deste sentido de inversão no sujeito diaspórico que estamos 

abordando nesse capítulo. Na primeira, João Ubaldo fala de alguns acontecintos que 

envolvem política e economia do país, sobretudo ao falar da corrupção; a crônica foi 

intitulada de “Deus sabe das coisas” e nela o escritor mapeia casos específicos onde 

foram notadas algumas alterações fraudulosas, mas sempre usando como cenário a ilha 

de Itaparica: 

Aqui na ilha, o problema da corrupção nunca foi muito grave. Os 
maledicentes, despeitados e invejosos, que não engolem a verdade patente 
de que Itaparica é a rainha do Recôncavo baiano, tentam tirar-lhe mais esse 
galardão, alegando que nunca furtaram dinheiro público aqui porque aqui 
nunca houve dinheiro público para furtar e muito menos privado (RIBEIRO, 
2008, Caderno 2, p.2). 

 

Neste trecho da crônica pode-se perceber a postura do escritor ao explicitar um a 

importância da ilha no contexto baiano, a partir do seu olhar. Ele a coloca como sendo a 

“rainha do Recôncavo” e isso nos faz perceber o quento é significativa sua existência 

para ele. A impressão que temos é de que João Ubaldo deseja o tempo inteiro ressaltar a 

importância da ilha para ele, e, sobretudo, apresentá-la aos que ainda não a conhecem. 

Fala com tom de devoção, de carinho; traz a sua presença aos textos como se o seu 

cotidiano se passasse dia a dia nessa ilha; representa o mundo inteiro dentro de um 

único espaço e não permite que esse espaço se perca, antes o configura como um lugar 

de legitimação e de pertencimento, pois não se cansa de repetir seus textos sempre a 

partir da ilha. 

Um sujeito, embora diaspórico, mantém uma espécie de intimidade tão grande 

com o lugar de origem que chega a expressar em sua ecrita tamanho respeito e 

admiração por esse lugar, e mais interessante ainda é perceber, a maneira sutil como o 

autor João Ubaldo usa a vida pessoal no texto literário para salientar as perspectivas e os 

acontecimentos do cotidiano. 

Ao longo da crônica ele vai contando casos políticos que acontecem na ilha, 

reafirmando seu pertencimento e valorizando a vida que lá se tem e em nenhuma de 

suas falas demonstra desprezo ou insatisfação, ou mesmo um sentimento de renúncia 
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com relação ao local de nascimento; ao contrário há sempre a exaltação, a valorização, o 

desejo de estar por perto e a admiração pela vida calma e diferenciada que se tem 

naquele lugar. 

Mesmo tendo sua identidade movimentada, transformada, passível de tantas 

mudanças, João Ubaldo deixa claro sua legitimação e insiste na inclusão da ilha de 

Itaparica em seus textos, fazendo assim a manutenção de suas raízes e alimentando a 

admiração recíproca dos que lá ficaram. “O lugar consuma-se através da palavra, da 

troca alusiva de certas senhas, na convivência e na intimidade cúmplice dos locutores” 

(AUGÉ, 2010, p. 67). 

Em crônica datada de 24 de agosto de 2008 intitulada “Memória de Caymmi”, 

João Ubaldo, continua mostrando essa legitimação, quando fala de igual modo, do lado 

amigo, companheiro e baiano. Nesta crônica, João Ubaldo mais uma vez usa o texto 

jornalístico para falar de algo pessoal, compartilhando de uma linguagem 

contemporânea, de forma franca, positiva, contando episódios vividos com o amigo 

Caymmi e salientando sua importância não só para o povo baiano, como também para 

todo o restante do Brasil. 

Caymmi (que também se tornou um sujeito diaspórico assim como outros 

baianos) compôs inspirado pelos hábitos, costumes e tradições do povo baiano, tendo 

como forte influência a música negra; desenvolveu um estilo pessoal de compor e 

cantar, demonstrando espontaneidade nos versos, sensualidade e riqueza melódica. 

Faleceu em 16 de agosto de 2008, aos 94 anos, no Rio de Janeiro e em sua homenagem 

João Ubaldo escreveu a crônica que usaremos a seguir para expressar uma identidade 

baiana reconhecida no amigo que partiu. 

 
Mas se não posso livrar-me da cronologia, posso pelo menos embaralhá-la à 
vontade. E agora estamos ele e eu sentados na casa dele na Bahia, há não sei 
quantos anos. Ele em sua poltrona favorita, perto da porta de entrada. Sem 
camisa, de bermuda e chinela, peito tomado por colares de contas e guias de 
todos os tipos, cabeça repousada sobre o telefone em que falava, recusando à 
sua maneira um convite para festa ou almoço, não lembro bem. Quem nunca 
viu Caymmi recusar alguma coisa perdeu um espetáculo único. Aliás, quem 
nunca conviveu com Caymmi um pouco assim meio que perdeu muito, 
como se diz lá na ilha (RIBEIRO, 2008, Caderno 2, p. 2). 

 
 

Mais uma vez pode-se notar a reafirmação do pertencimento. Aqui, não somente 

o João Ubaldo fala de uma memória do amigo, como também fala de uma memória 

baiana, ou seja, algo que se passou na Bahia tão “cantada” por ambos. Ao longo do 
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texto, outras histórias vividas por eles, outros momentos, vêm à tona, ilustrando a 

situação típica do que denominamos inversão do sujeito diaspórico em João Ubaldo, 

que mesmo estando fora da Bahia a tanto tempo, não se sente excluído dessa identidade 

que perpassa o local, parte do indivíduo, mas se configura na coletividade. 

João Ubaldo fez questão de apresentar nessa crônica um Caymmi que poucos 

conheciam; um Caymmi baiano, que não estava interessado somente em mostrar “o que 

é que a baiana tem”, mas, sobretudo, mostrar o que que a Bahia tem. 

Cada vez mais é percebido a legitimação dessa identidade e o desejo de se 

aproximar, de se voltar ainda que metaforicamente para essa terra, essa “nação”, que 

possui lações mais fortes e mais resistentes que aqueles que se tem até mesmo com o 

próprio país como um todo; em alguns momentos ele chega a declarar que a saudade 

não é só do Caymmi, mas de toda a história de vivência baiana que consstruiu com o 

amigo e que, quantas vezes, puderam compartilhar , mesmo quando estavam a maior 

parte do tempo longe de sua terra. 

O sucesso e a realização profissional e pessoal de João Ubaldo não lhe roubou o 

amor e a admiração que sente pelo sua terra e pelos amigos que conquistou nessa terra; 

a legitimação e o pertencimento então, se mostram visíveis, especialmente porque já não 

está preocupado em fracionar o seu desejo de estar na ilha (na Bahia), mas sublinha essa 

presença, demonstrado satisfação e alegria, quando se encontra diante de um outro 

baiano a quem possa render elogios e saudações regionalistas. 

João Ubaldo sempre mostrou o amor à ilha de Itaparica através de suas crônicas 

e de seus romances, e não somente na escrita, mas ainda no convívio, nos gestos, nas 

atitudes, como por exemplo, reconhecer no amigo Caymmi um grande cantor e 

compositor; como um grande representante da classe baiana. 

A formação da identidade de João Ubaldo está repleta de fragmentos 

diaspóricos, traduzidos nas diversas aquisições culturais que ele adquiriu e adquire ao 

longo da experiência de dispersões; no entanto a exigência de sua produção cultural e 

intelectual permanece inalterada; ao mesmo tempo que se plurilariza em identidades, 

guarda o que há de melhor em sua identidade de origem que é a formação do 

reconhecimento de naturalidade e porque não dizer, a preservação dessa identidade 

baiana, itaparicana. 

Há uma constatação de um movimento de dispersão experimentado pelo autor, 

de resto comum a outros tantos que saem do nordeste e “conquistam” o sul, há uma 

outra aquisição que a contrapõe: a de um movimento imaginário de retorno ou mesmo 
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de nunca ter saído. Há uma simbologia que o transporta para dentro da ilha de Itaparica 

através do seu texto e da sua obra ficcional. Toda a construção do seu imaginário de 

nação e toda a sua experiência de vida está carregada dessa presença, dessa idealização, 

desse cenário que por vezes parece tão ficcional, mas que existe, que está lá para ser 

visto, visitado, explorado. Não é a toa que se projeta a frase: “Itaparica, terra de João 

Ubaldo”; não é por acaso que ele torna e retorna quantas vezes tiver necessidade para os 

braços da ilha. 

Nas duas crônicas citadas anteriormente, embora escritas em épocas distintas, 

podemos perceber a presença da relação entre o escritor e a ilha, pois, ao mesmo tempo 

em que João Ubaldo usa de um recurso físico (Rio de Janeiro), transporta-se para um 

outro local (ilha de Itaparica) que também é físico, mas que ele não está lá fisicamente, 

para dialogar com o leitor de sua crônica pelo mundo, pois, ele apresenta a ilha de 

Itaparica a esses leitores que não a conhecem, provocando uma construção do 

imaginário da ilha; simbolicamente, usa também o fator Universal (o fato de ser 

morador do Leblon, Rio de Janeiro, grande metrópole) para incluir esse leitor num 

espaço paralelo, pois, quando traz a presença da ilha em seus textos, age de maneira 

expositiva diante do seu leitor, fazendo com que ele se relacione com esse lugar mesmo 

sem saber exatamente se este lugar esta está inserido em uma cadeia imaginada, 

ficcional ou real, que diante dos recursos do texto da crônica, acaba por ser, nesse 

momento, o menos importante. 

Outra crônica que nos parece válida para essa exemplificação é intitulada de Sem 

muita novidade (2011); nesta, João Ubaldo escreve sobre seu retorno das fiéis férias na 

ilha e começa a contar o impacto que teve ao se deparar novamente com a 

movimentação da cidade do Rio de Janeiro. 

Já faz alguns dias que cheguei de volta das férias, mas ainda estou 
encontrando dificuldade em recuperar meu ritmo de jogo. Saí à rua para 
preparar o retorno a minhas habituais condições de temperatura e pressão e, 
ao ver os carros ziguezagueando pela avenida, entre ônibus desatinados e 
pedestres aos pulos e às carreiras, voltei para casa. [...] Além disso, aonde ia 
aquele povo todo, com tanta pressa? A vidinha na ilha é insidiosa, vicia logo 
o indivíduo, ainda mais quando ele nasceu lá (RIBEIRO, 2011, Jornal O 
GLOBO, p. 7). 

 

Todas as vezes que João Ubaldo registra em suas crônicas a presença da ilha de 

Itaparica, ele já está acenando para um pertencimento; está dizendo que esse é um lugar 

de importância em sua vida, um lugar que está registrado não somente no texto literário, 

como também na vida e nas experiências adquiridas ao longo de sua vivencia e de sua 



88 
 

 

construção identitária como sujeito do mundo e como representante do imaginário 

literário nacional. 

Se os lugares representam um intermédio entre o Mundo e o sujeito e cada um 

desses lugares é também um mundo construído, então o lugar que o sujeito descreve 

como sendo parte integrante e necessária para sua vida e sua obra, torna-se, então uma 

recriação de configurações que se compõem em trocas e em significados flexíveis, que 

estão o tempo todo sendo reconfigurados, descritos, hibridizados, mesmo quando não há 

uma exatidão no que se referem às construções de uma idealização precisa sobre o 

espaço desdobrado a partir do lugar que se tem; funcionam como lugares mundiais, que 

representam “todos os lugares”, que representam vários lugares ao mesmo tempo. 

Contudo, cada lugar, dentro da sua própria lógica de espaço, e está contido em um 

mundo que também se configura e se completa de maneira diferente dos demais. 

Na crônica O que fiz nas férias (2008), João Ubaldo descreve uma indignação 

com as coisas que se sucedem na cidade, enquanto o tempo em que ele esteve na ilha. 

Ele protesta, como quem dá voz ao coletivo, a respeito do descaso político e 

governamental com relação ao povo, com relação a aqueles que não podem se defender. 

Regresso da minha movimentada estadia anual em Itaparica com o ânimo 
elevado, não só pelo que lá vi como pelo que vejo cá. O que vi lá, procurei 
relatar adiante, mas o que tenho visto cá é quase plácida pasmaceira. [...] 
Quanto à ilha, continua em posição de vanguarda no pensamento político e 
filosófico, que condiz perfeitamente com o clima ora vigente no País. Já não 
contamos com a Escola Filosófica do Sorriso de Desdém, aqui amiúde 
mencionada e jamais esquecida, nem temos mais um filósofo do porte do 
finado Luiz Cuiúba, mas, por exemplo, está em pleno funcionamento, sob a 
liderança de um peixeiro amigo meu que sempre roubou no peso (um para 
comprar, outro para vender; aquele mais leve, este mais pesado) e que, por 
enquanto, prefere manter seu nome em segredo [...] Chega de querer prender 
ladrões, o certo é querer prender otário! (RIBEIRO, 2008, Caderno 2, p. 2). 

 

O que observamos nessa crônica é que João Ubaldo ainda se coloca como 

participante ativo da ilha de Itaparica. É interessante como ele se utiliza desse discurso 

pessoal, citando amigos que de fato existem na ilha (como foi comprovado pela repórter 

Katherine Funk, em entrevista realizada com João Ubaldo durante a sua estadia anual na 

ilha), mostrando sua indignação com relação aos acontecimentos do cotidiano, na 

política do país, mas ao mesmo tempo, colocando a ilha como sendo um lugar separado 

do restante do mundo, como não sendo participante das “maracutaias” que ocorrem no 

país. 



89 
 

 

Quando João Ubaldo fala com ironia do cartão corporativo, ou da Escola de 

Filosofia de Itaparica, é como se ele descrevesse lugares diferentes em contextos iguais; 

ele age como se separasse para si uma ilha especial, que no seu imaginário, faz com que 

seja feliz todo aquele que lá vive. E essa atitude reforça cada dia mais o seu 

pertencimento a esse lugar, e nos faz pensar que não é somente um cenário ingênuo, 

mas uma afirmação de um pertencer que se concretiza na fala e na escrita do cronista. 

É assim que acontece com a ilha de João Ubaldo. O lugar que ele escolhe para ser 

o cenário de suas crônicas passa do individual para o coletivo; está ampliado para um 

lugar que não se resume ao espaço da aldeia situada na baía de Todos os Santos, mas 

está em um lugar mais complexo, está situada em um lugar imaginado que ganha vida 

na descrição de sua crônica; que se projeta além dos textos. Por essa razão, a definição 

de Augé (2010), nos pareceu mais apropriada para essa dissertação, uma vez que os 

lugares que se produzem e se reproduzem nesses espaços imaginários podem 

caracterizar os não-lugares, como uma construção de algo que se detém a partir da 

ausência, daquilo que não se tem efetivamente. 

Enfim, essa construção de não-lugares está caracterizada na crônica de João 

Ubaldo Ribeiro através de suas referências à ilha, através da utilização dessa ilha como 

cenário, e através dessa identificação que o aproxima de sua ilha da infância, traduzida 

em estar mais longe para poder estar mais perto; realizada na presença que solidifica sua 

relação com essa ilha, através da ausência física que o mantém afastado. 
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Considerações Finais 
 
 

Entendemos que há um lugar canônico para a diáspora, uma vez que esta já se 

encontra previamente configurada nos movimentos de dispersão de diferentes povos 

pelo mundo. Consequentemente, há uma constatação de que, na própria atitude 

diaspórica, encontramos uma sugestão de contramão, ou seja, no momento da partida já 

está pressuposta uma volta, um retorno. 

Outrossim, constatamos que existe uma preocupação por parte de João Ubaldo 

Ribeiro que o faz registrar em suas crônicas a presença da ilha de Itaparica, que no 

primeiro momento aparece apenas como cenário de suas histórias, mas no decorrer  

desta análise, a partir de crônicas publicadas desde a década de 80 até os dias atuais, 

percebemos que essa presença é recorrente, e que cada vez mais reforçam a ideia de um 

pertencimento na vida do escritor que faz questão de apresentar a ilha como se através 

dessa atitude, pudesse reforçar a ideia de estar perto, de estar envolvido com esse lugar 

de nascimento. 

Com efeito, observamos que há uma presença da diáspora no movimento de 

saída do autor, e que, ao propormos uma releitura sobre essa diáspora, notamos que há 

uma inversão na atitude de dispersão, porque quando João Ubaldo cita a ilha de 

Itaparica e se inclui como participante ativo de tudo o que lá acontece através dos seus 

textos, reforça o pertencimento e ao mesmo tempo legitima os seus laços com o lugar 

deixado; com a terra-mãe, como se de fato sua intenção não fosse sair. 

Na apropriação do termo diáspora, visto que este está representado no trânsito 

real experimentado pelo autor, percebemos um autoexílio na cidade do Rio de Janeiro e 

que esse autoexílio reforça a idealização de sua terra natal, que faz com que João 

Ubaldo tenha um mesmo sentimento experimentado na diáspora, que está traduzido no 

sentimento de nação; na configuração de sua terra de nascimento como o ideal de nação 

da qual retorna através da memória, representada na elaboração de suas crônicas. 

Ao examinar as crônicas de João Ubaldo Ribeiro, percebemos que essa 

insistência em citar a ilha é amiúde e isso nos provoca a reflexão, no sentido de 

descobrir como se dava essa aproximação, e assim, pesquisamos de que maneira essas 

crônicas se constroem a fim de perceber que motivações levam o autor a reconstruir, em 

seu imaginário, sua ilha da infância, sua ilha-nação. 

Percebemos que, ao inserir a ilha em suas crônicas, João Ubaldo reforça a 

imagem que descrevemos sobre a contramão da diáspora, pois ele alimenta o imaginário 
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do seu leitor, dando vida a pessoas/personagens que fazem parte efetivamente do seu 

cotidiano, em seu discurso peculiar, que envolve a política e a sociedade. 

Diante do problema de compreender as estratégias usadas pelo autor, 

entendemos que João Ubaldo constrói um caminho inverso, no que seria sua partida 

definitiva da ilha, e ao invés de dispersar, dando razão ao sentido tradicional da 

diáspora, ele realiza o caminho de volta, tornando à sua ilha a partir de uma comunidade 

imaginada, idealizada na construção e no envolvimento real e ficcional com o lugar 

deixado, configurada em seu texto literário, em sua crônica. 

Ao analisar as representações de lugares, compreendemos que estes podem ser 

construídos e que podem abrir lacunas que só são preenchidas por não-lugares, onde 

essas lacunas não são totalmente fechadas, diferente disso, elas constroem novas 

possibilidades de inserir o real através do imaginário. 

Os deslocamentos imaginários realizados pelo autor, que também foram 

fundamentais nessa dissertação, funcionam como um caminho que reconfigurou, e ainda 

reconfigura, o seu retorno à ilha, pois foram neles, e através deles, que o autor olhou e 

olha para a ilha pelo lado externo, pelo lado de fora; pelo olhar diferenciado que só está 

presente naqueles que permanecem fora do lugar fisicamente. Esses deslocamentos 

construíram esses não-lugares que, por sua vez, traduziram o ser e o pertencer do 

escritor, reforçando a ideia de que é possível se ter a presença por intermédio da 

ausência. 

Com isso, as crônicas que foram examinadas ratificaram a ideia de que existe 

uma estratégia de retorno na atitude de João Ubaldo quando ele descreve a ilha em sua 

crônica, e quando por meio dela, confirma o imaginário do leitor. Ou seja, a fim de 

legitimar essa atitude que o coloca como representante dessa contramão da diáspora, a 

crônica de João Ubaldo Ribeiro se reapresenta como inscrição dessa confirmação, pois, 

é no momento em que ele parte dessa terra-mãe, deixando para trás a história, a vivência 

e as pessoas que o ajudaram a iniciar sua construção identitária e construir sua cultura 

que ele se torna o sujeito da diáspora. Mas, é no momento em que está “fora” de sua 

terra de origem que ele passa a indicar essa terra-mãe, seja citando, cantando, exaltando, 

elogiando, frequentando, enfim, agindo como se estivesse reforçando uma ideia de 

retorno, ou tão somente, de não se deixar perder, confirmando seu pertencimento e 

orgulho sobre esse lugar deixado. 

Com isso, ao registrar em suas crônicas, em artigos jornalísticos ou mesmo em 

seus romances, representações sobre a ilha de Itaparica, João Ubaldo Ribeiro presta-se 
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ao exemplo dessa inversão ora apresentada. Portanto, na crônica de João Ubaldo Ribeiro 

há uma representação de lugares e de deslocamentos que o colocam “na contramão da 

diáspora”. 
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