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SALIM MIGUEL É NUR: MAKTUB! 
 

Deonísio da Silva
i
  

  

Salim Miguel é daqueles escritores emblemáticos da literatura universal, mas, 

para nossa sorte, da brasileira e especialmente da catarinense. 

 Eu o conheci me tornando seu leitor. E leitor apaixonado desde os primeiros 

livros e artigos de sua autoria, artigos que marcam sua presença assídua na imprensa.  

 Depois, como colega de ofício, com tantas vinculações que nos aproximaram 

desde os encontros iniciais: a sabedoria, o seu olhar doce e calmo, o interesse protetor 

de um irmão mais experiente. Se não aprendi mais, foi falha do aluno, não do mestre. 

Salim Miguel é um mestre e não apenas na escrita, mas também na arte de viver, que 

todos sabemos repleta de sutis complexidades.  

 Maktub para tudo isso e maktub para o que segue: tornei-me seu editor em 

livros de alta qualidade, como é o caso de Primeiro de Abril: narrativas da cadeia e 

Variações sobre o livro, cuja capa teve que ser mudada às pressas porque o 

Departamento Jurídico alertou-nos que os versos de Carlos Drummond de Andrade 

poderiam ser vetados por injunções de copyright. Ainda na gráfica e por telefone, 

substituí os versos vetados por "No princípio era o Verbo, e no meio e no fim também 

será”. Os advogados quiseram saber de quem eram esses versos. Respondi que o 

primeiro era de São João Evangelista e os outros dois, meus. E que nenhum de nós 

cobraria direito autoral! 

 Não quero chatear os leitores com um longo memorial. Cito, pois, outras 

lembranças de percurso, como o contato com o tradutor e professor universitário 

italiano, nosso amigo comum Giovanni Ricciardi, que arrebatou há alguns anos o 

prêmio de melhor divulgador e estudioso da literatura brasileira no exterior. Foi de 

Salim Miguel a iniciativa de recomendar que ele conhecesse meus livros e a mim, o que 

propiciou um convívio que resultaria na tradução de meu romance Avante, soldados: 

para trás, já publicado em outros três países - na Itália por méritos de Giovanni - que 

nos longínquos anos setenta ou oitenta soube de mim por Salim. (Até rimou) 
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 Lembro também que, depois de uma das tradicionais Feiras do Livro de Porto 

Alegre, sem cansar de tanto convívio, lá fomos Salim e eu, tarde da noite, jantar no 

Restaurante Treviso. Pratos e copos agradáveis aquela noite e na mesa vizinha um 

“turco”, isto é, um outro “turco”, comia carne crua com a namorada italiana. Quase nos 

deu um “turco-circuito” ao vermos aquela carne coberta de coloral sendo mastigada 

com sofreguidão pelo casal! E no outro dia, ao relatarmos o fato a amigos comuns, o 

Jaime Copstein garantiu que o Treviso tinha sido fechado há vários anos! Onde Salim e 

eu jantamos aquela noite, nunca soubemos! Deixemos isso para os espíritas ou para o 

Sobrenatural de Almeida, como dizia Nelson Rodrigues. 

 Salim Miguel arrebatou alguns dos mais importantes prêmios literários, entre os 

quais o Juca Pato, o Machado de Assis (da Academia Brasileira de Letras) e o Passo 

Fundo de Literatura.  

 De todos os livros que ele escreveu, gostaria de mencionar Nur na Escuridão, 

Mare Nostrum, A vida breve de Sezefredo das Neves, A voz submersa e O sabor da 

fome. Este último reúne contos escritos recentemente, mas dois deles foram publicados 

na revista Sul há mais de meio século, antes de o escritor estrear em livro. São duas 

narrativas curtas indicadoras do talento que brotava e que resultou em tantos livros 

inesquecíveis. 

 Salim me ensinou muitas coisas na vida. Ele me ensinou a escrever melhor, a ler 

com mais vagar e mais atenção, a deixar miudezas irritantes da vida literária mundana 

para o vazio em que elas devem ser lançadas e, coisa que poucos sabem, me ensinou 

também a ser editor, me dando dicas preciosas sobre o que e como editar e publicar. 

 Mas, num ofício ele tem sido insuperável: ensinou a todos nós que as letras são 

eternas e nós, não! Por mais agradável que seja o escritor, são seus livros que o tornam 

imortal. O resto levam tudo o vento, a fúria dos acasos e outros eventos sobre os quais 

não temos poder algum. 

 É orgulho e patrimônio catarinense e brasileiro, esse descendente de libaneses 

que deu a seus pais a imortalidade. Sempre se saberá de quem Salim é filho, ele guardou 

essas marcas como sinais indeléveis em sua alma e em sua obra.  
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 Mas é preciso, por fim, destacar uma presença admirável na vida de Salim 

Miguel: sua esposa, a também escritora Eglê Malheiros, com sua doçura e firmeza. 

Juntos, têm desfrutado de uma vida digna, ética e exemplar para todos nós. 

 Um dia, assistindo a um filme numa madrugada, ouvi o seguinte diálogo: às 

vezes você encontra seu destino no caminho que tomou para evitá-lo. Pois é!  Às vezes 

ou sempre? Maktub!  

  

  
 

                                                           
i Escritor e professor, Deonísio da Silva é Doutor em Letras pela USP e autor de 33 

livros, entre romances, contos e ensaios, alguns dos quais publicados também em outros 

países, como Avante, soldados: para trás (Editora Leya, no Brasil em 10ª edição) e De 

onde vêm as palavras (Editora Novo Século, 16ª edição). 
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Os modernos desterrados – Salim, Eglê, o Grupo Sul e o exílio da ex-ilha 

i
Dorva Rezende 

 

 

Epígrafe: “não sei; parece uma ilha/ que ilha – ela tornou a perguntar, sempre sem 

olhar para o velho, que desejava que ela voltasse a cabeça, para vê-los de novo, redondos e 

aguados, dentro da cara morena – não sei / como não sabe – insistiu, tiritando tanto que as 

palavras pareciam sair da boca de um gago – como não sabe; tem que saber/ parece, mas 

não sei se é uma ilha” – trecho de O cárcere de Maria Pedroso, conto que abre o livro A 

companheira noturna, de Adolfo Boos Júnior, 2º lugar na categoria contos do Prêmio 

Bienal Nestlé de Literatura Brasileira, em 1986.  

 

Há alguns anos venho desenvolvendo a descabida tese de que a ponte de ferro, essa 

que periga desabar e que tem nome do sujeito cuja filha até hoje recebe pensão de ex-

governador, mais do que fazer a ligação da Ilha de Santa Catarina com o Continente, 

provocou o seu isolamento.  

É fato que até a sua construção, ou pelo menos até a transferência do porto, em 

1912, para a foz do Rio Itajaí-Açu, por iniciativa desse mesmo governante que empresta 

seu nome à ponte, à avenida, ao aeroporto, a time de futebol, a cidade do Desterro, depois 

mudada Florianópolis, se conectava ao mundo pela via marítima.  

Por esse motivo, por exemplo, foi possível a um filho de escravos alforriados 

nascido nesta Ilha há 150 anos, que teve a sorte de uma boa educação patrocinada pelo 

marechal Guilherme, seu ex-senhor e de quem herdou o sobrenome, tomar conhecimento 

da mais nova corrente literária europeia, aquela que surge a partir de Baudelaire, e se tornar 

o grande nome do Simbolismo brasileiro: Cruz e Sousa.  

Mas falava que o isolamento da Ilha-Capital se deu com a construção da ponte que a 

afastou do mar e a ligou com o interior do Estado, que passou a comandar politicamente 

Santa Catarina. Duas famílias, duas oligarquias, uma do Planalto Serrano, outra do Vale do 
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Itajaí, revezaram-se no poder durante 70 anos. E enquanto o interior do Estado se 

desenvolvia, a antiga Desterro estagnava como cidade de muitos barnabés e uns poucos e 

quase eternos mandachuvas que sempre usaram dos seus cargos para acumular riquezas e 

privilégios, num sistema que vigora até hoje como podem atestar as recentes denúncias 

sobre os altos salários pagos a 60 e poucos felizardos funcionários da Assembleia 

Legislativa.  

Não foi por acaso que os ecos da Semana de Arte Moderna só se fizeram ouvir na 

Capital da Santa e bela na segunda metade da década de 1940, por obra dos jovens autores 

reunidos no Círculo de Arte Moderna, depois denominado Grupo Sul. O atraso literário em 

que se encontrava a Ilha produziu algumas reações, algumas imediatas, outras tardias, como 

veremos adiante. Nada muito diferente da incompreensão com que foi recebida a obra 

revolucionária de João da Cruz. Dois textos de um mesmo crítico literário catarinense, 

Altino Flores, dão a exata dimensão disso: 

 O primeiro deles é um trecho de Cruz e Sousa incompreendido, publicado em O 

Dia, em 24 de março de 1916: 

“Sabemos, naturalmente, que muitos versos de Cruz e Sousa não têm explicação, 

por isso que lhes falta essência, ideia, fundo. A rima é frequentemente brilhante, bem 

jogado o rimo, afinal, a sua técnica é magnífica, magistral. No entanto, quando se busca alia 

uma ideia de valor filosófico, estético, etc., fica-se surpreendido. Surpreendido é o termo: 

pois de nenhum modo podemos imaginar que naqueles versos tão cantantes e tão cheios, 

haja carência de fundo, de essência que os justifique. Eles dão-nos a desconsoladora 

impressão de que, se o poeta possuía a ideia, não na soube vazar nos seus versos”. 

 O segundo texto é um trecho de Goethe, os “novos” e os “velhos”, publicado em 

Florianópolis em outubro de 1949: 

“Que eles desconfiem, pois, do „novo‟, o qual, muita vez, não passa de falaz 

„novidade‟. Procurem descobrir a fundo, a essência das coisas artísticas. Na moda 

predomina sempre a exterioridade; ora, é a superfície que se desgasta com o atrito. Sejam 

originais por conta própria. Mas não percam nunca o senso do ridículo. Boa originalidade 
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não é a que nos aconselha vestir o paletó pelo avesso, ou andar de mãos no chão e pés para 

o ar”.  

Os novos a que o parnasiano crítico se referia eram Salim Miguel, Eglê Malheiros, 

Armando Carreirão, Silveira de Souza, Ody Fraga, Walmor Cardoso da Silva, Adolfo Boos 

Jr., Aníbal Nunes Pires, Archibaldo Neves e Hamilton Ferreira, grupo que criou a revista 

Sul, montou o primeiro clube de cinema de Florianópolis, produziu o primeiro filme 

catarinense (O preço da ilusão), ajudou o escritor Marques Rebelo a realizar uma exposição 

de arte moderna na cidade (embrião do futuro Masc), encenou peças de George Bernard 

Shaw, Pirandello e Sartre, trocou informações e ideias com outras revistas literárias Brasil 

afora, correspondências com autores uruguaios, argentinos, portugueses, angolanos, e, em 

um período de 10 anos, entre 1948 e 1958, publicou as obras de estreia de muitos de seus 

integrantes, como Velhice e outros contos, de Salim Miguel, em 1951; Piá, de Guido 

Wilmar Sassi, em 1953;, e Teodora & Cia, de Adolfo Boos Júnior, em 1956, entre outros.  

Na estagnada Florianópolis de meados do século passado, os novos do Grupo Sul 

fizeram muita coisa e despertaram reações de antigos e outros novos que não pensavam da 

mesma maneira que eles. Como alguém já disse, que publicar na província é permanecer 

inédito, muitos dos integrantes do Grupo Sul procuraram, de alguma maneira, 

principalmente por uma questão de sobrevivência, ultrapassar as fronteiras de Santa 

Catarina, alguns com relativo sucesso, outros não. 

Décadas antes, o poeta João da Cruz havia partido para o seu exílio da ex-Ilha do 

Desterro. Andrade Murici cita em sua Atualidade de Cruz e Sousa uma suposta nomeação, 

em 1884, do poeta negro de atuação abolicionista para o cargo de promotor em Laguna, por 

parte do então presidente da província Gama Rosa. Ato que teria sido impugnado 

posteriormente pelos chefes políticos locais, um dos motivos de sua ida para o Rio de 

Janeiro, o que só aconteceria de forma definitiva em 1890. Esta nomeação, porém, é 

controversa. Eglê Malheiros, autora de Cruz e Sousa: uma interpretação, edição organizada 

para os festejos do centenário de nascimento do poeta, afirma que não há provas de que isso 

tenha realmente acontecido. De qualquer forma, foi na antiga capital federal que o 
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catarinense escreveu Missal, Broquéis , Faróis e Evocações, textos fundamentais para a 

história da literatura brasileira, conheceu a paixão de sua vida, a núbia Gavita, e o desprezo 

da intelectualidade dominante na época (o negro poeta foi solenemente ignorado quando da 

constituição da Academia Brasileira de Letras, fundada em 1896 pelo mulato Machado de 

Assis). 

Mas, voltando à turma do Grupo Sul, Silveira de Souza foi estudar administração no 

Rio de Janeiro, em 1956 (chegou no dia da posse de Juscelino no Catete), mas teve que 

retornar por motivos familiares e somente por isso, talvez, obras maestras do conto nacional 

como Os pequenos desencontros (1977) e O cavalo em Chamas (1981) não sejam 

conhecidas pelo leitor brasileiro na medida em que mereciam. 

Curiosa é a trajetória do ex-seminarista Ody Fraga, que deixou a recatada 

Florianópolis da década de 1950 para se tornar o mentor intelectual da Boca do Lixo e da 

pornochanchada brasileira. Diretor e roteirista de alguns dos maiores sucessos de bilheterias 

dos cinemas do centro de São Paulo, entre 1967 e 1985, muitos deles vistos ainda hoje nas 

noites do Canal Brasil, ele recebeu, em 2008, uma homenagem póstuma da Sala 

Cinemateca Brasileira com a mostra Ody Fraga – O Gênio do Sexo. 

Guido Wilmar Sassi, filho de italianos e alemães nascido em Campos Novos, o 

amigo do Grupo Sul que vinha das Lages, autor de obras premiadas nacionalmente como o 

já citado Piá e São Miguel (1960), mudou-se para São Paulo e, um pouco mais tarde, para o 

Rio. Em 1963, Guido publicou o volume de contos Testemunha do Tempo, pela editora de 

Gumercindo Rocha Dorea, tornando um dos expoentes da chamada primeira onda da ficção 

científica brasileira (da qual faziam parte Jerônymo Monteiro, André Carneiro, Dinah 

Silveira de Queiroz, Levy Menezes, entre outros), e, no ano seguinte, reescreveu para a 

famosa editora Civilização Brasileira, de Enio Silveira, o romance Geração do Deserto, 

sobre a Guerra do Contestado, livro que foi sucesso de vendas e de crítica mas considerado 

comunista pela imprensa que aderiu ao golpe militar de 1º de abril. 

O golpe de 1964 foi também, de forma indireta, a razão da ida de Adolfo Boos 

Júnior para o sertão baiano, onde morou por mais de 10 anos, abandonando a atividade 
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literária que só retomou, com sucesso, após a aposentadoria, na década de 1980. Em 

entrevista que concedeu ao Diário Catarinense- Caderno de Cultura, em 2009, Boos 

contou que trabalhava numa agência do Banco do Brasil em Brusque, em 1964, e 

colaborava em um jornal considerado de esquerda, e que, quando começaram as prisões de 

amigos em Florianópolis, após o golpe, o banco “facilitou” a sua transferência. Quando 

retornou à Santa Catarina e à literatura, o fez em grande estilo, ganhando segundo e terceiro 

lugares num grande concurso nacional, como o livro de contos A companheira noturna e o 

romance Quadrilátero.  

Mas o maior exemplo de exílio da Ilha Catarina foi protagonizado pelo casal Salim 

Miguel e Eglê Malheiros, também motivado pelo golpe de 1964. Antigo proprietário da 

livraria Anita Garibaldi, ponto de encontro da intelectualidade florianopolitana, Salim 

chefiava a Agência Nacional em Santa Catarina e trabalhava na assessoria de imprensa do 

(governador) Celso Ramos. Quando soube que era procurado pelas forças do regime de 

exceção, no dia 2 de abril, foi ele próprio de táxi, para o quartel da PM. Foi lá que ele 

tomou conhecimento do arrombamento, do incêndio e da queima dos livros da Anita 

Garibaldi numa fogueira em frente à Praça XV, um episódio absurdo, que evoca os ataques 

da SS nazista às livrarias dos judeus e socialistas na Alemanha pré-segunda guerra mundial. 

O ataque e o incêndio foi capitaneado por uma figura que até hoje ocupa uma posição 

dentro do Conselho Estadual de Cultura, e que, à época, era próximo do então secretário de 

Segurança Pública de Santa Catarina, o ex-integralista Jade Magalhães. Os fatos daqueles 

dias foram contados com maestria por Salim no livro Primeiro de abril: narrativas da 

cadeia: 

“É um preso que confirma a notícia. E acrescenta: teu nome era repetido, gritado, 

xingado pelos cabeças do movimento incendiário. Pouco lhes importava que a livraria não 

fosse mais tua, houvesse sido vendida cinco anos antes, em 1959. Incrédulo te questionas, 

interrogas teus companheiros, será mesmo por tal motivo que a fogueira foi erguida? 

[...] Com um crepitar dolorido fundem-se e contrapõem-se textos diversos no debate 

das ideias, obras distantes no tempo e no espaço de elaboração, ensaios, ficção, poesia, 
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relatos de viagem, obras didáticas, poemas de Cruz e Sousa, Satiricon de Petrônio, 

compêndio de economia de Caio Prado Júnior, Correspondance – supplément de Flaubert, 

Minhas universidades de Máximo Gorki, Retour de la URSS de André Gide, O livro dos 

médiuns de Allan Kardec, Alcorão, Cine francês de Manuel Villegas Lopez, Pintura quase 

sempre de Sérgio Milliet e tantos outros subversíssimos. Quanto tempo terá durado o 

incêndio?, voltas a te interrogar, caminhando de um lado para outros do alojamento. Pouco 

interessa o tempo físico, minutos, horas, dias. Para ti, para tantos mais, as chamas não s 

extinguiram, não irão acabar jamais”. (Miguel, 1994, p-26-27) 

Na entrevista que concedeu a este repórter em junho de 2009, Salim disse que o pior 

de tudo foi saber que Eglê também havia sido presa e os quatro filhos ficaram abandonados 

em casa, só sendo recolhidos na casa de seu pai por sua irmã após o aviso de uma vizinha. 

Eis um trecho do relato de Salim: 

“Mais do que a minha prisão, o trauma todo nosso, dos nossos filhos, 

principalmente do menor, é que, de repente, chegam, batem na porta, ela abre, é presa, sai 

dali e deixa aquelas quatro crianças. E eu não fiquei sabendo logo, porque nos primeiros 

dias ficamos incomunicáveis. Só depois é que abriram um pouco. E daí a Eglê me mandou 

um caderno e um lápis, porque era menos perigoso que caneta. Com esse lápis, eu fiz as 

anotações que resultaram no Primeiro de Abril. E só aí eu fiquei sabendo (do que 

aconteceu), mas a Eglê já estava em casa. Ela ficou presa em casa, mais tempo até do que 

eu. Ela ficou 55 dias, eu 48. Mesmo depois de relaxada a nossa prisão, quando ela queria 

sair, os nossos filhos diziam: „Não, mãe, não sai de casa‟”. 

Como a vida se tornou difícil na ex-Ilha do Desterro, Salim e Eglê tiveram que se 

mudar com os filhos para o Rio de Janeiro, onde recomeçaram do zero, como relatou Salim 

ao Diário Catarinense- Caderno de Cultura: 

“Às vezes, eu brinco dizendo que o golpe poderia ter sido um pouco antes porque, 

assim, nós teríamos ido mais cedo para o Rio de Janeiro. Eu e a Eglê não temos nenhuma 

queixa do Rio de Janeiro, muito embora tenha sido bem difícil no começo. A Eglê não tinha 

sido demitida, mas colocada em disponibilidade pelo governo do Celso Ramos. Nos 
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primeiros meses, eu fiquei devendo para quatro parentes e três bancos, porque o que a gente 

ganhava mal dava para pagar o apartamento. Foi bem difícil. Começamos a fazer de tudo, a 

Eglê fazia revisão e tradução de livros, e eu acabei indo trabalhar primeiro na revista Fatos 

e Fotos, da Bloch, e depois na Manchete. Aí a coisa começou a melhorar, porque eu 

também passei a fazer uns frilas para jornais. Fiquei um ano e meio na Fatos e Fotos, 

depois passei a fazer matérias especiais para a Manchete, fui redator, repórter e chefe de 

redação, e, nos três últimos anos no Rio, eu fui chefe de redação de uma revista de 

economia, Tendência. Costumo dizer que saí de lá sabendo menos de economia do que 

quando eu entrei. E, durante 10 anos, eu também escrevi sobre literatura brasileira e latino-

americana para o caderno Ideias do Jornal do Brasil. No final, a situação melhorou a ponto 

de nós conseguirmos até comprar um apartamento”. 

No Rio, Salim voltou a publicar um livro, O primeiro gosto, cujo o resultado não 

lhe agradou, mas que serviu de estímulo para novas tentativas literárias, estas mais felizes, 

que o foram afastando pouco a pouco do jornalismo. Primeiro com A morte do tenente e 

outras mortes, livro que saiu em 1979, cujos contos foram iniciados na redação da 

Manchete para depois serem finalizados em casa, nos finais de semana. De volta a 

Florianópolis, trabalhando, primeiramente, na Agência de Comunicação e, depois, na 

Editora da Universidade Federal de Santa Catarina, ele publicaria o romance A voz 

submersa, uma radiografia da classe média brasileira a partir de 1968 e de acontecimentos 

como a morte do estudante Edson Luís e a passeata dos cem mil, a qual ele testemunhou. 

Mais tarde viriam outros tantos livros, o mais famoso deles Nur na escuridão, que lhe 

rendeu prêmios e o reconhecimento nacional, como o prêmio da Associação Paulista dos 

Críticos de Arte e o Troféu Juca Pato de Intelectual do Ano de 2001, concedido pela União 

Brasileira de Escritores. 
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FLORES, A. Textos críticos. Florianópolis: Academia Catarinense de Letras, 2006. 

MIGUEL, S. Primeiro de abril: narrativas da cadeia. Rio de Janeiro: José Olympio 

Editora, 1994. 

 

                                                           
i Jornalista, Mestre em Letras pela Universidade Federal de Santa Catarina. 
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MEU TIO LIBANOCATARINA 

Geraldo Hasse
i
 

 

Me interessei por Salim Miguel em 2000, quando fui morar em Florianópolis e 

comecei a me aprofundar na história da ilha e seu entorno. No meio século anterior eu 

tinha lido en passant sobre o escritor, mas não havia registrado as informações na 

memória. 

Lendo aqui e ali, descobri que Salim tinha uma biografia interessantíssima, a 

começar pela migração, em criança, do Líbano; a morada na pequena Biguaçu, um 

vilarejo de beira-rio, perto do mar; a ida para a capital do estado; a prisão em 1964; a 

migração para o Rio; e a volta para a querência, que é como os sulistas brasileiros, 

particularmente os gaúchos, chamam a terra natal. 

Em 1999, havia sido lançado Nur na Escuridão, seu livro premiado pela 

Associação Paulista de Críticos de Arte como o melhor romance do ano. Comprei um 

exemplar e caí na leitura. Era um saboroso livro de memórias devorado em poucos dias. 

O passo seguinte foi conhecer pessoalmente o escritor, entrevistá-lo. Descobri 

um ser humano de primeira qualidade. Humilde, irônico, sem afetação. Afável, bom de 

papo. Como na escrita, sua fala guardava ainda um último resquício de sotaque libanês: 

aquela ligeira trava que sinaliza a hesitação diante da palavra estrangeira.  

A visita durou duas horas. Saí do apartamento dele e de Eglê, sua mulher, com 

dois ou três livros doados pelo próprio. Num sebo, dias depois, encontrei outros livros 

dele. Escrevi então um perfil de Salim Miguel para o caderno de fim-de-semana do 

diário Gazeta Mercantil. Foi publicado no caderno de 20, 21 e 22 de abril de 2001. 

Matéria longa, ocupou 2/3 de página standard de jornal. Título: “Mascate da Memória 

Familiar”. Ele gostou. Desde então nos falamos algumas vezes. 

Morando no Rio Grande do Sul desde 2005, não perdi o contato com “meu tio 

libanocatarina”. Em 2008, escrevendo um livro sobre a história da navegação no Rio 

Grande do Sul, dei-me conta de que cabia incluir um capítulo sobre as balsas de toras 

que outrora desciam o rio Uruguai, nas enchentes. Lembrei-me então do conto Ponto de 

Balsa, no qual Salim Miguel narra a aventura de dois ou três balseiros que se metem na 

correnteza, pilotando uma jangada-monstro, desde Chapecó até Uruguaiana, centenas de 

quilômetros de uma aventura única. Esse conto é a versão literária de uma reportagem 

feita por Salim Miguel quando se iniciava no jornalismo. Sinal de que toda vivência, 

por mais antiga que seja, pode ser transformada em ficção.   
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Há pouco mais de um mês, Tio Salim me enviou seu último livro, Reinvenção 

da Infância, mais um livro de memórias calçado nas lembranças mais remotas de um 

guri vindo do Oriente. Com trechos deliciosos, como as 10 páginas do capítulo 23 – 

Lição Dois, em que o rapazote relata uma noite maldormida numa pensão fuleira da 

capital, onde perdera o último ônibus para sua pequena Biguaçu.  

Tenho comigo uma dezena de livros de Salim Miguel e acredito que conheço o 

essencial da sua obra, mas não o suficiente para fazer uma análise comparativa. Como 

muitos e muitos escritores, ele começou como jornalista, dividiu-se entre empregos 

privados e públicos, foi livreiro, meteu-se no cinema e encerrou sua carreira profissional 

como chefe na editora da universidade federal de seu estado. Sua carreira literária, mais 

de 30 livros, foi construída nas horas vagas, com a ajuda e solidariedade de sua 

companheira Eglê Malheiros, mãe de seus cinco filhos. “Nunca ganhei nada com meus 

livros”, disse-me o autor, na entrevista de 2001. Dez anos depois, pode-se dizer que ele 

ganhou, sim, fama, sem falar do cheque recebido da jornada de literatura de Passo 

Fundo, onde foi aplaudido como um dos mais antigos e fieis militantes das letras do 

Brasil. 

 

                                                 
i
 Geraldo Hasse, jornalista. Formado em jornalismo (no „ano que não terminou‟, cf. 

Zuenir Ventura), migra pelo país em busca de alegria, paz e prosperidade, três coisas 

que (descobriu) não andam juntas.  Desde que foi repórter da Veja nos anos 1970, corre 

atrás de temas agrícolas e afins. Em todas as cidades em que viveu – Cachoeira do Sul, 

Pelotas, Curitiba, São Paulo, Ribeirão Preto, S. J. do Rio Preto, Vitória, Florianópolis, 

Osório –, viu as raízes destruídas pelo crescimento econômico. Quatro filhos, uma 

dezena de livros e muitas árvores depois, mora em Porto Alegre.    
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Cartinha  

 

 

Caro Salim, 

convidaram-me para dar um depoimento sobre os teus  “60 anos  em literatura”. Espaço 

imenso, este “em literatura”,  que vai de teus primeiros passos que tu assim me contaste:   

Meus primeiros escritos foram em plena infância, historinhas que eu contava para outras 

crianças e depois procurava passar para o papel. Devia ter 8,10 anos. Lá pelos 12 anos, um texto 

mais longo, espécie de novela: passava-se na África fantástica e misteriosa, misto de leituras de 

Tarzã e de Schopenhaur… 

 

Espaço imenso que vai de teu  primeiro livro publicado, Velhice e outros contos, que continha in 

nuce algumas constantes que marcariam toda tua obra futura como a preocupação com o tempo e a 

memória, a preocupação com a velhice e a morte, com o relacionamento conflituoso do ser humano, 

com o psicológico e o humano, até as últimas publicações, como Mare nostrum, O sabor da fome, 

Jornada com Rupert, passando pelo Nur e pelos muitos livros de relacionamento com escritores e 

homens de cultura que encontraste em tua vida (em minha última visita, o ano passado, encontrei na 

tua casa  o açoriano João  Melo). 

 

Vou entrar nesse espaço, caro Salim, e dizer um pouco não do bom escritor que tu és, mas  do 

intelectual que tu também és, porque tu para mim és um exemplum de intelectual, um intelectual de 

corpo inteiro, daqueles verdadeiros, de quem em qualquer latitude, no Brasil como na Itália, 

sentimos falta. 

O que é um intelectual? Quem pode se definir como um intelectual? Com certeza quem, em suas 

atividades diárias, em seu trabalho cotidiano serve-se preponderantemente do intelecto, do 

raciocínio. E portanto muitos,  strictu sensu, podem-se definir intelectuais: escritores e jornalistas, 

advogados  e engenheiros, médicos e professores…Assim, porém, o campo da intelectualidade 

alarga-se demasiadamente e poderiam estar no mesmo plano o perseguidor e o perseguido...   

Intelectual é quem vê criticamente a realidade e, sobretudo, o poder; o intelectual é quem solicita o 

poder,  quem  aguilhoa-o constantemente.  Quem está na contramão. Quem critica e faz e constrói o 

bem da comunidade. 
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Tu começaste com os jornais Folha da Juventude e Cicuta, quase brincadeira juvenis, mas depois 

veio a revista Sul, que floreceu durante toda  uma década, tornando-se o primeiro elo entre culturas 

diferentes e dando a muitos escritores portugueses e africanos uma oportunidade, que os ásperos 

tempos da política dificultavam. E veio também Roteiro e, enfim, mas na cidade do Rio de Janeiro, 

Ficções. Trabalho cultural impagável e generoso. 

 

Em 1961 começas a trabalhar no Estado, exercendo vários cargos, tornando-te desde então um 

ponto de referência e um agitador da cultura catarinense. Eu também pude experimentar o teu 

entusiasmo, quando estava entrevistando os escritores catarinenses. Ajudaste-me muito, ainda q ue a 

resposta de teus confrades fosse lenta e desanimadora. Escrevias em uma carta de 15 de março de 

1991: 

Conforme tinha dito em minha carta, resolvi não mais me envolver, mas acabei, em consideração a 

você, falando mais alguns nomes da lista. A resposta, sempre a mesma: andei sem tempo, me 

esqueci, vou providenciar. Será que o fizeram? Lamento mais pela oportunidade perdida, do que 

pra você. Você tem uma bagagem de serviços prestados à literatura brasileira que independem do 

livro sobre catarinenses; aqui é que não temos quem se debruce sobre o que fazemos.  

O livro de entrevistas a escritores catarinenses e gaúchos saiu pela editora da Universidade Unisul 

em 2009, mas antes houve entrevistas publicadas separadamente, como por exemplo a de Guido 

Wilmar Sassi em número único de Ó Catarina. 

Em 1964 és detido para averiguações...Mas foste tu que muitos anos depois averiguaste os  dias de 

prisão no forte e viril  Primeiro de Abril…. Mas por que, caro Salim, quando, em 1987, respondeste 

ao meu questionário - a maioria dos escritores catarinenses respondeu por escrito, não gravando a 

entrevista - por que esqueceste a pergunta que julgo de suma importância e que dizia: Houve em tua 

vida uma encruzilhada que te marcou determinantemente? Talvez porque ainda não estavas pronto 

para repensar a experiência da cadeia? Porque não querias adiantar nenhuma consideração? Porque 

a ferida estava ainda sangrando? 

 

A cadeia foi o “prêmio” do teu trabalho intelectual. O estigma forte de tua biografia. Foste preso 

por ser um intelectual e apenas pelo teu trabalho cultural. E trabalho intelectual, por ser, em si 

“perigoso” para o poder, não precisa de provas. Escreveste em Primeiro de Abril: 

Vagas notícias circulavam: ‘amigos’ haviam viajado ao Rio e Brasília, pediam teu emprego, 

insistiam na tua demissão, diziam estranhar que um notório subversivo, que estivera mais de um 

mês preso, permanecesse atuando no escritório da Agência Nacional. Alguns te defendiam, 
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alegando a inexistência de provas. Ora, provas, retrucavam, pra que provas, basta ver a atuação 

dele na área cultural, que continua intensa”. 

 

Já o filósofo Giordano Bruno, que pelas suas ideias morreu queimado no Campo dei Fiori, em 

Roma, em 1600, tinha escrito em Sobre o infinito, o universo e os mundos: “Se eu manejasse um 

arado, apascentasse um rebanho, cultivasse uma horta, emendasse uma veste, ninguém me daria 

atenção, poucos me observariam, raras pessoas me censurariam e eu poderia facilmente agradar a 

todos. Mas por estar interessando na cultura do espírito e dedicado à atividade do intelecto, eis que 

sou ameaçado, observado, assaltado, mordido, devorado”. 

Deonísio da Silva, que também teve que enfrentar a polícia, pôs esse trecho, adaptando-o, como 

epígrafe ao seu belo romance A cidade dos padres. 

 

Agora, Salim, vives como um patriarca na tua ilha, que tantas vezes gostarias de voltar a chamar 

Nossa Senhora do Desterro; és uma instituição, um monumentum. Mas não poderias ter chegado a 

tanto sem a tua Eglê, que continua impávida sua ação cultural, a nos enviar e-mails sobre problemas 

políticos e sociais do Brasil e da America Latina e que nós amamos. Beijos para Eglê. 

 

Com muito afeto e carinho.  

Giovanni
1
 

 

 

                                                 
1
 Giovanni Ricciardi foi professor de Literaturas portuguesa e brasileira da Universidade de Napoli – L’Orientale. Em 

1998 recebeu o prêmio da Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA), como divulgador e estudioso da Literatura 

brasileira e, em 2007, a Medalha da Academia Brasileira de Letras. Escreveu livros em italiano e português, tais como: 

Sociologia da literatura; Lineamenti di una sociologia della produzione artistica e letteraria; America Latina: 

sindacati e società; Avanguardia e stabilizzazione della coscienza; Escrever; Auto-retratos; Soeiro Pereira Gomes: 

uma biografia literária; Acquerello del Brasile e Biografia e criação literária, uma coletânea de entrevistas de 

escritores brasileiros, em 7 volumes. Organizou as antologias de literatura: Scrittori brasiliani e Antologia della 

letteratura portoghese. 
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Transit, ou comment le hasard fit à Marseille qu’un Libanais devint brésilien,  

futur grand écrivain 

 

Transit, ou comment devenir brésilien à Marseille en partant du Liban 

 

 Jean-José MESGUEN
1
 

 

Nour, lumière. C’est le prénom d’une jeune fille à qui je veux dédier mon propos. 

Nour était une élève d’origine libanaise, en classe de Première au lycée Saint-Exupéry à 

Marseille, qui s’est adressée à moi un jour de 2009 : « Mon professeur d’histoire m’a dit que 

vous vous intéressiez au Brésil » C’était en effet le cas. Or Nour voulait faire des études de 

portugais et avait du mal à convaincre ses parents.  

Hasard de la construction des destins, mektoub, Nour à la fin de son enfance, spectatrice fidèle 

d’un dessin animé, Olive et Tom, s’était passionnée pour le pays d’un des héros, un Brésilien. 

Notre pays, c’est le monde : la petite franco-libanaise de Marseille est fascinée par le Brésil 

grâce à un personnage de manga japonais ! Je ne sais pas si je lui ai donné de bons arguments 

pour convaincre ses parents, vous savez, l’importance de la lusophonie dans le monde, 

l’accession en cours du Brésil au rang des grandes puissances, et — ce qui me tenait plus à 

cœur — la richesse, la variété et la saveur des cultures portugaise, brésilienne et luso-

africaine, bien au-delà des clichés. Toujours est-il que Nour en cet automne 2012 entame des 

études de portugais à la faculté d’Aix-en-Provence. 

 

Nour, c’est le titre d’un livre dont j’avais entamé la traduction : Nur na escuridão, ou Nour 

dans l’obscurité, de Salim Miguel, un des grands écrivains contemporains, de cette 

« génération » comme on dit, d’auteurs syro-libanais d’origine, où l’on compte, déjà traduits 

en français, des talents comme ceux de Raduan Nassar ou Milton Hatoum.  

Nour, en arabe, cela signifie « lumière ». Celle que cherchait au propre et au figuré le père de 

Salim Miguel alors que la nuit tombait sur le quai du port de Rio de Janeiro, où il venait de 

débarquer le 18 mai 1927, archétype de l’émigrant, perdu en un lieu où tout, paysage, odeurs,  

son de la langue, lui est totalement étranger ; seul repère, l’adresse d’un compatriote 

griffonnée sur un calepin ; une responsabilité immédiate : trouver un abri pour sa femme, ses 

trois enfants et son beau-frère. 

 

Or tout cela passe par Marseille, arrive, part et revient, et ces derniers temps je m’émerveillais 

une fois de plus dans ma vie de ces étranges accidents, étranges et beaux, qui fabriquent les 

destins croisés de notre monde. 

 

Marseille, 1945. Une jeune fille française cherche du travail, le consulat du Brésil cherche une 

secrétaire, la jeune fille qui ne savait pas grand-chose du Brésil est embauchée. Marseille, 

                                                 
1
 Né en 1952 à Rio de Janeiro, Jean-José Mesguen vit en France depuis l’âge de sept ans. Formé à l’École 

Normale Supérieure de Saint-Cloud, professeur agrégé de Lettres Modernes, il enseigne aujourd’hui la littérature 

et le cinéma au lycée Saint-Exupéry à Marseille.  

Titulaire d’un DESS de Portugais, il a écrit sur Carlos Diegues, Walter Salles, Jean Renoir, divers auteurs 

francophones. Co-traducteur avec Luciana Wrege-Rassier de Pequod (Vitor Ramil) et Primeiro de Abril (Salim 

Miguel). 
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1946. Chagrin d’amour, la jeune femme a besoin d’oublier. La jeune femme, chagrin 

politique, a besoin de claquer la porte. Les déceptions de la Libération : le bel amour 

américain s’avère marié et père de famille, il retourne au pays pour n’en pas revenir ; le rêve 

d’une France nouvelle s’effondre, les lendemains déchantent et tout recommence comme 

avant guerre. Fuir, le plus loin possible. La jeune Française rassemble ses économies, et 

débarque un jour sur le quai du port de Rio de Janeiro. Bien des années après, une amie, qui 

cherchait à démêler l’écheveau compliqué de ma famille, s’est exclamée « comme la vie de ta 

mère est romanesque ! ». Oui. Non. La vie. 

L’une des conséquences de cette histoire marseillaise est que je suis né à Rio de Janeiro, que 

ma mère qui à l’époque n’avait pas l’intention de revenir en France m’a élevé en me parlant 

portugais, j’étais l’un de ces millions d’enfants d’émigrés qui avait le sentiment que sa 

Maman a un accent bizarre ; mais avant que j’aie le temps de me demander, comme des 

millions d’enfants d’étrangers, s’il fallait en avoir honte, ou bien trouver le moyen d’assumer 

mon origine complexe, le hasard, ou le destin, en a décidé autrement, et la famille est partie 

(pas exactement la famille, nous, les trois enfants et ma mère, nous sommes venus) en France. 

Me voilà à l’âge de sept ans débarquant à Cannes, et bientôt inscrit dans une école étrangère. 

Etrangère : j’ai deux passeports, mais la France m’est encore un pays étranger.  

 

Revenons à Nour, le livre. Salim Miguel y construit une sorte de biographie problématique, ce 

qui est en jeu c’est sa propre vie et son ascendance, le récit se construit à partir des souvenirs 

de son père, plus exactement les souvenirs que lui, le fils aîné, a retenus des souvenirs que son 

père lui racontait. Parfois il confronte sa propre mémoire à un cahier où son père avait noté 

des éléments d’autobiographie, en arabe. Et le fils, qui a perdu sa langue d’origine, les a fait 

traduire, les confronte au récit oral, plutôt à ses souvenirs des récits oraux du père. A tous les 

sens du terme, ce qui se joue dans ce texte est le roman familial. Toujours narré à plusieurs 

voix, toujours reconstruit par chaque sujet. De là la question qui sous-tend tout le texte : 

comment raconter la vie de son père ?  

 

Dans le cas de Salim Miguel, la langue dont il est reconnu comme un des maîtres aujourd’hui 

dans son pays, le Brésil, n’est pas celle dans laquelle il a appris à nommer le monde. Il parlait 

l’arabe jusqu’à l’âge de quatre ans, il commençait même à l’écrire, tu avais une si jolie 

écriture, lui dira son père ; il oubliera tout de cette langue et de cette écriture, et sera 

régulièrement confronté à la pression de son père, et des amis de son père : on ne peut pas 

oublier sa langue, tu devrais t’y mettre, tu verras, ça reviendra, etc.  

Ces pages ont résonné dans mon cœur de lecteur et de traducteur : j’ai oublié ma première 

langue, ma langue paternelle, pendant plus de trente ans, et c’est quand je suis revenu, 

quadragénaire, dans mon pays natal que j’ai décidé de m’y mettre, ou de m’y remettre, je ne 

sais pas comment dire, et c’est peut-être pour retrouver ce qui s’est passé dans cet entre-deux 

que moi, aujourd’hui professeur de langue et la littérature françaises, je pratique volontiers 

l’exercice si peu considéré — et encore moins payé ! — qu’est la traduction.  

 

Une histoire marseillaise dans le roman familial de Salim Miguel : fuyant la pauvreté et 

l’absence de perspectives au Liban, le père, l’oncle, la mère décident en 1927 d’émigrer, 

emmenant les trois enfants. La destination prévue était l’Amérique, la seule, la vraie, 

l’absolue (les autres sont « centrale » ou « du sud ») : en arrivent les récits mirobolants des 

fortunes qu’y ont édifiées certains compatriotes, même si de temps en temps la raison rappelle 
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qu’on en a vu revenir d’autres, plus pauvres qu’ils n’étaient partis. Le mirage des migrations, 

toujours recommencé. 

Ils partiront. Mais on n’entre plus comme ça aux États-Unis. Les quotas d’orientaux ont été 

atteints. Qu’à cela ne tienne : on dit qu’on peut entrer par le Mexique, pour lequel il s’agit 

d’avoir un visa, après il s’agira de se débrouiller pour passer la frontière du nord. Départ 

donc, Tripoli, Beyrouth, Alexandrie… Étape à Marseille. Là, mauvaise surprise : il était prévu 

de prendre un autre bateau, celui qui devait les emmener ensuite vers le Mexique vient de 

partir. Contretemps encore plus grave : le père, puis l’oncle passent la visite médicale du 

service d’immigration,  on décèle une inflammation oculaire faisant partie la liste des 

maladies qui interdisent l’entrée sur le sol mexicain. Débats familiaux : on se souvient qu’un 

frère est quelque part au nord du Brésil, que le beau-père est parti pour l’Argentine et qu’on 

en est sans nouvelles depuis, et qu’une sœur habite au Brésil, à Magé, personne n’ayant la 

moindre idée de l’endroit où cela peut se trouver. Des semaines d’attente entassés dans une 

chambre d’hôtel minable à Marseille, démarches, inquiétudes, tentation de laisser tomber, de 

retourner à la case départ. Impossible. Il faut aller ailleurs. Le sort de la famille se jouera donc 

au consulat du Brésil à Marseille ; un jour le père en revient, brandissant victorieusement le 

visa : d’où quelques semaines plus tard cette arrivée nocturne sur le port de Rio de Janeiro où 

le père cherchera « nur », une lumière dans l’obscurité. 

 

Le récit de cette arrivée au milieu de la nuit est donc mené du point de vue du père. Et le fils, 

celui que j’ai commencé à traduire ? Débarqué dans ce pays dont il ne connaît pas la langue, 

après une traversée de l’Atlantique où il aura été gravement malade, il l’apprendra si bien 

qu’il en sera quelques décennies plus tard un des maîtres. Écrivain, critique littéraire, 

journaliste, cinéaste. Non sans passer par un de ces épisodes qui ont évoqué en moi des 

souvenirs d’enfance : quelques années après l’arrivée de Salim au Brésil, l’instit en colère fera 

de vifs reproches à ses camarades de classe : « vous vous rendez compte, ce fils de Turc parle 

et écrit mieux le portugais que vous, qui êtes nés ici ! » 

 

Oui, j’oubliais : « Turc » parce qu’au début du XX° siècle les immigrants moyen-orientaux 

qui débarquaient au Brésil, en général syrio-libanais, étaient (contre leur gré) des sujets 

ottomans. Le nom leur est resté, d’où le savoureux titre d’un petit roman de Jorge Amado : 

« la découverte de l’Amérique par les Turcs ». Mais le plus étrange dans ces péripéties et 

pérégrinations, et qui d’une certaine façon nous ramène à Marseille, c’est que notre Turc ou 

Libanais a un prénom typiquement arabe et un nom qui a l’air… portugais ou espagnol ! Et 

que cette étrange nomination résulte d’un accident de transcription sur des documents 

d’identité français. Pourquoi français ? parce que l’histoire du monde étant ce qu’elle est, et 

que nos grandes démocraties occidentales sont ce qu’elles sont, les Libanais qui croyaient 

devenir enfin libres après l’explosion de l’Empire Turc consécutive à sa défaite à la fin de la 

première guerre mondiale, ces Libanais donc en guise de liberté se sont retrouvés soumis à ce 

qu’on appelle élégamment le « protectorat français » — pour la plus grande fureur du père de 

Salim. Et parce que dans les prénoms de ce chrétien libanais après Youssef il y avait Michel, 

et qu’un fonctionnaire français l’a rempli de travers, voilà que le nom de toute la famille est 

devenu Miguel… ou alors sont-ce des Brésiliens qui ont déformé ce qu’il y avait écrit sur le 

passeport français ? Le père ne se souvient plus très bien. De toute façon, dans le nouveau 

pays on l’appellera par son prénom, Youssef deviendra, José, et à la brésilienne sera diminué 

en « Zé », bientôt modifié en « Zé Turco », « José le Turc », et même, on n’a jamais compris 
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pourquoi « Zé gringo », « Zé l’étranger », mais « gringo » est un terme dont on se sert le plus 

souvent pour qualifier les habitants des États-Unis, où ce Libanais n’aura jamais réussi à 

mettre les pieds… 

 

Histoire extraordinaire, histoire presque banale, tant il y en a des millions dans le monde 

d’aujourd’hui. De ces histoires que veulent absolument ignorer tous ceux qui prêchent 

l’existence d’Identités essentialisées, celles qu’un écrivain franco-libanais, Amine Maalouf, 

qualifie « d’identités meurtrières », qu’elles soient nationales, religieuses, ethniques, la liste 

en est si longue qu’à elle seule elle suffirait à montrer combien est vaine cette quête de 

l’Identité unique et définitive. Quête absurde qui s’acharne à réduire à une Origine toujours 

perdue l’histoire surprenante, drôle, tragique, imprévisible, qui se tisse dans les ports, les 

aéroports, les gares, les consulats, les ambassades, ces lieux où les frontières ne cessent de se 

faire et se défaire, où les trajectoires biographiques bifurquent soudainement, où se produisent 

les minuscules événements les plus impossibles à prévoir, qui façonnent eux aussi l’histoire 

du monde. 

 

Car, ce n’est pas ici le lieu de le raconter par le menu, mais j’ai plaisir à le rappeler, dans 

l’histoire mondiale de cette famille venue d’un obscur village libanais, le destin de Salim 

Miguel aura des répercussions jusque dans la lutte de libération nationale du peuple angolais 

en butte au colonialisme portugais. En effet, un quart de siècle après cette arrivée dans la nuit 

de Rio de Janeiro, un jeune homme nommé Salim Miguel sera la cheville ouvrière d’une 

revue littéraire et artistique, Sul, qui fera entrer dans la modernité la petite capitale provinciale 

où la famille se sera installée, Florianópolis. Et, peut-être parce que c’était une revue 

inconnue d’une ville inconnue des censeurs coloniaux portugais, cette revue traversera 

l’Atlantique et aura pour abonnés quelques jeunes gens avides d’inventer un avenir à leur 

nation qui n’existe pas ; la revue animée par Salim Miguel permettra l’entrée en Angola de 

textes, de pensées, de débats interdits par la dictature ; la plupart des jeunes écrivains liés au 

mouvement de libération nationale trouveront en Sul une nourriture littéraire, artistique et 

politique dans laquelle ils puiseront une partie des matériaux de leur lutte pour une nouvelle 

culture nationale libérée. 

 

Nur. Nous ne savons pas où et comment continue à voyager cette petite lumière. Mais qui 

aurait dit que la naissance d’un petit garçon en 1924 dans le village de Kfar Saroun, au Liban, 

aurait des répercussions sur la naissance d’une littérature nationale en Angola quelques 

décennies plus tard ? Et qui aurait pu prévoir qu’une partie de ce destin se serait jouée par 

hasard à Marseille ? 
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                                 Respecto de Salim Miguel                                                             

                                                                                   Jorge O. González Roma 

Haber obtenido la calificación de “amigo”, de parte de cualquier ser humano, representa  

una satisfacción por sí misma. Si a ello le sumamos formar parte de los amigos 

reconocidos por un ser especial, dueño de un universo superpoblado tanto de seres reales 

como también de personajes ficcionales, provenientes de su propia y fecunda 

imaginación, pasa a  constituir un honor muy particular. 

Tuve el privilegio de conocer  a Salim Miguel junto a su querida esposa Eglê Malheiros 

(destacada escritora y traductora, además de sabia compañera; con el aporte constante de 

sus expresiones admirables, sus silencios magistrales y sus convicciones inalterablemente 

profundas), a raíz de mi amistad con Flávio José Cardozo, otro escritor y traductor de 

excepción, quien también enriquece el lenguaje de la literatura brasileña en general y 

florianopolitana en particular.  

Conversar con Eglê y Salim es agasajar a nuestros oídos y dar prestigio a nuestras 

palabras. Siendo poseedores de un inmenso caudal de relaciones personales y 

profesionales, siempre logran, por su gran calidez y generosa atención, que su 

interlocutor se llegue a sentir “único en su especie”. 

Al intentar hablar sobre Salim Miguel, las frases se atropellan en su afán de describir 

algunas de sus múltiples facetas. Así por ejemplo, sin orden ni cronología alguna, me 

surge mencionar su muy temprana inclinación por la palabra escrita, que lo hizo bucear 

en textos impresos en calendarios y jornales, sin otra discriminación que la palabra 

misma. 

De esa iniciación, pasando por su tarea de lector en voz alta para el librero ciego João 

Mendes, en la Biguaçu de su infancia y adolescencia, mediante la cual pudo entrar en 

contacto con obras de escritores muy diversos, fueron germinando las semillas que 

terminaron por fructificar en el notable escritor que es, desde hace ya mucho tiempo. 

Accedo a su obra escrita por senderos infrecuentes, a punto tal que no podría precisar con 

claridad, si a través de sus escritos conocí algunas de sus características más notables o si 

de sus facetas de cuantiosa humanidad, surge mi comunión con sus textos y personajes, lo 

que se evidencia también en el clima de correspondencia que genera con el público 

asistente a sus charlas y conferencias.  

El escritor argentino Jorge Luis Borges, definió el origen de la creación literaria de todos 

los escritores, como una conjunción de recuerdos y olvidos de lo leído (…”porque el 

olvido es una de las formas de la memoria, un vago sótano, la otra cara secreta de la 

moneda”).  
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En el amigo Salim, esos recuerdos y olvidos se conjugaron de tan excelente forma que 

dieron lugar a la edición en libros, de treinta y una obras a lo largo de sesenta años, con la 

paradójica particularidad de que en su primera publicación, en el año de 1951, se refirió a 

temas que exploraban la vejez, en Velhice e outros contos (Vejez y otros cuentos) y en la 

que completó sus sesenta años de escritor, en Reinvenção da Infância (Reinvención de la 

infancia), del corriente año de 2011, abordó con una frescura y actualidad admirables, la 

temática de la infancia. 

Me he referido solamente al primero y al último (por ahora) de los libros publicados por 

Salim Miguel, como símbolos que abrazan al resto de su producción literaria; toda ella, 

digna de ser leída. 

Como lector cautivado por su obra, me pueblan la mente detalles de personas, animales y 

cosas, incorporadas por medio de su lectura. A modo de simples ejemplos citaré al Ti 

Adão (Tío Adán) con su sabiduría intemporal, a la gaivota (gaviota) que hurgaba en la 

playa y al árvore (árbol) que siempre renace. 

Mi admiración por su prosa, unida a mi vocación de traductor de textos del portugués 

para el español, me llevaron a pasar a mi idioma, algunos trabajos de Salim, con 

resultados que merecieron su aprobación, por lo que en los casos específicos de la crónica 

O árvore (El árbol) y de los cuentos As desquitadas de Florianópolis (Las separadas de 

Florianópolis) y Ponto de balsa (Punto de balsa), pongo mis versiones de los mismos en 

español latino, a disposición de la revista Litteris, para el caso de que sus autoridades 

consideraran oportuno ofrecerlos a sus lectores de habla hispana. 

Podría seguir resaltando hasta parecer interminable, las innúmeras cualidades literarias y 

personales de mi querido amigo, pero el objeto de mi intervención en este homenaje a sus 

sesenta años en la literatura, es simplemente testimoniarle mi amistad y mi gran afecto, 

por lo que para terminar, confieso que si me fuera dado conceder la eternidad de vida a 

personas que en mi opinión lo merecieran, disfrutaríamos por siempre de Salim Miguel. 

Jorge Osvaldo González Roma 

A modo de presentación: 

De profesión técnico mecánico industrial, se dedicó a instalaciones electromecánicas de 

de industrias. Vinculado a la práctica del ajedrez, como jugador de primera categoría, 

llegó a obtener calificación internacional. 
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Amante de la literatura, del cine y de la música, participó en talleres literarios y cursó 

Historia del Arte.  Actualmente retirado de la actividad laboral,  mantiene latente su 

pasión por la lectura y las artes en general. 

jgonzalezroma@yahoo.com.ar 
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O LAÇO LITERÁRIO:  

NOTAS SOBRE A ESCRITA MEMORIALÍSTICA EM SALIM MIGUEL 

Jury Antonio Dall‟Agnol
1
 

 

Resumo 

O presente artigo tece algumas notas sobre a escrita memorialística na obra de Salim Miguel e 

suas interligações freqüentes com a ficção e a história. Tendo como foco de análise o romance 

NUR na Escuridão (1999), coloca-se em pauta a importância do texto literário memorialístico 

para a compreensão da história de vida de sujeitos marginais e os procedimentos de exame que o 

historiador pode usufruir para chegar até a história destes indivíduos. 

 

Palavras-chave: Literatura. História. Memória. Autobiografia. Salim Miguel. 

 

Abstract 

 

This article presents some notes about the writing memoirs in the work of Salim Miguel and their 

frequently interconnections with fiction and history. Focusing the analysison the novel NUR na 

Escuridão (1999), puts up on the agenda the important memoirof the literary text for 

understanding the life history of marginal individuals and the procedures for the examination 

witch the historian can enjoy to get to the history of these individuals. 

 

Keywords: Literature. History. Memory. Autobiography. Salim Miguel. 
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Escrever é reescrever e reescrever, é cortar, é vocação, é talento, é persistência, é um 

permanente corpo a corpo com a palavra. 

 

Salim Miguel 

 

I. 

 Vem-me a mente uma jovem criança amarrando os calçados. Com a mão direita ela forma 

o primeiro laço, depois com a outra ela forma o outro laço. Por instantes ela fica atenta aqueles 

movimentos simples e singelos, numa expectativa realisticamente fantástica, calculando o 

próximo passo. Sentada nas escadarias de acesso a sua morada, o vento deita sobre seus trigueiros 

cabelos e faz movimentar a máquina das lembranças. Num átimo de segundo as engrenagens de 

seu cérebro recuperam uma imagem turva e bamboleante, distante. Nem tão distante assim, aos 

poucos tudo fica claro, fixo e pronto: o filme retorna a tela. Surge a mãe, paciente, serena, pronta 

para ensinar (ou será que já não ensinou?); sim, já ensinou, ali são as lembranças, pequenas 

lembranças, memórias que lhe ajudam a lembrar da amarração perfeita, do ato de juntar um laço 

com o outro e, com esmero, decisão e força, puxar. 

 

II.  

 O laço, os laços. Amarrações literárias de Salim Miguel. Como a criança que forma 

círculos nos cadarços para junta-los em uma amarração perfeita e única, Salim também se vê 

freqüentemente as voltas com os laços da memória, da história e da ficção, amarrando-os e 

transformando-os em literatura. O escritor, sem se preocupar com as fronteiras díspares que 

permeiam estes “laços”, une-os e forma em seus, se assim podemos afirmar, “textos 

memorialísticos”, um emaranhado de histórias que relembram para além de um tempo distante, 

vidas de pessoas. Quiçá nem tão distante assim, pois são recapturadas a partir do hoje. Entretanto, 

mesmo que resgatadas pela memória ininterrupta de Salim Miguel, as lembranças muitas vezes 

fogem constantemente do autor como ele próprio afirma: 

 

Nem permite que a acionemos a qualquer momento, fazendo com que num átimo o 

tempo retroaja e tudo nos devolva íntegro e puro. Ela é acronológica. Pouco adianta 
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teimar, nos esforçarmos na busca de recompor, pela ordem, o que se desgarrou, trazer de 

volta o que já foi, para que volte a ser. Idêntico ou modificado, nem importa.
2
 

 

 Nesse movimento, nesse ato de rememorar, Salim lança novamente aos quatro ventos as 

vozes dos sujeitos do passado que, mais uma vez surgem, para nós e para o autor, no plano da 

arte. O escritor então irá caçar no cerne de seu passado a exploração de um espaço interior do 

qual irá abrolhar, mesmo de maneira despedaçada, semblantes, cacos de panoramas, vozerios e 

fragrâncias, compondo assim a narrativa presente de um arranjo arquitetônico de lembranças 

recordadas, onde, o mais “ [...] importante para o autor que rememora, não é o que ele viveu, mas 

o tecido de sua rememoração, o trabalho de Penélope da reminiscência [...]”
3
. Portanto, narra sua 

vida através do tempo, fala dele próprio e da família, personagens que se modificaram, mas que 

não chegam a ser um “outro”. Na obra, narrador e personagem são afastados, sobretudo pelo 

tempo. As memórias de Salim em NUR significam recriar um passado que não existe mais. 

Graças ao êxito das tessituras que Salim Miguel obtém nas suas histórias, enredando 

história vivida e histórias imaginadas, simples crônicas que tem o poder de nos levar por 

caminhos nunca dantes navegados, por veredas que nos levam a ver uma história estruturada 

dentro de enredos próximos e talvez tão distante de nós, é possível, desta forma, estudar história 

como deve ser feito, como deve ser sentido, que nada mais é do que analisar os acontecimentos 

ligados à vida, e que servem à vida. Para Rosenthal: 

 

Só chega a ser interessante quando aprendemos que a realidade que procuramos lá está 

aqui. O mesmo vale para nossa realidade social: não está por detrás do texto mas deste 

lado, isto é, no texto que reflete as experiências.
4
 

 

Salim Miguel faz muito bem esse entrecruzamento entre história e literatura que se efetiva 

na biografia
5
, em todos os momentos do livro é possível ver essa ligação na história de sua vida e 

da família Miguel, seja em fatos históricos relevantes como: 

 

A lição prossegue. Yussef é um homem curioso, sedento de saber. O patrício diz do 

difícil momento que o país atravessa, tenta explicar o que foi o governo Arthur 

Bernardes, marcado por crises, sob estado de sítio; fala de Washington Luís – e aí quer 

                                                           
2
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3
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4
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5
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fazer o pai entender o permanente domínio do país por uma oligarquia, sempre nas mãos 

do eixo São Paulo e Minas Gerais, o chamado café-com-leite.
6
 

 

Ou acontecimentos corriqueiros, que dizem respeito somente à família, e que tomam 

brilho na escrita do autor, como no capítulo destinado à cachorrinha Taira: 

 

Taira está inquieta. Tenta, procura, se esforça; não consegue entender o que acontece. 

Desde pequena com a família, dela fazendo parte, integrando-a, compreendendo-a, 

aprende até o linguajar arrevesado com que se comunicam. Sente-se perplexa. Atilada, 

esperta, se o pai diz naiá, já sabe que é carne crua; se em lugar disso dizia nakhia, era 

cozida. Fareja algo inusitado. Buscou a mãe. No lugar do costumeiro afago, um brusco 

sai pra lá. Foi até o filho mais velho, com quem sumia em passeios pelos arredores, iam 

até o campinho nos fundos, não longe da casa, subiam a elevação do terreno e desciam 

rolando na grama, tão gostoso, provoca-o, e não merece atenção. Inútil o esforço. Vai até 

as meninas. Parecem não enxergá-la. Apenas o neném, Sayde o nome, de meses, não se 

afasta quando dele se aproxima. Também pudera, o coitadinho nada entende, só quer 

comer, mexer os braços, choraminga feito bobo, ri, dorme. 
7
 

 

Nesse sentido Pierre Bourdieu falou acertadamente de “ilusão biográfica”
8
, considerando 

que era indispensável reconstruir o contexto, a “superfície social” em que age o indivíduo, numa 

pluralidade de campos, a cada instante. Essa ideia é importante para se estudar a obra de Salim, 

pois o tempo aparece de diferentes formas em NUR. O Autor pula de um período para outro em 

instantes, flexibiliza as estações temporais como um mágico que faz desaparecer e reaparecer 

uma moeda em segundos. A memória de Salim trabalha constantemente nas páginas do livro, 

busca fios onde possa tecer a história, procura lembranças que ajudam a entretecer a história a 

memória e a ficção. É nesse viés que a história de Salim vai se desenrolando, num momento é: 

 

O dia: 18. O mês: maio. O ano: 1927. O local: cais do porto da Praça Mauá. O estado: 

Rio de Janeiro. O país: Brasil.
9
 

 

Em outro: 

 

De novo o pai se cala. Olha para a rua, quer divisar carros que passam, a vista sempre 

mais fraca, nesta hora de lusco-fusco o movimento aumenta, ele se mexe-remexe na 

cadeira, a janela é, ao mesmo tempo, seu mundo atual e seu passado. Quer se situar, quer 

fazer com que os que escutam participem, vibrem com sua vibração, vivam o que viveu, 

                                                           
6
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7
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8
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9
 MIGUEL, Salim. op. cit., p. 15. 
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tudo entrando para sempre em seu ser, quer que a rua passe a representar o porto, o 

pasmo, o impasse, o movimento, carros são navios, o pai acaba de chegar, não, não está 

ali naquele início de noite, na Av. Rio Branco, 84, Florianópolis, mas outra, outra vez é 

o anoitecer no cais da Praça Mauá, é sempre o 18 de maio, é o mesmo ano de 1927, é a 

nova maksuna à qual terão que rir se adaptando, terra que precisarão aprender a amar, é 

o embate entre duas concepções de mundo, de vida.
10

 

 

NUR é cheio de peculiaridades. É um romance que se passa aqui e em todos os lugares, 

que conversa com Yussef, com Salim, com a família Miguel, Biguaçu, Florianópolis, Brasil, 

Líbano, Mundo. Uma obra que analisada pelos parâmetros de Giovanni Levi “[...] assume um 

papel ambíguo em história: pode ser um instrumento da pesquisa social ou, ao contrário, propor 

uma forma de evitá-la”.
11

 Social porque o tempo participa do modo como o sujeito percebe os 

acontecimentos a sua volta, e que, se apreendido somente com olhos ao ficcional é evitado.  

 Quando Salim esmiúça com singularidade cada personagem que corrobora com a 

narrativa da história ele não quer somente polir a obra com essências que dêem mais vida e 

existência a história, pelo contrário, ele quer mostrar as particularidades da vida destas pessoas. 

Numa época onde Santa Catarina era considerada um capítulo à parte da história do país, Salim 

nos mostra que trajetórias políticas e sociais também aconteciam no Estado, pessoas faziam 

história por aqui, e embrenhados nessas trajetórias nestas histórias estava à família Miguel.  

Yussef é o ponto de partida destas memórias, destas lembranças que vem ao sabor do 

vento e vão com ele quando bem determinam: 

 
E o fio outra vez rompido só volta a se unir (quantas vezes, em quantas diferentes 

ocasiões, em quais cidades também tão diferentes) tempos mais tarde, entrelaçando 

Biguaçu, Florianópolis, Rio de Janeiro, na mesma trama, na mesma teia, que acaba por 

envolver o país e a família, cujo início acontecera no desconcertante e traumático 

desembarque.
12

 

  

As visões de Yussef e Salim sobre a sociedade que gira em torno deles são constantes na 

obra. São autores e protagonistas ao mesmo tempo. No entanto, a existência que dá ânimo ao 

romance, que o faz ser diferente de uma história calcada em feitos individuais, está relacionada às 

afinidades que os mesmos tecem no desenrolar da trama com os personagens “secundários” do 

livro, da vida deles. A escrita de Salim traz desse modo a trajetória de um homem e de sua 

                                                           
10

 Ibid., p. 17. 
11

 LEVI, Giovanni. 1998, p. 168. 
12

 MIGUEL, Salim. op. cit., p. 19. 
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família que buscam em outro país as oportunidades necessárias para suspender as dificuldades da 

angústia por uma vida melhor. Uma família que vive em constante conflito com um mundo 

carente de sentido, e que por isso mesmo atinge o paroxismo de ser algo estudado pela história.   

As conexões dos fatos vividos com os fatos imaginados na história não podem de modo 

algum ser desvinculado da idéia que o livro propõe, através da história de Salim é possível 

perceber quão “[...] importante é que a maioria das seqüências históricas pode ser contada de 

inúmeras maneiras diferentes, de modo a fornecer interpretações diferentes daqueles eventos e a 

dotá-los de sentidos diferentes”.
13

 

A escrita autobiográfica que o autor renega, não deve ser entendida somente como algo 

manipulável, algo que ele próprio criou, mas sim um reforço e uma justificativa de um olhar 

presente nos acontecimentos que transcorrem pelo livro. Mesmo sem uma ordem cronológica, 

Salim consegue dar uma forma onde “[...] todo o conjunto „se encaixa‟, dá a impressão de 

„ordem‟ e não de „caos‟”.
14

 Suas palavras vêm como exemplos, retirados da própria vida, de uma 

perspectiva que ele mesmo viveu. E são as passagens mais representativas dela que sugerem um 

pensamento mais apurado sobre obra e sobre a escrita de Salim Miguel. Segundo Schmidt: 

 

Nos últimos anos, alguns historiadores têm procurado examinar facetas diferenciadas 

dos personagens e não apenas, como nas biografias tradicionais, sua vida pública e seus 

“feitos notáveis”. Assim, emergem em seus textos, entre outros aspectos, os sentimentos, 

o inconsciente, a cultura, a dimensão privada e o cotidiano. 
15

 

 

 Exemplos destes aspectos pululam em NUR na Escuridão. O modo de vida, as relações 

pessoais, os sonhos, a obra abarca um leque de possibilidades de se entender o lócus social e 

mostra com detalhes para o leitor. Exemplo claro é o capítulo sob o epíteto Perfis, que tem por 

objetivo mostrar a riqueza de detalhes que envolvem os personagens que dialogam a todo o 

momento com a história de vida do autor e da família Miguel. Inicia assim: 

 

Advindos, todos, de camadas populares, são de diferentes estratos sociais. 

A aproximá-los, o mesmo sentido de solidariedade humana, os mesmos 

sonhos, as mesmas esperanças, o mesmo viver em suspenso, à espera de 

                                                           
13

 WHITE, 2001, p. 101. 
14

 ROSENTHAL, Gabriele. 1998, p. 195. 
15

 SCHMIDT, Benito Bisso. 2000, p. 199-200. 
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melhores dias. Aqui, são eles e não são eles, transfigurados pela passagem 

do tempo, pela memória, pela imaginação.
16

 

  

Um destes sujeitos, talvez o mais carismático, é Ti Adão: 

 

Rememora o passado, tempos de escravidão, a lei áurea, os navios 

negreiros atopetados, gentes morrendo durante a viagem, a chegada ao 

novo chão, negociados como animais, pior que animais, a libertação dos 

escravos pela princesa Isabel, a proclamação da República. Pára. Lembra 

os dois imperadores. Diz, o primeiro, que esteve em São Miguel, não 

conheci não, já o segundo sim, fui até Florianópolis ver ele, pouco antes 

dele ser afastado.
17

 

 

 Portanto, o que ocorre em NUR não é a reprodução de feitos notáveis do autor, ou de 

Yussef. Perpassa na obra todo um conjunto de acontecimentos universais que influenciam na vida 

não só de Salim Miguel, mas também de toda a sua família, amigos e conhecidos. Os 

acontecimentos históricos que o livro abrange se relacionam com os personagens não com o 

intuito de legitimar ou mostrar algum feito praticado por ambos, mas sim, indicar os efeitos que 

estes fatos transmitiram a vida destes.  

Em Biguaçu: 

O pai quer animá-la, diz: mulher, Tamina, o Getúlio vai ganhar, é questão 

de dias, e aí tudo melhora no país, um pouco de paciência. Adversários do 

Getúlio, que sabiam da posição do pai (embora ele dissesse que, como 

estrangeiro, não tinha posição política), talvez influenciado pelo Regis ou 

desejoso de mudanças, retrucavam: seu Zé, o que é isso, ganhou nada, 

aprecate-se, tudo bazófia dos adeptos do caudilho sem coração, sem 

bandeira, um despreparado sequioso de poder, atente nas barbaridades 

cometidas, no morticínio; e depois de tudo definido, ouvia-se dos poucos 

que se mantinham fiéis às suas posições, ou não as podiam esconder: 

coitado do nosso presidente, vai ser exilado, outros vão sofrer com ele ou 

por causa dele, e aqui, como fica a situação no Estado com os Ramos, 

vingativos, em Biguaçu os Amorins, o seu Fedoca, o seu João Dedinho, 

revanchistas que vão deitar e rolar, esperem pra ver.
18

 

 

                                                           
16

 MIGUEL, Salim. 2004, p 198. 
17

 Ibid., p. 199. 
18

 Ibid., p. 174. 
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O modo particular de conexão destas instâncias produz uma maneira característica de 

causar sentido, de significar o mundo no qual as suas vivências foram possíveis. Salim Miguel, 

no seu fazer literário, expressa um plano. Concepção na qual seu papel de escritor/personagem é 

colocado de forma a resgatar uma memória, sua e de todos a sua volta. Implica a Salim Miguel 

resgatar o passado lançando-o no futuro. 

Salim, em NUR na Escuridão, sugere em considerar a obra como o balanço de toda uma 

vida. Nas páginas vão aparecendo referências a acontecimentos e impressões que o autor recolhe 

ao longo da sua existência, desde a sua infância até sua fase adulta. Neste caminho tortuoso que 

são as memórias nossas, o autor graças a uma operação de urdidura entre suas lembranças e o 

diário do pai Yussef, consegue, a seu modo, fazer literatura e mostrar a relação daquela família e 

dele próprio com o mundo e consigo mesmo.  

 Porém, a escrita de Salim não se resume só aos fatos de desencantamento com o mundo e 

com a vida, também ele em sua obra enxerga com lucidez os personagens que irrompem em 

definitivo com um mundo de imobilidade e estabilidade. Essa constatação, essencial no 

desenrolar da história, tem como exemplo protagonista, além dos vários que circundam a obra, à 

cisão de seus pais com a “terrinha” (Líbano).  A mudança para um país distante e estranho em 

hábitos e costumes pode ser visto como a possibilidade de resistência de um mundo que parte do 

esfacelado para recomeçar com olhos fixos em um novo horizonte. NUR é uma autobiografia 

com um discurso debreado, que não institui um indivíduo essencial, ela arquiteta uma figura 

periférica e ao mesmo tempo central do autor no interior da obra.  

 Salim Miguel não cita seu nome durante a história, ele trata sua existência no decorrer dos 

acontecimentos como “o primogênito”, “o filho mais velho”; dessa forma Salim adentra a história 

não como protagonista, mas como um dos protagonistas da narrativa. O livro caminha por trinta 

capítulos, independentes e sem uma linearidade seqüencial, mas essa é uma das técnicas 

particulares do autor, ele espera que a memória venha à tona para escrever, não traça uma linha e 

segue narrando fatos, não, ele tece a história e a memória de forma a resultar em tópicos que 

mesmo sem uma progressão factual se encontram em todos os momentos na narrativa. No 

capítulo Fios ele fala sobre a sua memória: 

 

A memória se esgarça, flutua, se decompões, se compacta. Fios se 

atam/desatam. Fragmentos somem e reaparecem. Onde alguns 
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gostaríamos de recuperar mais nítidos, reter, preservar; por que outros, 

que desejaríamos ignorar, desagradáveis ou sem significância maior, 

teimosos se entremostram, se fixam de forma perene? Necessário 

preencher vazios que incomodam. Inútil esforço consciente. A memória 

não possui lógica cartesiana. 
19

 

  

 Se história e memória estão indissociavelmente conectadas, refletir sobre a memória é 

forma de auto-reflexão para a história. Trata-se então de perceber como a memória pode 

contribuir para escrever uma história diferente, mais humana e mais comprometida com a 

sociedade. Bisbilhotar então as tramas da memória e da história é, simplesmente, não estar 

contente com aquilo que nos é dado a primeira vista, é questionar e refletir sobre a possibilidade 

de ali se encontrar outras possíveis histórias. 

 

III. 

Nur na Escuridão compõe-se assim de indivíduos que não deixaram profundas marcas na 

historiografia, mas que acabaram deixando na história experiências intensas. Esse é o mote para a 

escrita do autor. Tipos que viveram, sonharam, interagiram com o mundo e com a sociedade que 

os englobava de uma forma simples, porém, ao mesmo tempo, complexa. São vivências 

enredadas em destinos incertos e envoltas em um cotidiano bucólico e rotineiro que podem ser 

avistadas, por exemplo, nas narrativas sobre Ti Adão, sobre o pai Yussef, sobre a mãe Tamina, e 

até mesmo sobre a cachorrinha Taira e o cavalo Sultão. Destinos e histórias que se entrelaçam 

com a vida do autor e que demarcam lugares, datas e narrações. Episódios marcantes como a 

chegada atribulada da família Miguel ao Brasil: 

 

Tamina puxa o marido pela manga, pede, Yussef, por Allah, olha de novo, olha; ele, no 

intuito de acalmá-la, tira mais uma vez os papéis da bolso, volta a ler o que está escrito, 

em árabe e em francês, procura adivinhar se algo vem em português, parece que não, e lá 

está: Consulado do Brasil em Marselha, visto de autorização para entrada no país sob 

número 397, em 14-04-1927.
20

 

 

Aí estão as marcas existenciais dos personagens e, porque não dizer, históricas. É através 

do olhar sobre a experiência cotidiana de suas vivências, que o caldo da história engrossa e o 

                                                           
19

 Ibid., p 165. 
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trabalho do historiador se vê diante de um novo patamar: a de buscar explicitamente à 

experiência histórica sobre a qual se pretende refletir através da obra literária memorialística.  

No entanto, os resquícios nem sempre são fáceis de perceber, são percepções que tornam 

o trabalho do historiador árduo e cheio de ciladas, mas que através da literatura de Salim Miguel 

ganha novos matizes, pois, na escrita memorialística do autor, encontram-se as pistas, os indícios 

e os sinais necessários para compreender a toada histórica desse passado preso as memórias 

fragmentadas do escritor. Memórias estas que estão imbricadas com as memórias dos próprios 

personagens e, que, por isso mesmo, é uma constituição intelectual e psíquica que ocasiona de 

fato uma reprodução seletiva do passado, que jamais é exclusivamente aquela do sujeito, mas de 

uma pessoa inserida num conjunto familiar, social, nacional.  

Para Maurice Halbwachs
21

 a questão central incide na afirmativa de que a memória 

individual existe sempre a partir de uma memória grupal, posto que todas as lembranças são 

formadas no imo de um grupo. A genealogia de diferentes ideários, cogitações, anseios, idolatrias 

que conferimos a nós são, na verdade, movidas pelo grupo. E é por esse viés que Salim caminha 

em Nur na Escuridão. 

A composição literária do autor sofre com o tempo e com as experiências, porém nunca 

perde seu caráter memorialístico. Modificações estas que terminam sempre enraizadas em suas 

histórias e que primam por mostrar principalmente episódios que se passam no mundo, em 

Florianópolis, na vida de Salim e na dos que o rodeiam. A ambição do autor – mesmo que seja 

impossível – é recuperar a totalidade de sua experiência vivida através da recordação, e para isso 

a fusão entre ficção, memória e história é imprescindível para ele. Feita essa composição, a forma 

que Salim encontrou para externar tais experiências foi por meio da arte literária, uma arte capaz 

de decodificar a acepção das aparências. Para Michel Raimond: 

 

[...] entre l‟inconsistance d‟un présent qui glisse à la surface des choses et le charme 

d‟un passé dont ont est tragiquement séparé, le souvenir et, en particulier, les 

experiénces privilégiées de la mémoire affective fournissent la matiére d‟une vraie vie, 

liberée des contingences et saisie dans la pureté de son essence. L‟art n est point 

divertissement, mais retour à soi.
22

  

                                                           
21

 HALBWACHS, Maurice. 2006. 
22

 RAIMOND, Michel. 1967, p.150. “Entre a inconsistência de um presente que desliza à superfície das coisas e o 

charme de um passado do qual nos separamos tragicamente, a lembrança e, em particular, as experiências 

privilegiadas da memória afetiva fornecem a matéria de uma verdadeira vida, libertada das contingências e agarrada 
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Porém, não só a memória arguta de Salim e o seu dom para escrita teceram suas obras. 

Também a leitura de outros autores influenciou e muito no processo de criação artística do autor. 

Segundo Carlos Jorge Appel: 

 

[...] sem ser um exegeta, Salim Miguel foi um leitor e analista lúcido tanto do clássico 

romance europeu quanto do norte-americano, do brasileiro e latino-americano do século 

XX. Leu muito, e soube transfundir a sua aprendizagem, passo a passo, na sua ficção.
23

 

 

  Num apanhado geral da continuada e excelente exegese da obra de Salim, que vai desde 

Velhice e outros contos (1951) até Reinvenção da Infância (2011) fica claro a marca de sua obra 

quando se nota os vários diálogos que o autor tem com seus escritores preferidos, com seus 

personagens e com o tempo e a geração que lhe cabe viver. Quando perguntado quais os 

estímulos e ensejos para escrever, Salim responde: 

 

Os estímulos são vários, exteriores e interiores. Há necessidade de comunicar, de 

expressar o que sinto, de dar meu recado, de pôr para fora os fantasmas que me movem, 

as pressões que me solicitam colaboração e a pressão de minha mulher que me cobra 

novos textos, uma produção mais constante. De repente, a manifestação de um leitor 

anônimo, que se descobre numa simples frase de um texto meu, me estimula.
24

 

 

Usando o tempo e recursos memorialísticos como condutor da história e transformando 

todos em personagens, até ele próprio, Salim narra à história da imigração de uma família 

libanesa ao Brasil com estilo e visão de mundo, com ritmo e fusão de tempos e emoções, e 

mostra que está sempre em busca do novo na sua escrita. Evolução esta que pode ser muito bem 

vista na progressão de suas obras. Mais uma vez citando Appel: “Das duas ou três coisas que se 

pode concluir a respeito da obra romanesca de Salim Miguel, a primeira é que escreve não apenas 

para distrair, mas para problematizar, sem excluir a fruição”.
25

 

Salim une desse modo história, memória e ficção em um trabalho árduo de reconstituição, 

de reelaboração de vida, de lembranças que muitas vezes fogem do perímetro individual e só são 

                                                                                                                                                                                            
na pureza de sua essência. A arte não é ponto de divertimento, mas retorno sobre si mesma.” Tradução de minha 

autoria.  
23

 CARDOZO, Flávio José; BOOS JUNIOR, Adolfo. 2001, p. 93. 
24

 Ibid., p. 88. 
25

 Ibid., p. 102. 



Revista Litteris – ISSN: 19837429 n. 8 - setembro 2011                                     DOSSIÊ SALIM MIGUEL 

 

Revista Litteris – www.revistaliteris.com.br         Dossiê Salim Miguel 
 
 

encontradas no circuito do coletivo. E se assim o faz, para compreender esta urdidura é pertinente 

e necessário entender a composição artística e pessoal do autor para se entender a história. 

Michael Pollack alerta acerca do tema e dos perigos que a memória coletiva e individual abrange:  

 

Assim como uma "memória enquadrada", uma história de vida colhida 

por meio da entrevista oral, esse resumo condensado de uma história 

social individual, é também suscetível de ser apresentada de inúmeras 

maneiras em função do contexto no qual é relatada. Mas assim como no 

caso de uma memória coletiva, essas variações de uma história de vida 

são limitadas. Tanto no nível individual como no nível do grupo, tudo se 

passa como se coerência e continuidade fossem comumente admitidas 

como os sinais distintivos de uma memória crível e de um sentido de 

identidade assegurados.
26

 

 

Carlo Ginzburg em um notório ensaio intitulado “Sinais: raízes de um paradigma 

indiciário” 
27

, discorre sobre o método de conhecimento fundado em referências indiciárias o 

qual o Ocidente privilegia desde finais do século XIX. Esse procedimento que tem destaque 

principalmente na área da semiologia médica, parte da posição de que os pequenos detalhes, os 

traços aparentemente baldios ou insignificantes podem ser a chave para, por meio de uma 

estratégia racionalizada de exploração das pistas, identificar o falso do verdadeiro. Desse modo, 

independente da área de conhecimento que se utiliza do paradigma indiciário, o fato é que as 

luzes sobre os detalhes ínfimos e marginalizados podem ser o caminho para se encarar outra 

história.  

No caso do trabalho historiográfico que prima pelo estudo das relações entre memória, 

história e ficção, os indícios podem nos levar a notar os impulsos memorialísticos, fictícios e 

historiográficos arquitetados pelo autor na obra literária. Sendo assim, a bibliografia de Salim 

Miguel pode ser muito importante para se compreender o texto literário também como um 

organismo permeado por categorias históricas que lhe deram origem, pois, de fato constituem-se 

como obras de ficção, contudo nem por isto desobrigadas de certa lógica social, cuja 

identificação e explicação são pressupostos indissociáveis do exame histórico. Compartilha-se 

assim das idéias de Sidney Chalhoub e Leonardo Pereira quando afirmam que: 

 
                                                           
26

 POLLACK, Michael. 1989, p. 11. 
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 GINZBURG, Carlo. 1990. 



Revista Litteris – ISSN: 19837429 n. 8 - setembro 2011                                     DOSSIÊ SALIM MIGUEL 

 

Revista Litteris – www.revistaliteris.com.br         Dossiê Salim Miguel 
 
 

“[...] a disposição de se apropriar da literatura sem a maior sem-cerimônia – 

despudoramente, se nos permite dizer assim. Diante dos poetas e prosadores do Olimpo 

das letras, não passamos com o chapéu à mão, curvando-nos respeitosamente. Chapéu à 

banda, passamos gingando. Por obrigação de ofício, historiadores sociais são 

profanadores.” 

 

“[...] a proposta é historicizar a obra literária, inserí-la no movimento da sociedade, 

investigar as suas redes de interlocução social, destrinchar não a sua suposta autonomia 

em relação à sociedade, mas sim a forma como constrói ou representa a sua relação com 

a realidade social – algo que faz mesmo ao negar fazê-lo. Em suma, é preciso desnudar o 

rei, tomar a literatura sem reverências, sem reducionismos estéticos, dessacráliza-la, 

submetê-la ao interrogatório sistemático que é uma obrigação do nosso oficio. Para 

historiadores a literatura é, enfim, testemunho histórico.” 
28

 

 

 Nos laços e entrelaços da escrita de Salim Miguel surgem, a cada instante, mais laços. 

Laços históricos, laços memorialísticos, laços ficcionais. E nesse entrevero de laços que é a 

literatura do autor encontramos os principais movimentos do ser humano: amor, medo, 

inquietação, vaidade... Uma gama de narrativas possíveis e impossíveis que tem na história, na 

memória e na ficção o laço perfeito. Algo primoroso, sim, porém não intocável. Ao historiador 

cabe então desvencilhar os laços e procurar nas suas tramas e artimanhas os testemunhos 

históricos que dão voz ao passado e coerência ao presente. Sim, historiadores sociais são 

profanadores, todavia, dotados com as melhores intenções possíveis.  

Sendo assim, penso que não há mais dúvidas sobre os temas e os dilemas importantes que 

permeiam a obra de Salim Miguel, se ainda existem, se são dignos de nota da história, penso que 

isso seja uma questão retórica. Entretanto, para quem ainda cultiva a dúvida, um conselho: basta 

desvencilhar os laços de seus livros e ler. 
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Identidade e imigração em Nur na escuridão, de Salim Miguel 

 

Luciana WREGE RASSIER
1
 

Universidade Federal de Santa Catarina 

 
Traduzido do francês por Karla Giane Cruz Vighi e Roseli Silva 

  

Mescla de ficção e realidade, Nur na escuridão, publicado em 1999, conta a história de 

uma família de libaneses que chega ao Brasil em 1927. Alusões a imigrantes libaneses e sua 

cultura já se encontravam na obra do jornalista e escritor Salim Miguel desde seus primeiros 

textos, que datam dos anos 1950, sem necessariamente ocuparem o primeiro plano
2
. Nur na 

escuridão tem, portanto, um lugar privilegiado no universo do autor na medida em que nele 

são detalhados o contexto libanês e as razões pessoais que incitam o casal Yussef  e Tamina a 

deixarem seu país, assim como a travessia que realizam do Atlântico, a chegada ao Rio de 

Janeiro, a instalação no estado de Santa Catarina – primeiro em cidades do interior, 

posteriormente na capital, Florianópolis –, as dificuldades enfrentadas, o processo de 

integração. A narrativa abrange uma grande parte do século XX, mais precisamente o período 

entre 1923 e 1996. História de família, mas também do mundo e do Brasil, pois o narrador se 

interroga repetidamente sobre as consequências dos acontecimentos históricos (Revolução de 

1930, governo de Getúlio Vargas, ascensão do nazismo, Segunda Guerra Mundial, ditadura 

militar) na vida das pessoas. 

 Assim, compreeendemos facilmente por que a publicação de Nur na escuridão teve 

tanta repercussão
3
. Por um lado, esse romance preenche uma lacuna na literatura brasileira no 

que concerne as narrativas sobre a imigração libanesa
4
. Ele é pioneiro quanto à narrativa 

                                                 
1
 Doutora em Estudos Românicos pela Universidade de Montpellier, Luciana Wrege Rassier atua no Programa 

de Pós-Graduação em Estudos da Tradução da Universidade Federal de Santa Catarina desde 2010. Lecionou 

Literatura e Cultura brasileiras nas universidades de Montpellier (1994-2002) e de La Rochelle (2003-2010). Co-

traduziu, com Jean-José Mesguen, os romances Pequod, de Vitor Ramil, e Primeiro de Abril, narrativas da 

cadeia, de Salim Miguel, publicados pela editora francesa L'Harmattan. Publicou vários textos sobre literatura 

brasileira e comparada, dentre os quais trabalhos sobre a obra de Salim Miguel e sobre o Grupo Sul (Círculo de 

Arte Moderna de Santa Catarina). Co-dirige desde 2008 o “Pôle de Recherches Interuniversitaires sur les Pays de 

Langue Portugaise” (PRIPLAP), com sede na Universidade de Rennes. É membro do “Centre de Recherches en 

Histoire Internationale et Atlantique” (CRHIA), das Universidades de Nantes e de La Rochelle. 
2
 A importância desta temática é sublinhada pelo próprio escritor: « Outra fonte fundamental na literatura de 

Salim Miguel está em sua própria origem libanesa. „No meu caso, em boa parte dos meus 16 livros de ficção, ela 

aparece direta ou indiretamente‟» in ANGIOLILLO, Francesca. « Salim Miguel ganha Troféu Juca Pato », Folha 

de São Paulo, 06 jun. 2002. 
3
 Inúmeros artigos foram publicados na imprensa, sobretudo após a entrega do prêmio de melhor romance da 

Associação Paulista de Críticos de Arte (1999) e do prêmio Zaffari-Bourbon (2001 – compartilhado com 

Antônio Torres por Meu querido canibal). 
4
 Vários críticos destacam essa lacuna, como Marcelo Rollemberg em « Nur recupera uma história ainda por 

contar »: « Afinal, a saga dos libaneses que aportaram no Brasil é vasta, tratando desde mascates até poderosos 
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bastante detalhada da vida no Líbano, da preparação e do desenrolar da viagem até o Brasil, 

das diferentes etapas de adaptação dos recém-chegados, bem como da rede de apoio 

constituída pela comunidade libanesa já instalada aqui. Entretanto, convém lembrar que, pela 

descrição das relações familiares, pela atmosfera oriental, e pela técnica narrativa inspirada 

nas Mil e uma noites, esse romance aproxima-se de outras obras que põem em cena 

imigrantes libaneses, como Lavoura Arcaica (1975), de Raduan Nassar, e Relato de um certo 

oriente (1989), de Milton Hatoum. Por outro lado, Nur na escuridão se inscreve, como os 

textos precedentes do autor, na tradição das narrativas que apresentam um caráter universal, 

capaz de interessar a um público amplo apesar de as personagens estarem nitidamente 

inseridas em um tempo e um espaço bem determinados. Trata-se, aliás, de uma das 

características do projeto literário de Salim Miguel. Sendo assim, não é por acaso que o 

escritor ressaltou a importância que atribui ao aspecto social de sua obra, ao final de seu 

discurso na cerimônia de entrega do Prêmio Juca Pato, que o sagrou « Intelectual do ano » em 

2002: « Procurei ao longo dos anos traçar um painel do meu tempo e da minha gente. Talvez 

tenha sido essa uma das razões para que hoje receba este troféu »
5
. 

Efetivamente, ao longo das quase 260 páginas de Nur na escuridão, estão presentes 

diferentes elementos relativos à imigração e suas questões identitárias. No entanto, eles se 

encontram dispersas no texto, não sendo tratados de maneira sistemática. A vida da família de 

imigrantes libaneses de que trata a obra é contada por meio de personagens que aparecem e 

desaparecem, para às vezes reaparecer em seguida, e por meio de alguns episódios que são 

retomados ou, ao contrário, ficam sem sequência, mas que podem ser igualmente 

apresentados sob diferentes versões. Tudo isso em uma estrutura organizada em torno de 

inúmeros saltos temporais. 

Neste artigo, interrogamo-nos sobre a maneira como construção identitária,  imigração 

e culturas em contato são abordadas nesse romance. 

 

Uma saga familiar 

 

                                                                                                                                                         
donos de banco, e merece ser bem registrada. O romance do escritor e jornalista Salim Miguel, Nur na 

escuridão, cuida de recuperar um pouco dessa história ainda não totalmente contada », in O Globo, 25 dez. 1999. 

O próprio Salim Miguel destaca: « Ao contrário da imigração italiana e alemã, que deixou uma literatura a 

respeito, praticamente não existem relatos sobre a vinda de libaneses para o País » in PAGANINI, Joseana. 

« Saga de uma família libanesa », Jornal de Brasília, 28 set. 2000. 

 
5
MIGUEL, Salim. « Troféu Juca Pato », Jornal da UBE, n°100, out. 2002, p. 5-6. Este prestigioso prêmio é 

organizado pela União Brasileira dos Escritores (UBE) em parceria com o jornal Folha de São Paulo. 
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 Em consequência da estrutura temporal extremamente fragmentada que Salim Miguel   

emprega na construção de Nur na escuridão, a reconstituição cronológica dessa história 

familiar não é facil; aliás, suas lacunas e imprecisões são assinaladas e destacadas pelo 

narrador. É somente graças a releituras minuciosas que podemos abstrair os inúmeros 

episódios e envios analépticos e prolépticos para identificar o fio cronológico da narrativa. 

Vejamos suas linhas gerais: 

Casados em 1923 (p. 46)
6
, Yussef e Tamina já têm três filhos em 1927 (Salim, o 

primogênito, nascido em 1924 – p. 51, e duas filhas, Fádua e Hend, esta nascida em janeiro de 

1927 – p. 58), com os quais deixam o Líbano, em companhia de um dos irmãos de Tamina, 

Hanna. O navio parte de Beirute e faz uma parada em Alexandria, antes de chegar a Marselha, 

onde obtêm o visto para o Brasil em 14 de abril (p. 78). Duas semanas depois, a bordo de um 

navio italiano (p. 60), começam a travessia do Atlântico, que dura aproximadamente três 

semanas (p. 76), com uma breve parada em Dacar (p. 73). Uma vez no Rio de Janeiro, 

permanecem dois dias na casa de um compatriota (p. 36), esperando que a irmã de Yussef, 

Sada, venha procurá-los e levá-los a Magé, onde se instalam. Yussef torna-se mascate, 

aprendendo com seus compatriotas tanto as técnicas de venda e de negociação quanto frases 

elementares em português (p. 90). Inicialmente com Hanna e depois sozinho, mascateia pelas 

estradas de Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo, Macaé e da Baixada Fluminense (p. 86-

88). Devido à pouca rentabilidade da atividade, decide ir ao estado de Santa Catarina, a fim de 

aconselhar-se com outros libaneses e avaliar as condições para ali se instalar. Após um 

telegrama mal interpretado, sua família o reencontra em Florianópolis (p. 95), onde ficam 

somente alguns dias, antes de se instalarem na cidadezinha de São Pedro de Alcântara. 

Nessa localidade, Yussef abre uma loja na qual vende comida, bebidas, ferramentas e 

tecidos, além de continuar mascateando. É lá que nasce seu quarto filho, Jorge, em fevereiro 

de 1929 (p. 100). Pouco tempo depois, transferem-se para Rachadel e, em seguida, para Alto 

Biguaçu, onde nasce Sayde no final de 1931 (p. 170). Nesse ínterim, Hanna os deixa e se  

instala em Porto Alegre (p. 175). Em 1932 mudam-se para Biguaçu, onde ficariam até 1943. 

Lá nascem os últimos filhos – Fauzi, em 1933, e o caçula, Samir, em 1940 (p. 175). É também 

em Biguaçu que outro irmão de Tamina, Tufik, permanece com eles durante algum tempo. 

Uma vez na capital, moram em casas alugadas (Praça 15 de Novembro, Rua Lacerda 

Coutinho). Somente após a morte do caçula, em dezembro de 1954, Tamina persuade Yussef 

a comprar um terreno (p. 247). Cerca de um ano depois, a nova casa, situada na Avenida Rio 

                                                 
6
 MIGUEL, Salim. Nur na escuridão. Rio de Janeiro: Topbooks, 1999. Nas citações do romance, indicaremos 

doravante somente o número das páginas entre parênteses. 



Revista Litteris – ISSN: 19837429 n. 8 - setembro 2011                                DOSSIÊ SALIM MIGUEL 

Revista Litteris – www.revistaliteris.com.br          Dossiê Salim Miguel 

Branco, fica pronta, graças a um financiamento obtido junto à Caixa Econômica Federal. 

Tamina falece em março de 1956, com pouco mais de cinquenta anos (p. 242). Nenhum dado 

permite precisar o ano do falecimento de Fádua, filha que ficou morando com o patriarca – 

salvo o fato de ele já estar idoso. Quando morre, entre o final dos anos 1980 e início dos anos 

1990, a casa da família fica hipotecada (p. 254). 

Apesar da complexa estrutura temporal utilizada por Salim Miguel, essa saga familiar 

é contada de maneira relativamente linear nos dois primeiros terços do romance, como 

veremos a seguir. 

 

A estrutura do romance 

 

Essa narrativa em terceira pessoa se organiza em trinta capítulos numerados e com 

títulos. Eles podem ser reagrupados em cinco partes:  

- Primeira parte (capítulos 1 a 5). O capítulo inicial estrutura-se em um vai-e-vem temporal 

que corresponde ao que o narrador identifica como sendo a técnica narrativa de Yussef, 

fortemente inspirada na das Mil e uma noites. Nesse capítulo, idoso e viúvo, Yussef está na 

casa de seu filho no Rio de Janeiro. Identificamos diferentes fragmentos correspondentes 

tanto à narrativa das atividades de Yussef durante sua estada no Rio quanto às lembranças 

contadas pelo patriarca sobre sua chegada, com Tamina, Hanna e os três filhos, à Praça Mauá. 

Os capítulos 2 a 5 apresentam os dois dias passados no Rio e a viagem de trem para Magé, 

respeitando uma cronologia linear. 

- Segunda parte (capítulos 6 a 26). Esse conjunto, introduzido pela fórmula « Recuemos no 

tempo » (p. 44), conta, no final do quinto capítulo, a vida de Yussef e Tamina no Líbano 

depois do casamento, a chegada a Marselha (capítulos 6 a 9), a estada nessa cidade e a 

travessia do Atlântico (capítulos 10 e 11), a chegada ao Brasil em uma ilha próxima à cidade 

do Rio de Janeiro. Aqui, a narrativa retoma o episódio do cais da Praça Mauá evocado no 

capítulo inicial e os acontecimentos tratados nos capítulos 2 a 5, cuja sequência cronológica 

corresponde ao aprendizado da atividade de mascate em Magé e arredores (capítulo 13). Em 

seguida, o romance aborda a estada de Yussef no estado de Santa Catarina, onde a família 

dele o reencontra (capítulos 14 e 15), a breve estada em São Pedro de Alcântara e em Alto 

Biguaçu, assim como a mudança para Biguaçu (capítulos 16 e 17), a vida nessa localidade 

(capítulos 18 a 21), a instalação e a vida em Florianópolis, até a aposentadoria de Yussef 

(capítulos 22 a 26). 
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 Os dois capítulos que se seguem representam mais de um quarto do romance (73 das 

258 páginas). 

- Terceira parte (capítulo 27). Enquanto o conjunto precedente (capítulos 6 a 26) é muito  

marcado pela memória, o capítulo 27 (Fios) a tem como assunto principal, pois o narrador 

analisa os procedimentos a ela inerentes, numa introdução de quase duas páginas. Em 

seguida, dezenove fragmentos introduzidos pela expressão « Nítida a cena » evocam 

episódios vividos no estado de Santa Catarina e correspondem cronologicamente às diferentes 

cidades do interior onde Yussef e sua família moram. Dessa forma, os fragmentos 1 a 4 

remetem a São Pedro de Alcântara, Rachadel e Alto Biguaçu. Os quinze fragmentos restantes 

tratam dos episódios vividos em Biguaçu e funcionam como uma espécie de preparação para 

o capítulo seguinte, visto que fazem alusão a várias personagens dessa localidade. 

- Quarta parte (capítulo 28). A estrutura desse capítulo (Perfis) assemelha-se à do capítulo 27, 

pois nele identificamos uma introdução, na qual o narrador se interroga sobre os mecanismos 

que entram em jogo na gênese das personagens. A isso seguem-se nove fragmentos 

numerados, cada um evocando uma personagem de Biguaçu, todas já conhecidas do leitor, 

algumas presentes em outros textos de Salim Miguel – por vezes desde Alguma gente (livro 

de contos de 1953) ou Rede (romance publicado em 1955), como é o caso do ex-escravo Ti 

Adão ou do Tio Hanna
7
. 

- Quinta parte (capítulos 29, Mortes, e 30, Sementes). Com a temática da morte, esses dois 

últimos capítulos aprofundam a questão da lacuna, a priori impossível de preencher, já 

evocada na reflexão sobre a memória e seus mecanismos. O capítulo 29 apresenta uma 

estrutura análoga à dos dois capítulos precedentes, com uma introdução e três fragmentos 

numerados, através dos quais são lembrados o falecimento de Hanna, o do caçula, o de 

Tamina e, enfim, o de Fádua. O epílogo conta o falecimento de Yussef, e seu título 

(Sementes) faz referência aos filhos e netos, que assegurariam a continuidade do patriarca. 

Como Salim Miguel insiste no fato de que seu romance relata a história de uma 

família específica, retrabalhada para tornar-se um texto de ficção, certos fatos correntes na 

história da imigração libanesa no Brasil são instrumentos úteis na exegese de Nur na 

escuridão
8
. 

                                                 
7
 MIGUEL, Salim. Alguma gente (histórias). Florianópolis: Editora Sul, 1953; Rede. Florianópolis: Editora Sul, 

1955. 
8
 « Ao mesmo tempo em que traço a saga de uma família de imigrantes libaneses pelos caminhos do Brasil, 

procuro interligá-la aos fatos marcantes do período. Claro que o tratamento é ficcional, os acontecimentos são 

reelaborados. Não estava fazendo romance histórico, mas aproveitando elementos da realidade para criar uma 

ficção», Salim Miguel in ARAÚJO, Paulo. «Entre a ficção e a vida real», Correio Braziliense, Brasília, 28 set. 

2000. 
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A imigração libanesa no Brasil 

 

 Depois da guerra de 1860, com o intuito de escapar de um contexto econômico pouco 

favorável, mas também das pressões religiosas, cristãos árabes de certas regiões (território que 

corresponde atualmente ao Líbano, à Síria e a uma parte da Jordânia) do Império Otomano 

começaram a emigrar, sobretudo em direção ao Egito, ao continente africano e ao continente 

americano, particularmente em direção aos Estados Unidos, Canadá, Brasil e Argentina. 

No caso do Brasil, essa imigração tornou-se sistemática graças, em grande parte, às 

estadas do imperador D. Pedro II no Império Otomano (1871-1872, 1876, 1887-1888), pois a 

acolhida que recebeu e a repercussão de suas viagens tornaram o Brasil conhecido, de maneira 

bastante vaga, porém atraente, apresentando-o como um país longínquo e exótico, onde seria 

possível enriquecer graças ao fruto do próprio trabalho. 

Convém lembrar que depois da Primeira Guerra Mundial o Império Otomano deu 

lugar a protetorados – francês, no caso do Líbano – que mantiveram as autoridades políticas e 

religiosas relativamente sob controle
9
. Durante esse período, o contexto econômico e político 

continuava estimulando a emigração. Se entre 1890 e 1900 mais de 5000 sírios e libaneses 

vieram ao Brasil, por volta de 1920 eles já eram 12 vezes mais numerosos aqui, e entre 1920 e 

1930 mais de 42 mil outros imigrantes chegaram
10

. Depois da Segunda Guerra Mundial, já a 

imigração de libaneses muçulmanos que se tornou significativa e, mais recentemente, a guerra 

civil no Líbano entre 1975 e 1991 criou uma nova onda migratória. Estima-se hoje em seis 

milhões o número de brasileiros de ascendência libanesa, o que equivale quase à população do 

Líbano
11

. 

As diferentes etapas desse fluxo migratório e os setores econômicos em que essa 

população se inseriu aos poucos são claramente definidos. Assim, entre 1860 e 1900, o ciclo 

da borracha os levava em direção à Amazônia, enquanto que a riqueza gerada pelo ciclo do 

café aumentava o interesse da região sudeste. De 1900 a 1918, os recém-chegados 

continuavam a privilegiar o comércio ambulante, ajudados pelos que já haviam aberto 

                                                 
9
 A independência do Líbano ocorreu em 1943. 

10
 Contrariamente ao que se passou nos Estados Unidos, no Brasil os contingentes de sírios e libaneses eram 

significativos em relação às principais nacionalidades de imigrantes (portugueses, espanhóis, italianos e 

alemães). Ver TRUZZI, Oswaldo. « O lugar certo na época certa: sírios e libaneses no Brasil e nos Estados 

Unidos – um enfoque comparativo », Revista de estudos históricos, Rio de Janeiro, v.27, 2001, p. 119-120. 
11

 Nas comemorações dos 125 anos da imigração libanesa no Brasil (o ano oficialmente adotado é 1880), o 

prefeito de São Paulo sublinhou que aproximadamente dois milhões de libaneses ou descendentes de libaneses 

moravam nessa cidade: http://portal.prefeitura.sp.gov.br/secretarias/relacoes_internacionais/ 

atuacao_internacional/ 0011, último acesso em nov. 2006. 

http://portal.prefeitura.sp.gov.br/secretarias/relacoes_internacionais/%20atuacao_internacional/%200011
http://portal.prefeitura.sp.gov.br/secretarias/relacoes_internacionais/%20atuacao_internacional/%200011
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entrepostos e lojas. Um  terceiro período, que foi até 1945, correspondeu à aquisição de terras 

e usinas, assim como à participação de descendentes nascidos no Brasil na administração e na 

vida política do país
12

. 

É necessário sublinhar que no início dessa emigração, as destinações Estados Unidos e 

Brasil estavam estreitamente ligadas. Efetivamente, como lembra Osvaldo Truzzi, muitas 

vezes o Brasil era escolhido por causa das maiores exigências estabelecidas pelas autoridades 

norte-americanas (visto, exame de saúde)
13

. Segundo Clark Knowton, às vezes os agentes das 

companhias de navegação, no intuito de aumentar seus lucros, persuadiam os viajantes a 

escolher outro destino
14

. Além do mais, quando das primeiras ondas de imigração, a América 

era uma designação muito geral, que podia significar tanto os Estados Unidos quanto o Brasil 

para pessoas pouco instruídas e desconhecedoras da imensidão do continente. Todavia, aos 

poucos a escolha do destino foi se tornando mais precisa, já que frequentemente se tratava de 

juntar-se a parentes estabelecidos em uma determinada localidade
15

. 

Em consequência do passaporte fornecido pelo Império Otomano, sírios e libaneses 

eram designados como turcos
16

. Essa associação era reforçada por certas características 

comuns: a língua e a cozinha árabes ou ainda o interesse pelo comércio – pois tornaram-se 

mascates, como destaca o prefácio de Qantara, revista de culturas árabe e mediterrânea, no 

seu número do verão de 2005, cujo dossiê aborda A saga dos árabes da América: 

 

Aqueles que, ao final do século XIX, viram desembarcar no continente americano os filhos de 

camponeses libaneses e sírios, os chamaram de "turcos". Eles pertenciam ao Império Otomano e fugiam 

da fome que o comércio mundial inflingia a suas terras, que produziam uma seda que se tornara cara 

demais.. Mas, em vez de colonos, eles tornaram-se mascates e vendedores ambulantes; uma profissão 

desprezada e pouco comum
17

.  

 

                                                 
12

 Ver BASTANI, Jorge. O Líbano e os libaneses no Brasil. Rio de Janeiro: Cândido Mendes Júnior, 1945; 

SAFADY, Jamil. Panorama da imigração árabe. São Paulo: Editora Comercial Safady, 1972; SAFADY, Jamil. 

A imigração árabe no Brasil (1880-1971). Tese de doutorado, São Paulo, Universidade de São Paulo, 1972.  
13

 TRUZZI, Oswaldo. op. cit, p. 111. 
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 « Alguns [sírios e libaneses] trabalhavam como agentes das companhias de navegação, e faziam-se passar por 

emigrantes de torna-viagem para persuadir os seus patrícios a tomar uma certa linha ou uma determinada 

direção », in KNOWTON, Clark. Sírios e libaneses – mobilidade social e espacial. São Paulo: Anhembi, 1960, 

p. 28-29, tradução de Yolanda Leite. 
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 TRUZZI, Oswaldo. op. cit. p. 113. 
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 « Os imigrantes que chegaram ao Brasil entre os anos de 1860 e 1914 traziam nas mãos um passaporte, ou 

outro documento de identidade, indicando cidadania turca »,  in ZAIDAN, Assad. Raízes libanesas no Pará. 

Belém: Governo do Pará, Secretaria Especial de Promoção Social, 2001, p. 73. 
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 Qantara, magazine des cultures arabe et méditerranéenne, Paris, Institut du Monde Arabe, n° 56, 2005, p. 2 
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Imigração motivada por um contexto econômico e político pouco favorável, destino 

escolhido a fim de encontrar parentes já emigrados, problemas administrativos, barreiras 

sanitárias, manipulação por agentes das companhias marítimas, desconhecimento da 

imensidão territorial do país de chegada, discriminação através do epíteto "turco", 

mascateagem; vejamos como tudo isso se articula no romance Nur da escuridão. 

  

Gênese e objetivo do projeto de emigração 

 

No caso do casal de protagonistas de Nur da escuridão, as razões que os levam a 

deixar seu país estão ligadas ao contexto econômico e também a razões familiares. De fato, o 

desemprego crescente não prenuncia um futuro estável: « A situação no país, insuportável » 

(p. 56), « Crise. Dificuldades. Por todo o Líbano, raras as oportunidades de trabalho, 

empregos escasseiam » (p. 54). A isso acrescentam-se os problemas engendrados pelo caráter 

intratável de Yussef, que quase agride seu patrão e fica irritado com o bispo, que lhe devia 

dinheiro: « Mas a situação se complica, aumentam as dificuldades, o  desemprego, a 

animosidade contra ele, de temperamento tão explosivo » (p. 55). 

Tamina lança a idéia de emigrar para encontrar seus irmãos nos Estados Unidos. Seu 

projeto baseia-se em elementos concretos: « Tamina insiste, fala das possibilidades, os irmãos 

poderão encaminhá-los, ela já se adiantou, fez consultas, a resposta positiva, sim, viessem 

logo […] » (p. 55). Yussef permanece reticente. Após a insistência de sua mulher, ele não 

descarta a possibilidade de partir, mas prefere o Brasil, onde tem um irmão e uma irmã. Ele 

argumenta que a escolha dessa destinação significaria também aproximar-se do pai de 

Tamina, que fora para a Argentina (p. 56). O fator determinante é o fato de os irmãos de 

Tamina terem uma situação mais próspera que a da irmã de Yussef. Contudo, como a cota de 

imigrantes libaneses já havia sido atingida nos Estados Unidos, a solução é viajar até o 

México para em seguida cruzar a fronteira, de maneira clandestina. Quando visitara seus 

irmãos, Tamina conhecera compatriotas que haviam entrado no país desse modo (p. 56). Ela 

dispunha, portanto, das informações necessárias: 

 

A família chegaria, como tantas outras, via México, tudo já previsto, contatos estabelecidos, até mesmo 

a pessoa que iria recebê-los ao chegarem em terras mexicanas, eis o nome, e a mãe [Tamina] empurrava 

um papel com o nome, um tal Pablo Habib, certamente um patrício que falava árabe e já tinha prática, 

não teria maiores dificuldades em introduzi-los de contrabando nos Estados Unidos, como era comum – 

e do outro lado da fronteira, a esperá-los, um dos irmãos (p. 65). 



Revista Litteris – ISSN: 19837429 n. 8 - setembro 2011                                DOSSIÊ SALIM MIGUEL 

Revista Litteris – www.revistaliteris.com.br          Dossiê Salim Miguel 

 

Se a gênese desse projeto de emigração é claramente evocada no romance, os fatos que 

teriam levado à mudança de destinação, dos Estados Unidos para o Brasil, são dados ao leitor  

por duas versões divergentes. Segundo a versão encontrada na autobiografia de Yussef, 

traduzida para o português depois de sua morte
18

, ele teria tido uma inflamação ocular. 

Conhecendo a severidade das barreiras sanitárias mexicanas, a família teria modificado seu 

projeto e então teria partido do Líbano para o Brasil. O narrador de Nur na escuridão 

reconhece que essa versão corresponde aos fatos. Mas enfatiza que, ao contrário da história 

tantas vezes repetida por Yussef a seus filhos (história presente na memória familiar, e por ela 

resgatada), uma vez em Marselha é em Hanna que teria sido diagnosticada uma inflamação 

ocular, cuja cura seria bastante longa e implicaria prolongar sua estada na França. Nesse 

momento, acontecem dois fatos interpretados por Yussef como sinais do destino: por um lado, 

ele teria encontrado o endereço da irmã que morava próximo ao Rio de Janeiro e, por outro, 

ficara sabendo que um navio partiria em breve para o Brasil. Por falta de dinheiro, Yussef e 

Tamina teriam decidido conjuntamente abandonar o projeto inicial. Apesar desse suposto 

consenso, o narrador se interroga sobre como Tamina teria encarado essa mudança 

inesperada. Fazendo isso, semeia na mente do leitor uma dúvida que não será dissipada :  

 

[…] e lá no fundo, talvez de forma inconsciente, um restinho de esperança, […] quem sabe, Yussef, 

habib, podemos retomar o projeto inicial, há tanto acalentado, mais seguro. […] durante a viagem talvez 

viesse a chorar, talvez chorasse escondida no Rio, até mesmo em Magé, até se conformar, talvez se 

recriminasse por não ter resistido um pouco, talvez, mais adiante, voltasse a sonhar com a possível 

retomada do projeto original. […] ia pensando, sim, nada impede que do Brasil se vá para os Estados 

Unidos. Estava conformada mas não convencida (p. 69 – grifo nosso). 

 

 Também as dificuldades econômicas do casal em Marselha são o objeto de duas 

versões diferentes. Na história contada por Yussef e Tamina aos filhos, essas dificuldades são 

atribuídas à doença de Hanna, que os teria obrigado a prolongar sua estada na cidade francesa. 

Mas se acreditarmos na autobiografia paterna, uma vez em Marselha, o diretor da companhia 

de navegação teria ludibriado Yussef, exigindo dele uma importante soma de dinheiro para 

regularizar os vistos inicialmente previstos para o México. Essa versão corresponde, como já 

                                                 
18

 Aproximadamente quinze passagens dessa autobiografia estão inseridas no romance. Trata-se de trechos da 

biografia escrita em árabe pelo pai do autor, e que só foi traduzida para o português quando Salim Miguel estava 

na fase final da redação de Nur na escuridão. 
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vimos anteriormente, a uma prática corrente na história da migração libanesa para o 

continente americano
19

. 

 

Culturas em contato: entre a abertura e o isolamento na construção identitária  

 

Embora o projeto de Tamina seja baseado em informações concretas sobre os Estados 

Unidos, as que têm sobre o Brasil são vagas e provêm ou das raras cartas enviadas pela irmã 

de Yussef, instalada perto do Rio de Janeiro, ou das conversas com pessoas que ele encontra 

nos arredores dos portos
20

. Essas informações não são precisas e retomam os mesmos 

elementos: um país imenso e rico, com uma população mestiça, um país que acolhe os 

migrantes dispostos a trabalhar com afinco, a possibilidade de construir uma estabilidade 

econômica: 

 

Interrogam os demais, pensam intrigados será isso o tal de Brasil? Não parece. Mal fazem ideia do país 

para o qual se dirigem, as informações que têm são inconsistentes, fala-se, sempre, de forma vaga, da 

extensão territorial, incalculável, na riqueza do solo, onde se plantando tudo dá, de negros e índios, de 

variada (e rarefeita) população, todas as etnias, dos espaços vazios, das excelentes oportunidades para 

qualquer um que queira trabalhar com afinco. Exemplos pululam (p. 76)
21

. 

 

É essa diversidade da população que o narrador destaca na visão de Yussef, Tamina e 

Hanna, seja por meio dos diferentes idiomas que escutam na Praça Mauá (p. 16) ou ainda no 

trem que os leva do Rio de Janeiro a Magé: « Brancos, negros, louros, mulatos, morenos, 

velhos e moços, homens e mulheres, comunicando-se nos mais diferentes sotaques […] » 

(p. 42). Tal diversidade torna viável uma dialética da alteridade, sublinhada em outros 

episódios do romance. Primeiro, durante trajeto de trem entre o Rio de Janeiro e Magé, 

quando o olhar autocentrado dos recém-chegados, que consideram os outros como 

« exóticos », é corrigido pelo narrador: « Não se cansam de admirar a paisagem luxuriosa […] 

                                                 
19

 Aliás, em outra passagem da autobiografia de Yussef existe uma menção à fraude de que teriam sido vítimas 

sua irmã e seus companheiros de viagem durante a estada em Marselha (p. 84). 
20

 Essa falta de informações também ocorre no outro sentido: dentre os libaneses residentes no Brasil, vários se 

espantam quando ficam sabendo, através deYussef, do fim do Império Otomano e da instalação do Protetorado 

francês (p. 37), ocorridos quase dez anos antes (1918; 1920). 
21

 Outras passagens do romance confirmam que as informações que circulavam repetiam os mesmos aspectos  

« E do Brasil […] tinha ideéa vaga, país tropical, fabuloso, fantástico, de índios, de negros, de mistura de raças, 

imenso, tão misteriosamente misterioso que, diziam, dava dinheiro em árvores, país do qual, de tempos em 

tempos, recebia notícias da irmã que há muito, não sabia ao certo quanto tempo, para lá se dirigira no rastro do 

irmão do norte […] » (p. 66); « […] depois, pelo que o pai havia ouvido dizer, não existia limitação de entrada, o 

país imenso, com intermináveis vazios, necessitando mão de obra para o campo, para o interior, para a cidade, 

para tudo, país rico com amplas possibilidades para os que desejassem iniciar vida nova e não temessem 

trabalhar para valer » (p. 68). 
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como não se cansam de admirar os tipos exóticos. Ou melhor, mais correto, exóticos seriam 

eles! » (p. 43). Mas o leitor minucioso identificará essa relativização identitária em dois 

outros episódios: aquele em que a jovem que ajuda Tamina nas tarefas domésticas se demite, 

assustada, quando fica sabendo que Yussef come carne crua (p. 170-171), e aquele em que 

Yussef, acolhido na casa de um cliente no campo, vomita após saber que o prato servido no 

jantar, que ele tanto apreciara, era na verdade carne de macaco (p. 88-89). 

Essa dialética da alteridade se estabelece também entre a família de Yussef e outros 

imigrantes ou descendentes de imigrantes, já instalados no Brasil. Primeiro, nos episódios 

reveladores de certa solidariedade por parte de personagens sensíveis às dificuldades 

enfrentadas por essa família. É o caso de uma senhora no trem, que quer saber de onde eles 

vêm e se lembra de sua própria chegada, há muito tempo (p. 43). Também é o caso do 

motorista de táxi que encontra Yussef e sua família no cais da Praça Mauá. Esse descendente 

de escravos, descrito como alguém que tem o hábito de conviver com imigrantes – os quais 

constituem boa parte de sua clientela – prova ter uma atitude de abertura quando tenta se 

comunicar em diferentes línguas (p. 27). O narrador evoca a hipótese segundo a qual ele seria 

sensível à semelhança entre o que vive essa família de imigrantes e o que teriam vivido seus 

próprios ancestrais, vindos de navio da África (p. 28). 

Porém, Nur na escuridão apresenta episódios que põem em cena a atitude oposta. A 

localidade de São Pedro de Alcântara é descrita como uma pequena comunidade, primeiro 

enclave da imigração alemã no estado de Santa Catarina. Sendo 90% de seus moradores de 

origem alemã, poucos dentre eles falam português, evitando deslocar-se tanto à cidade quanto 

à capital : 

 

Raros contatos tinham com São José, sede do município; menos ainda Florianópolis, a capital. A ida à 

sede ou à capital era uma aventura, viagem adrede preparada, motivo de discussões, avaliações, para 

serem resolvidos problemas, negócios há muito pendentes. Levavam pedidos de parentes e amigos, 

depois dizendo lá não volto tão cedo, da outra vez tu vais em meu lugar (p. 96). 

 

 A prosperidade do negócio de Yussef e a satisfação de seus clientes são consideradas 

uma ameaça para os comerciantes já estabelecidos. Eles queixam-se ao pastor, autoridade 

muito influente, que, em seus sermões, começa a incitar ao boicote à loja de Yussef. A 

diminuição na frequentação de seu comércio é imediata. Os únicos clientes que vão lá, 

escondem-se, pedem discrição e só se arriscam a tal empreitada quando precisam com 

urgência de uma mercadoria que não é encontrada nos comércios « locais » (p. 99). Isso cria 
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uma situação econômica insustentável: Yussef e sua família são obrigados a se mudar menos 

de um ano após sua instalação em São Pedro de Alcântara. 

Nessa comunidade, muito fechada em si mesma, os clientes que vêm conversar na loja 

de Yussef antes do boicote têm curiosidade acerca de seu percurso. Perguntam-lhe como, 

tendo partido de um país tão longínquo como o Líbano - cuja localização exata ignoram - 

acaba instalando-se nesse lugarejo perdido. Relativizando a exclusividade do estigma de 

estrangeiro, Yussef estabelece uma analogia com eles mesmos ou com seus pais e avós vindos 

da Alemanha: « O pai [Yussef] brincava, retrucando, da mesma forma que vocês vieram da 

Alemanha; e um, eu não, meu avô; e o pai, então teu avô, de onde mesmo, ah, Hamburgo, é o 

mesmo » (p. 98). 

Essa analogia é reforçada pelo narrador quando ele denuncia a maneira pejorativa pela  

qual os comerciantes descontentes com o êxito de Yussef o designam: « […] esse estrangeiro, 

esse turco, chegou ontem e nos tomou a clientela, sem se lembrarem que também eles eram 

imigrantes, ou filhos ou netos de, passaram a chamar o pai [Yussef] de turco e de gringo 

(p. 98 – grifo nosso). Esse episódio, mostra de discriminação e de isolamento comunitário 

explicita a « ferida identitária » operada por esses epítetos
22

. Se Yussef tenta relativizar o 

primeiro (« turco »), por compreender sua explicação histórica, o segundo (« gringo ») o deixa 

perplexo (p. 99), porque ele parte do princípio que em São Pedro de Alcântara são todos 

imigrantes (« ali, eram iguais, todos imigrantes » – p. 99). Essa associação é novamente 

reforçada pelo narrador por meio da formulação « Deslembravam-se de que eram chamados 

de galegos » (p. 98), que remete a outros clientes alemães, na localidade de Rachadel, para 

onde a família de Yussef se muda em seguida. Efetivamente, aqueles que utilizam água e 

toalhas disponibilizadas por Yussef para que lavem os pés, as mãos e o rosto depois de terem 

andado quilômetros a fim de chegar à missa, o chamam respeitosamente de « seu Zé » 

(p. 169), enquanto que, aqueles que querem pagar a crédito ou com produtos agrícolas, o 

chamam de « gringo ». É a propósito desse último epíteto que o narrador relativiza mais uma 

vez: « Esquecem que, na absoluta maioria, são descendentes de alemães » (p. 170). 

Após sua instalação em Biguaçu, esse epíteto pejorativo continua a ser empregado, 

agora por pescadores pobres que impõem a Yussef a troca de suas mercadorias por sacos de 

camarões secos: « seu Zé Gringo (o gringo podia, jamais o turco) quer nos tapear, quer né, 

veio lá das profundas do mundo no outro lado da terra pra enganar a gente » (p. 180). É nesse 

lugarejo que Yussef sofre o segundo boicote, motivado não mais pela concorrência que faz a 
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 Utilizamos aqui a expressão cunhada por Amin Maalouf, que dá título a um de seus livros. 
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outros comerciantes, mas por uma divergência de orientação política. Depois da invasão da 

antiga Tchecoslováquia pela Alemanha, os simpatizantes de extrema direita desertam sua loja, 

mas enviam delatores. Outros clientes provocam Yussef: 

 

[…] outros, menos fanáticos, continuam aparecendo, vêm assuntar e vêm provocar aquele gringo que 

uns dizem ser simpatizante do comunismo, que horror, insinuam, risinho sardônico: como é, seu 

Miguel, quais as novidades, existem os mais agressivos, e aí, hein, seu Zé Turco, o que me diz agora, 

ainda tem coragem de repetir que a Alemanha… a frase fica pendente, misto de gozação e ameaça, de 

novo acompanhada pelo riso mais aberto, contundente (p. 124). 

 

 Mas a discriminação resultava também de um sentimento de inferioridade devido à 

disparidade no nível de instrução. Sempre muito interessado pelo noticiário – no que se refere 

ao Brasil e também aos outros países – Yussef escuta rádio assiduamente (aparelho raro na 

época nas localidades do interior). E, quando possível, encomenda jornais e revistas da capital 

(p. 184). Frequentemente, seus clientes perguntam sua opinião sobre os últimos 

acontecimentos. Além de saber ler e escrever em árabe, Tamina e Yussef podem fazê-lo 

igualmente em português. Isso suscita cumprimentos, que orgulham seus filhos, mas também 

ressentimentos, traduzidos mais uma vez pelo epíteto pejorativo: 

 

Os filhos se envaideciam dos pais, colegas de escola comentando: ontem, lá em casa, meu primo, 

intrigado dizia, como é que pode, seu Zé e dona Tamina já sabem ler tão bem e escrever em português, 

e a minha irmã, que nasceu aqui, é analfabeta, teve que sair da escola, não adiantava; outro retruca, vê 

só temos tantos entre nós que nada sabem e vêm uns turcos pra nos dar lição. Vergonha! (p. 117 – grifo 

nosso). 

 

Ao longo do romance, várias alusões são feitas à maneira pela qual Yussef é chamado, 

traço identitário revelador da posição que seu interlocutor adota na relação
23

. Assim, já no 

capítulo inicial, quando Yussef fala a outros libaneses na igreja ortodoxa do Rio de Janeiro, o 

narrador sublinha que seu nome pode variar: « E tu Yussef (ou José, dependendo do 

perguntador […]) » (p. 21), « (na igreja o pai volta a ser Yussef) » (p. 23). É em São Pedro de 

Alcântara que começa a deformação de seu nome para o equivalente em língua portuguesa 

(Yussef/Josef – p. 98). Ao longo do tempo, os epítetos se multiplicam: seu José, seu Zé, seu 

Zé Miguel, seu Miguel, seu Zé Gringo, seu Zé Turco, Zé Turco. Até Tamina acaba por 

                                                 
23

 Também é o caso do irmão de Tamina, que se torna « Hanna/João » (p. 99), « Hanna-João (ou João-Hanna, 

dependendo da ocasião, dos humores, do questionador) » (p. 175), e é chamado pelos filhos de Yussef e Tamina 

de « tio João » (p. 175, 189). 
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interpelá-lo de diferentes maneiras: Yussef, José, e por um nome híbrido, Yusé (p. 181). No 

entanto, quando ela está preocupada, é em sua língua materna que ela o chama: « (às vezes, 

entre eles, na intimidade, quando está preocupada, é Yussef) » (p. 123), « a mãe, mais prática, 

preocupada, costuma repetir: José, precisas cobrar […] um horror as dificuldades, a fome, a 

miséria, onde vamos parar, Yussef? » (p. 125). 

Essa denominação plural – que coloca em jogo o nome, seja em árabe seja em 

português, acompanhado às vezes de adjetivos portadores do estigma de estrangeiro – é 

reveladora de uma identidade construída no contato entre duas culturas. É precisamente ao 

processo de adaptação de Yussef e sua família,  bem como a suas « feridas identitárias », que 

nos interessaremos a seguir. 

 

As feridas identitárias no « entre-dois » 

 

No capítulo inicial, quando Yussef recorda sua chegada ao Brasil, a inoxerável 

negociação cultural à qual ele e sua família serão levados é claramente formulada: « é a nova 

maksuna à qual terão de ir se adaptando, terra que precisarão aprender a amar, é o embate 

entre duas concepções de mundo, de vida » (p. 17). Durante suas conversas com os 

compatriotas encontrados na igreja ortodoxa do Rio de Janeiro, o tema também é abordado 

« […] explicando os primeiros tempos, a difícil adaptação à nova terra, maksuna da qual nada 

sabiam, de hábitos e costumes tão diferentes » (p. 21). 

Fator essencial na inserção dos recém-chegados, o domínio da língua do país de 

acolhida condiciona sua compreensão da nova cultura e suas incursões ao exterior da 

comunidade de compatriotas. No romance de Salim Miguel, a importância desse instrumento 

é valorizada já no título, bilíngue: Nur na escuridão, explicado no primeiro capítulo. Nur, a 

tradução árabe de « luz », é a primeira palavra que Yussef compreende em português: « o pai 

entende a palavra que jamais esqueceria e lhe abre as portas do novo mundo » (p. 25). 

Efetivamente, um dia depois de sua chegada, Yussef começa o aprendizado da nova língua, 

junto a seus compatriotas (p. 82), mas também sozinho, tentando decifrar o jornal (p. 86). 

Com o passar dos anos, os filhos nascem e começam a falar português mesclado de árabe. A 

segunda geração não dominará a língua de seus pais: os filhos saberão no máximo reconhecer 

o vocabulário ligado à gastronomia (p. 149) ou ao gamão (p. 153-157), ou ainda passagens de 

poemas muitas vezes repetidas por Yussef (p. 158). Quando a família se instala em São Pedro 

de Alcântara, eles falam entre si uma mistura de árabe e português, enquanto que com os 

clientes devem exprimir-se em português e alemão (p. 97-98). 
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A fim de melhor se integrar à comunidade, Yussef não só aprende alemão como 

também faz uma doação em dinheiro para a construção da igreja, em cuja obra Hanna trabalha 

como voluntário. Quanto a Tamina, ela se aplica em ajudar as vizinhas (p. 98-99). No entanto, 

esses esforços não serão suficientes para impedir o boicote à loja de Yussef, que 

mencionamos anteriormente.  

No caso de Yussef, o fato de se dedicar ao comércio incrementa a necessidade de 

adaptar-se ao novo país. No Líbano, ele exercera diversas atividades: « Trabalhara como 

ajudante de pedreiro, professor substituto de primeiras letras, assessor (seria esta a expressão 

correta?) de padre, cuidara de umas cabras vadias, fora operário de uma fabriqueta de azeite 

[…] voltou a trabalhar como remendão com um velho conhecido, foi cuidar de umas cabras, 

procurou lecionar » (p. 54). Antes de deixar o Líbano, sua futura atividade profissional 

continua uma incógnita, mas, uma vez no Brasil, não resta dúvida: todos os libaneses 

começavam mascateando (p. 41 e 92). Se no começo de sua estada a hipótese de abrir uma 

escola para ensinar o árabe aos filhos dos imigrantes é evocada por um compatriota (p. 42), 

Yussef não escapa da atividade comercial, que no entanto não lhe convém (p. 134). Aliás, 

quando ele conta suas lembranças, não deixa de chamar a atenção para esse destino do qual  

os imigrantes libaneses não podiam escapar (p. 82).  

O papel representado pela comunidade libanesa na inserção econômica dos recém-

chegados é primordial, da hospedagem à transmissão de informações práticas e necessárias à 

compreensão do país de acolhida, passando pela inserção na rede comercial preexistente. 

Assim, Yussef e sua família são alojados no Rio de Janeiro pelo conhecido de um 

conhecido (p. 28), em Magé pela irmã de Yussef, Sada (p. 82), e no estado de Santa Catarina 

por primos (p. 95). Por sua vez, anos mais tarde eles acolhem, em sua casa em Alto Biguaçu, 

parentes, compatriotas e parentes de parentes que fogem de Florianópolis durante a Revolução 

de 1930 (p. 173). 

O compatriota que os aloja no Rio de Janeiro mostra a cidade a Yussef e Hanna, lhes 

explica a imensidão territorial do país, sua população mestiça de costumes variados, a 

situação política, e os ajuda a trocar dinheiro, recuperar suas bagagens, enviar um telegrama à 

Sada. Ensina-lhes também algumas frases em português (p. 34-40). Em Magé, ensinam-lhes 

técnicas de vendas e a abordagem a adotar segundo a nacionalidade do cliente (p. 90). Para 

que Yussef possa dedicar-se aos negócios sem precisar de investimento inicial, os produtos 

lhe são confiados em consignação, por compatriotas que lhe concedem facilidade de 

pagamento (p. 83), o mesmo acontecendo quando se transfere para o estado de Santa Catarina 

(p. 97).  
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Mas essa comunidade também pressiona aqueles que ficam à margem. Com efeito, o 

bispo no Rio de Janeiro queixa-se porque o filho de Yussef não frequenta nem a igreja, nem 

os comerciantes libaneses, nem as associações de compatriotas (p. 22-23): « não ahabba sua 

gente, precisa gostar, precisa não renegar a raça a que pertence, precisa conhecer a história de 

sua terra (tão rica em acontecimentos), precisa participar das reuniões da colônia, precisa se 

integrar, precisa entrar para o Clube Monte Líbano, precisa » (p. 23). Por sua vez, Yussef 

insiste para que seu filho retome as aulas com o bispo, já que apresenta dificuldades para 

acompanhar as conversas em árabe. A impossibilidade que o primogênito tem de 

compreender a língua de seus pais gera um sentimento de exclusão que revela feridas 

identitárias:  

 

Por vezes sente-se alijado, um intruso, quando começam a conversar só em árabe. É que chegou um 

novo imigrante que nada conhece do português. De repente, para melhor se comunicar, necessitam do 

idioma original. Fica preso a um som, a todos os sons, que não lhe são alheios, procura captar o sentido 

de algumas palavras, mas o entendimento geral lhe foge, nunca consegue apreender as frases e o que 

significam, e se sabe que buka é choro, um choro que agora procura conter, segura o bolo na garganta, 

aquela iuhadditu lhe escapa por inteiro (p. 22). 

 

 Além dessas dores provocadas pela sensação de não pertencimento ao grupo e pela 

perda da língua materna, a segunda geração deve igualmente enfrentar a ausência de uma 

família tradicionalmente constituída. Quando Yussef e sua família moram em Biguaçu, os 

filhos sentem-se diferentes e diminuídos em relação a seus amigos pelo fato de não terem 

avós que os visitem e lhes deem presentes. Em função disso, a partir das parcas informações 

dadas por seus pais, eles terminam por inventar: « Como, então, (re)criar um avô, como 

resolver o complexo problema de se fabricar um avô, um avô condizente? Necessitavam de 

avós para se sentirem iguais aos outros, para se integrarem naquele universo, que era e não era 

o deles […] » (p. 120). No intuito de preencher essa lacuna em suas construções identitárias, 

criam seres híbridos, inspirados nos avós de seus colegas e também em personagens de 

histórias ou em pessoas famosas vistas em revistas ou jornais. Eles também mencionam a seus 

colegas o irmão da mãe – o tio Hanna, cuja morte eles silenciam – e inventam cartas e visitas 

da irmã do pai, a tia Sada, contando que ela os mima com presentes, bombons e carinhos 

(p. 121). 

 O Líbano de Yussef é também um país híbrido, colagem de lembranças reconstituídas, 

reinventadas, de informações veiculadas pela mídia. Idoso, ele recusa a viagem que seus 

filhos querem lhe oferecer, pois prefere preservar o país de sua infância e juventude, que sabe 
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não mais poder encontrar fora dos seus pensamentos. Essa impossibilidade é claramente 

formulada: 

 

Funda no peito uma dúvida corroía-o, outra razão para recusar com tamanha firmeza os frequentes 

convites: qual Líbano, qual Amiun, qual Kfarssouroun, quais estilos de vida, quais modificações nos 

hábitos, nos costumes, nas tradições, quais amigos, quais parentes restariam? As parcas informações 

que chegavam, através de cartas espaçadas, de rarefeitas notícias nos meios de comunicação, eram 

desanimadoras, jamais lhe devolveriam intocada sua terra (p. 162). 

 

 Perdido em suas lembranças, recorda com orgulho os períodos de crescimento e os 

grandes sábios da cultura árabe, a qual transmite a seus filhos, que ele incita a ir ao Líbano em 

seu lugar: « Nos últimos tempos, dizia rindo: vão vocês em meu lugar, novidades, tudo irão 

ver, eu já conheço, comprovam o que conto, deixam de lado esse ar cético, como se eu 

estivesse exagerando, me digam, não sentem vontade de conhecer a maksuna dos 

antepassados? » (p. 162).  

Ora, podemos considerar que Nur na escuridão corresponde a essa viagem pelas terras 

dos ancestrais, não somente graças ao diálogo que a narrativa estabelece com a autobiografia 

do patriarca – ficcional e real – mas também graças ao pacto autobiográfico inscrito no 

desdobramento primogênito/narrador adulto. 

Partindo de vários elementos autobiográficos, Salim Miguel cria uma narrativa 

ficcional na qual a fragmentação do tempo e do espaço contribui para a construção de um 

universo marcado por contradições e incompletude, no qual a história oficial e a história 

pessoal se cruzam constantemente. Assim, identificamos em Nur na escuridão vários 

elementos relatados pela história da imigração libanesa no Brasil, no que concerne o contexto 

econômico do Líbano, o desenrolar da viagem transatlântica, o funcionamento da comunidade 

de compatriotas já instalados, suas redes comerciais e sociais. Episódios da história mundial 

ou do país são frequentemente mencionados. Mas esses fatos são tratados no romance na 

medida em que são determinantes na vida das personagens. 

Ao longo das páginas, as feridas identitárias da família de libaneses que se estabelece 

no estado de Santa Catarina se tornam visíveis. Discriminação da parte de outros imigrantes, 

aprendizado problemático de uma língua estrangeira, ausência dos avós, esquecimento da 

língua materna, impossibilidade de reencontrar o país de origem tal como o conheciam. 

Prisioneiras do « entre-dois », a primeira e a segunda geração de imigrantes estabelecem 
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estratégias de adaptação que vão no sentido de operar uma síntese de duas culturas sem 

conseguir preencher o que sua história familiar comporta de lacunar. 

Exercício de memória, exercício de escrita, a reconstituição das experiências vividas 

não se dissocia do questionamento permanente de uma suposta versão definitiva. Na vida 

como na literatura, a realidade permaneceria em parte uma interrogação e seríamos obrigados 

a reescrever constantemente nossa versão dos fatos nas páginas do verossímil, como sugere o 

narrador de Nur na escuridão: 

 

Fragmentos somem e reaparecem. […] Pouco adianta teimar, nos esforçarmos na busca de recompor, 

pela ordem, o que se desgarrou, trazer de volta o que já foi, para que volte a ser. Idêntico ou modificado, 

nem importa. […] Mesmo que acreditemos tê-lo conseguido, é inevitável que existam lapsos, ocorram 

falhas, incompreensíveis rupturas. É um complexo processo que foge ao controle e tudo parece 

comandar, disciplinar. Por vezes, o que nos chega nem é memória vivida, é memória de outrem que se 

nos incorpora reconstituída – e passa a ser nossa. Simulacros apenas? Quem sabe! (p. 166-167). 
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Nur na escuridão: histórias da imigração 

Maria Zilda Ferreira Cury (UFMG)
1
 

 

As Américas sempre atraíram viajantes ao longo das fases de sua história: 

naturalistas incumbidos de levantar as possibilidades de exploração do Novo Mundo, 

cientistas seduzidos por uma natureza exótica, colonos, aventureiros em busca de riquezas, 

ou ainda pessoas expulsas de suas terras de origem, constrangidas a emigrar fugindo da 

fome ou de perseguições políticas ou religiosas. "Fazer a América" foi dístico dos séculos 

XIX e XX a seduzir mentes e corações, atraindo grandes levas de imigrantes. Tais viajantes 

registraram impressões, análises, sentimentos sobre a nova terra: relatos de viagem, cartas, 

produções literárias, publicações políticas ou científicas, escritos que colocam na mesma 

pauta “as vozes daqui e de lá”, a matéria sempre inventada da memória.   

Em número de libaneses imigrados, o Brasil é líder na América Latina
2
. Talvez por 

isso mesmo a presença dos libaneses e seus descendentes pode ser reconhecida na literatura 

brasileira, onde aparecem quer como personagens, quer assinando os livros que recuperam 

em textos ficcionais as memórias da imigração de suas famílias, quer ainda como escritores 

já distanciados das questões da imigração stricto sensu, mas ainda exibindo nos nomes e 

nos modos de narrar a ascendência oriental. 

                                                 
1
 Maria Zilda Ferreira Cury- Professora do Programa de Pós-graduação em Estudos Literários 

(UFMG)Doutora em Literatura Brasileira (USP). Bolsista do CNPq;Principais livros: Um mulato no Reino de 

Jambon: classes sociais em Lima Barreto;Horizontes modernistas: o jovem Drummond e seu grupo em papel 

jornal;Navio de imigrantes, identidades negociadas.  

Mia Couto: espaços ficcionais. (em co-autoria com Maria Nazareth Soares Fonseca) 

Literatura e imigração: sonhos em movimento. (organizadora) 

Intelectuais e vida pública: migrações e mediações. (organizadora) 

Topografias da cultura: representação, espaço e memória. (organizadora) 

Mobilidades culturais: agentes e processos. (organizadora).  

Vários ensaios em revistas, em livros no Brasil e no Exterior 
2
 “Os imigrantes não europeus foram ignorados por muito tempo pela historiografia. A ausência causa 

estranheza se levarmos em conta as milhões de pessoas envolvidas, formadoras das múltiplas identidades 

brasileiras, muito tempo antes dos meios de transporte modernos que facultavam um deslocamento mais 

rápido” (LESSER, 1999, p. IX).  
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Nur na escuridão, livro de memórias do escritor Salim Miguel, apresenta ao leitor a 

saga de uma família de imigrantes libaneses. Luz – Nur, em árabe - foi a primeira palavra 

aprendida na nova terra, na nova língua, pela família de Yussef Miguel, na verdade, Yussef 

Jahnahr, que acabou  

 

(...) vindo parar no Brasil e virando Miguel (...) talvez pelo 

passaporte francês, Michel, talvez a dificuldade na pronúncia 

em português do sobrenome, logo que cheguei ao Brasil virei 

Miguel, mais rápido que José ou “seu Zé Gringo”, durante um 

bom tempo um estranho Yussef (...) aqui no Brasil acaba-se é 

abandonando os nomes mais complicados e prenome vira 

sobrenome (MIGUEL, 1999, p. 21).
3
 

 

O narrador alterna o relato de memórias com pequenos trechos da autobiografia do 

pai.
4
 Este jogo narrativo duplo confere dinâmica expressiva ao romance, ao permeá-lo com 

a visão de pelo menos duas gerações de imigrantes, mas ao mesmo tempo por finalmente 

revelar-se um discurso híbrido a misturar a escrita de si, a (pretensa) transcrição da escrita 

do outro e o discurso histórico.  

Privilegiando os acontecimentos da história familiar – malha através da qual são 

filtrados os acontecimentos da história do país - o romance ficcionaliza uma saga de  

imigração, emblematicamente transformando a família de libaneses num espaço de 

enunciação alternativo à história oficial. Boris Fausto diz que, embora não exclusivamente, 

a vida privada do imigrante se encontra no lar e na família (FAUSTO. In SCHWARCZ, 

1998), espaços em que o imigrante constrói as bases para a  identidade compósita que 

assumirá na nova terra.  

                                                 
3 Todas as citações da obra remetem a esta edição, pelo que passaremos a indicar apenas o número da página 

entre parênteses, juntamente com a citação. 
4
 Os trechos da autobiografia Minha vida, de José Miguel, foram traduzidos do árabe por Alia Haddad, 

conforme a nota colocada antes do início do livro. 
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Em Nur, os acontecimentos marcantes da história do país – abolição da escravatura, 

ascensão de Getúlio Vargas, Revolução de 30, o Integralismo, a II Grande Guerra, a 

ditadura militar de 1964 – e os fatos mais corriqueiros do quotidiano brasileiro - o sucesso 

popular de cantores, a importância do rádio, a situação política mais miúda– se emparelham 

com o dia-a-dia da família de imigrantes: doenças, mortes, mudanças de casa e de estado, 

cartas de familiares, dificuldades financeiras, pequenas disputas domésticas. Ao lado de 

personagens registrados pela historiografia oficial, desfilam os tipos característicos das 

cidades de interior onde morou a família: poetas, políticos, comerciantes, livreiros, 

agricultores, todos igualados na sua condição de personagens e compondo um “modo de ser 

brasileiro”, um modo de inserção na história e na História com as variadas negociações 

identitárias exigidas nos diferentes casos. As impressões sobre outros grupos étnicos, com 

suas diferenças, criam espaço para a enunciação outras vozes de imigrantes, traçando as 

fronteiras móveis da formação da população brasileira: “o Rio, capital da República, as 

peculiaridades do povo, mistura de raças, de vozes, de hábitos, de costumes, ali havia de 

tudo, retrato do país, síntese do mundo” (p. 34). Com estes outros grupos étnicos se 

“negocia”, menos os bens da “mascateagem”, ocupação logo marcada como própria aos 

imigrantes do Oriente Médio, e mais os valores do reconhecimento identitário:  

 

Havia imigrantes, por ali, de variadas nacionalidades, 

cada qual com seu jeito peculiar, sua psicologia, sua maneira 

de reagir, precisavam saber chegar-se até eles, o alemão mais 

direto, o italiano mais maneiroso, português e espanhol 

parecidos, judeus e árabes não dispensavam desconto (p. 90). 

 

Como nos registra Oswaldo Truzzi (TRUZZI, 1997, p. 97), os libaneses amavam 

suas origens fenícias, anteriores a Maomé, que os distinguia dos árabes. Eram também 

muito orgulhosos da feição mais ocidentalizada de seu país de origem, seja no aspecto 

físico de suas cidades, seja pela grande influência da dominação francesa exercida sobre o 
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Líbano, protetorado da França por alguns anos.
5
 Embora falando o árabe, o libanês-cristão 

se tem a si próprio menos árabe que o libanês-muçulmano. A afirmação desta origem - 

fenícia e cristã, mais ocidentalizada -  era peça importante, no Brasil, na negociação 

identitária que distinguia os libaneses cristãos de árabes ou libaneses muçulmanos, mas 

também de outros imigrantes orientais como japoneses ou chineses.  

No romance, a memória se volta para fatos da história do Líbano, do mundo árabe, 

de uma nação reinventada pelo olhar sempre nostálgico do imigrante, valorizando as 

origens acima referidas: 

Sozinho ou rodeado pelos seus, pouco importava, perdia-se 

em reminiscências, confundia-se. De repente era apenas o seu 

Líbano dos tempos de criança e adolescente que lhe surgia 

íntegro, era todo o mundo árabe que lhe tomava o peito de 

orgulho, mescla de vários mundos árabes, era o Líbano de 

muito antes dele, um Líbano que nem existira como tal, era 

um fabuloso país retirado de livros, das histórias, de 

narrativas orais, era um Líbano (MIGUEL, 2000, p.163). 

 

O narrador tece uma trama marcadamente autobiográfica. Como uma espécie de  

alter-ego do escritor, traça a gênese de sua atividade e discute com o leitor as estratégias 

discursivas de recuperação da memória, com idas e vindas no tempo, obedecendo ao fluir 

das lembranças, procurando-as, misturando-as às referências literárias, adiantando ou 

retardando tempos, alternando espaços. 

                                                 
5
 Desde meados do século XIX, a França vinha aumentando sua influência no Líbano, ainda sob o domínio 

otomano. Quando a Turquia, aliada da Alemanha, é derrotada na I Guerra Mundial, o Reino Unido e a França 

dividem entre si os territórios do Império Turco. O Líbano fica sob mandato francês até depois de 1920, só lhe 

sendo concedida a independência depois da II Grande Guerra. 
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Logo na abertura do primeiro capítulo, assumindo a linguagem mais própria a um 

roteiro cinematográfico
6
, marca-se uma cena inaugural, a origem da narrativa indicada 

simultaneamente à origem do narrador: 

  Anoitece. 

Seis pessoas: três adultos, três crianças. Os adultos: 

faixa dos vinte anos. As crianças: a mais nova com menos de 

seis meses, o mais velho com pouco mais de três anos. Pai, 

mãe, tio, duas meninas, um menino (p.15).
  

 

 Também no capítulo 27 – Fios – usa-se o mesmo recurso, com a repetição da frase 

Nítida a cena, a iniciar, contraditoriamente, cada tecido esgarçado de recordação. Recurso 

que, embora aludindo à clareza da memória, é desconstruído pelo próprio narrador: O fluxo 

jorra e estanca inesperadamente. Necessário tecer a trama da paciência, com pertinente 

monotonia, em busca de uma ilusória eficácia, para, com lentidão, unir os fios, 

harmonicamente se possível (p. 166). 

A começar pelas três epígrafes que abrem o relato e com as quais o texto dialoga 

desde o primeiro capítulo, o romance vem contaminado por referências literárias as mais 

variadas: as narrativas das Mil e uma noites a que se articulam os relatos de Ti Adão, um 

velho ex-escravo, referências a inúmeros poetas árabes e a poetas e ficcionistas brasileiros. 

A primeira epígrafe, tirada de A tempestade, de Shakespeare, e que reproduz parte do 

diálogo entre Próspero e Miranda, é uma inquirição à capacidade de memorar, de lembrar. 

A segunda, de texto de Faulkner – O passado nunca está morto; ele nem mesmo é passado 

– completando a primeira, apresenta a impossibilidade do esquecimento, reiterando a 

atualidade da matéria lembrada. Finalmente, uma estrofe do longo poema Recorda! de Cruz 

e Sousa, que impele à memória, à volta no tempo como último recurso uma vez findos 

todos os desejos. As três referências dão a tonalidade que vai reger a narrativa: a 

recuperação do passado, muitas vezes tingida pela melancolia, o esforço consciente por 

                                                 
6
 Salim Miguel assinou, como roteirista e produtor, o argumento do primeiro longa-metragem catarinense: "O 

Preço da Ilusão". 
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fazer aflorar a recordação, o projeto de registro - ainda que falido, ainda que esfumaçado - 

da história da família, da infrutífera, mas sempre urgente busca de origens.  

No relato também se encena a formação do escritor, em detalhes salpicados ao 

longo da narrativa: a fascinação pelos livros desde a infância, o esforço de ordenação dos 

acontecimentos, as alusões a poemas, mesmo a auto-nomeação a fazer-se outro para o 

leitor, voltando-se sobre si mesmo para flagrar-se no momento da escrita/lembrança, 

confessando a dificuldade do projeto: na livraria, o filho do seu Zé Gringo passa horas 

lendo em voz alta (p. 194); Anos mais tarde, o filho mais velho do seu Zé, impregnado pelo 

vírus da literatura, ensaiando seus primeiros textos, sentia-se impotente, incapaz de recriar 

o clima armado por Ti Adão (...) (p. 202). A memória paterna assume igualmente feição 

performática, como que fotografada pelo narrador: Cala. Pensa. Concentra-se. Se esforça. 

Se perde para se achar. Ativada, a memória recua. Busca resgatar o passado. Retirá-lo do 

mais fundo do tempo. Devassar o escuro abismo. Tornar hoje o ontem (p. 15). 

O relato de memórias é compreensivelmente estratégia narrativa recorrente na 

literatura contemporânea, sobretudo nos escritos que trazem o imigrante à frente da cena. 

Salman Rushdie (1992) nos diz que escritores emigrantes, exilados ou expatriados são 

invadidos por um sentido de perda que reclama com insistência um olhar que se volta para 

trás e que os faz criarem não cidades reais, mas aquelas invisíveis, uma terra natal 

imaginária, pertencente à memória.  

Como em outros romances do escritor catarinense, o envelhecimento, a reflexão 

sobre a morte – cortes que se fazem nas ruínas do passado – são a matéria de Nur. Como o 

relato é feito a partir do ponto de vista do pai, em inúmeros flash-backs, é do ponto de vista 

de um velho que se constrói a narrativa.  

Falando sobre a percepção espacial nos diferentes estágios da vida, o geógrafo 

chinês Yi-Fu Tuan define o elo afetivo entre a pessoa e o lugar como topofilia, conceito 

que, embora difuso, é bastante concreto enquanto experiência pessoal. Sobre a percepção 

do velho, o geógrafo assinala que o mundo é percebido como que encolhido:  

A diminuição da mobilidade restringe ainda mais o 

mundo do velho, não somente no óbvio sentido geográfico 
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(...) Os jovens povoam o futuro com fantasias, enquanto que 

com o velho, é o passado distante que fornece o material para 

a fantasia e distorção (TUAN, 1980, p. 65). 

 

E a memória, no romance, volta sempre ao mesmo ponto, é sempre o mesmo dia, o 

mesmo ano, reproduzindo a circularidade entre espaços que vai marcar um certo ethos do 

imigrante e evidenciar o fatalismo da visão de mundo dos árabes:  maktub, o “estava 

escrito”, tantas vezes repetido, o cheiro da comida e frutas da terra natal, sempre tão 

melhores do que a de outros lugares, a lembrança da partida e da chegada.  

O pai recua no tempo, fala de sua outra terra distante, 

dividido entre as duas, todo seu ser repartido – e pouco 

adianta discutir com ele, dizer que comparações são 

falaciosas, mostrar que o Líbano de décadas nem retrato na 

parede é mais, sumido, evaporado, basta acompanhar os 

noticiários. Não importa: o Líbano que o pai tem dentro é o 

que conta, e é desse que lhe interessa falar, das macieiras em 

flor, das tâmaras incomparáveis, dos figos de doçura 

inigualável, sumarentos a ponto do caldo escorrer pelos 

lábios, da azeitona e do azeite de oliva, da coalhada e do 

queijo de leite de cabra, das escarpas onde os cabritos se 

escondem, dos cedros do Líbano, tão altos tão grossos e 

rugosos (...) (p. 150-151).  

 

Na terra de chegada, os estrangeiros logo despertam estranheza nos nativos. Aquela 

estranha família chama a atenção pelos trajes, pelas ininteligíveis palavras entreouvidas, 

pelo comportamento (p. 42). Também eles acham tudo estranho: a paisagem luxuriante, as 

roupas, as comidas e costumes.  

Os sírio-libaneses (a Síria fazia parte do Império Otomano) vieram de países 

distintos como Líbano, Síria, Egito, Palestina, Turquia e Iraque. Em seus países natais, 
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além da perseguição religiosa, escasseavam as possibilidades de trabalho. Os primeiros 

imigrantes eram cristãos ortodoxos ou maronitas.
7
 Embora com diferenças na liturgia, o rito 

maronita faz parte do cristianismo e, diferentemente dos ortodoxos, se identifica com as 

doutrinas da Igreja Católica Romana. O fato de serem cristãos foi elemento importante na 

negociação de uma “identidade brasileira” pelos primeiros imigrantes libaneses, sobretudo 

porque os distinguia de outros asiáticos e já que a imigração árabe de muçulmanos só 

ocorreu mais significativamente depois da Segunda Guerra Mundial.  

Apesar da perseguição religiosa ter sido um dos fatores que os impeliram a imigrar 

para o Brasil, os libaneses, como uma forma de se valorizarem, com orgulho exibiam o fato 

de terem vindo para cá “pelas próprias pernas” e não agenciados ou exilados como tantos 

outros imigrantes. 

O Líbano fez parte do Império Otomano, islâmico, até 1926. Pressionados pela 

dominação otomana, tanto do ponto de vista religioso, como político, milhares de libaneses 

viram a imigração como uma saída. A América afigurava-se-lhes como uma terra de 

promessas de sucesso, como tal descrita nas cartas dos parentes que já tinham feito a 

travessia (cf. SAFA, 1960). Para emigrar, antes de 1926, os libaneses recebiam um 

passaporte do Império turco-otomano (cf. OLIVEIRA, 2001). Assim, os libaneses 

chegavam ao Brasil ou em outros países da América Latina com a identidade turca afixada 

nos documentos. Os primeiros imigrantes libaneses se revoltavam com isso, pois não 

desejavam ser confundidos com o povo que os dominava, que os obrigara, em muitos 

casos, a deixar o país de origem. Mas, eram chamados de “turcos”, o mais das vezes com 

um acento pejorativo. Não “turco” – que já o deixava indignado, embora houvesse uma 

explicação. Não bastava o domínio turco que durante tanto tempo... tanto tempo... (p. 99).  

O historiador Jeffrey Lesser (1999, p. 41) lembra o dito popular brasileiro que diz 

que, ao chegar, uma pessoa do Oriente Médio era “turca”. Depois de conseguir um trabalho 

estável, passava a ser “sírio”. Se, por ventura, conseguisse abrir uma loja ou montar uma 

fábrica era transformada em “libanês”. Salienta o pesquisador norte-americano que o mais 

                                                 
7 Do árabe Marun, o nome do patriarca fundador de comunidade árabe cristã, que segue ritos 
próprios. 
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importante, no entanto, é saber quando se transformam em brasileiros, já que a negociação 

identitária, que, de resto, tem de ser entabulada por todo imigrante e, num sentido amplo, 

por todos, imigrantes ou nativos, é o que realmente importa. (E por uma motivação 

fundamental: é que, por mais que às vezes negue, ele não pode se imaginar fora do Brasil, 

brasileiro por opção) (p.150).   

No quadro teórico contemporâneo, a palavra “assimilado” guarda uma conotação 

negativa.  Não era o caso, porém, no período anterior às duas grandes guerras.   

(...) durante o século XIX, para a maioria, „assimilação‟ 

estava longe de ser nome feio: era o que um grande número 

de pessoas esperava conseguir, especialmente os que 

desejavam entrar para as classes médias. Uma óbvia razão 

pela qual os membros de algumas nacionalidades recusavam-

se a ser „assimilados‟ era a de não lhes permitirem tornar-se 

membros da nação oficial (HOBSBAWN, 1988, p. 216). 

 

Muitas vezes, o tornar-se brasileiro manifestava-se como um contra-discurso, crítico com 

relação à situação política, dando ao leitor do romance claras balizas históricas.  

(...) agora, o golpe militar, a ditadura, que atingiu nossa 

família, como foi que Jango se deixou iludir, será que não 

via... só um cego se enganar assim. Gostaria de viver e viver 

um país mais fraterno, sem tantas desigualdades, mais 

solidário. (...) E por um motivo fundamental: é que, por mais 

que às vezes negue, ele não pode se imaginar fora do Brasil, 

brasileiro por opção. Aqui deitou raízes, aqui está enterrada a 

mulher, sua filha Fádua, aqui estão abrindo caminho seus 

filhos e não demora os filhos de seus filhos (p.150). 
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Ou ainda, na apresentação de uma postura crítica diante das contradições que configuram o 

espaço social brasileiro, desconstruindo, inclusive, o discurso-chavão sobre a prodigalidade 

da terra: 

Fica a indagar dos filhos, me digam, até hoje, não entendo, 

como é que num Brasil tão grande e de tantas riquezas, onde 

se plantando, dizem, tudo dá, se importa gêneros alimentícios, 

continua existindo tanta miséria, gente sem terra, gente 

passando fome, gente não tendo o que comer nem onde 

dormir (p.150). 

 

Estabelece-se, então, um processo de trânsito identitário, indispensável para a vida 

na nova terra. Tal negociação inicia-se pela marca maior da identidade : o próprio nome, o 

nome próprio, que, traduzido, modificado, tomado como xingamento, obliterado, revela as 

oscilações entre aceitação e rejeição pela comunidade: o cunhado Hanna passa a ser João; 

Yussef, abrasileirado para José, ou Seu Zé Gringo, ou Zé Turco, pelas costas; Yusé, mistura 

de Yussef e José; Josef, quando dono da venda na comunidade alemã do sul do país. Aí, na 

comunidade formada por outro grupo étnico de imigrantes, a aceitação inicial da família 

libanesa, sem motivo aparente, transforma-se em rejeição: o imigrante libanês, o outro, 

passa a ser “o outro do outro”, isto é, transforma-se em alvo da xenofobia de imigrantes 

mais antigos no país:  

(...) esse estrangeiro, esse turco, chegou ontem e nos tomou a 

clientela, sem se lembrar que também eles eram imigrantes, 

ou filhos, ou netos de, passaram a chamar o pai de turco, de 

gringo (p. 98). 

 

Outra característica fundamental dos imigrantes libaneses era a conservação da 

memória da aldeia, como um índice que os compensava da fraca identidade nacional (cf. 

TRUZZI, 1997), uma vez que a República Parlamentar Independente do Líbano somente 

foi proclamada em 1946. (...) minha mulher, a minha falecida Tamina era Athye, de Amiun, 
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família conhecida, considerada. Eu de Kfarssouroun, perto de Amiun, lugarejo bem menor 

(p. 20). Entende-se, pois, a razão da força que tem entre eles a memória da aldeia, com 

valor inclusive de território nacional.
 
 

A fascinação exercida pela Ásia sobre o Brasil veio de Portugal que, em 1511, se 

transformou no primeiro poder marítimo europeu a estabelecer relações com o império 

chinês. De acordo com os intelectuais portugueses e brasileiros do século XIX, os asiáticos 

eram exóticos, essencialmente diferentes dos africanos e considerados como superiores na 

hierarquia social (LESSER, 1999, p. 14). No entanto, a presença árabe, em larga escala, só 

pode ser sentida no Brasil no século XX. A ocupação da península ibérica pelos árabes, por 

sete séculos, deixou marcas profundas em espanhóis e portugueses. Veja-se que a língua 

portuguesa tem grande número de palavras de origem árabe, registradas desde a Carta de 

Caminha pelos historiadores (cf. BUENO, 1998, p. 95). Na argumentação para serem 

aceitos como brasileiros, estes elementos eram sempre lembrados pela comunidade sírio-

libanesa no Brasil e marcada igualmente no espaço literário.  

E os tesouros da ciência árabe na biblioteca de Alexandria? E 

da civilização plantada na península ibérica, em terras da 

Espanha e Portugal, o esplendor daquela era, cujos reflexos se 

fazem sentir até nossos dias? É visitar Sevilha, Córdoba, 

Granada; é compreender que quase um quarto do falar 

espanhol (e português) tem raízes árabes (p.163). 

 

Os primeiros imigrantes libaneses que vieram para o Brasil faziam uma travessia 

muito difícil, em navios com péssimas condições de higiene, passando fome e expostos a 

doenças. Muitas vezes, eram enganados pelas companhias de navegação e acabavam 

chegando à “América errada”. Compravam passagem para a América do Norte, mas, 

chegando ao Brasil, eram informados de que teriam de pagar por uma segunda etapa da 

viagem para chegar aos Estados Unidos. Muitos, sem dinheiro para prosseguir, ficavam por 

aqui mesmo, formando um núcleo étnico.  Com trabalho árduo, logo mandavam dinheiro 

para os familiares, nos países de origem. No relato de Salim Miguel, reproduzem-se tais 
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acontecimentos registrados pela história da imigração: condições precárias do navio, 

confusão no embarque, a frustração pela impossibilidade de emigrar para a outra América, 

a ajuda recebida dos irmãos da mãe, já estabelecidos nos Estados Unidos. 

No começo, a imigração de libaneses foi lenta e irregular (cf. KNOWTON, 1961, p. 

37). A partir de 1910, o fluxo imigratório aumentou consideravelmente, com um 

decréscimo nos anos da guerra, para incrementar-se novamente entre os anos 20 e 30. 

Foram para quase todas as regiões brasileiras (cf. KEMEL, 2000), inclusive para a 

Amazônia e para o centro-oeste brasileiro. O personagem central do romance em foco 

estabelece-se com a família em várias cidades brasileiras antes de fixar-se em 

Florianópolis. No Brasil, como foi muito comum entre os “patrícios” emigrados do Oriente 

Médio, recorre ao auxílio inicial de parentes e de outros imigrantes.  

De quem poderiam os imigrantes esperar auxílio, em sua nova 

vida, estranha e desconhecida, senão de parentes e amigos, de 

gente da antiga terra? (...) Assim é que a „nacionalidade‟ se 

tornava uma verdadeira rede de relações pessoais e não uma 

comunidade imaginária (HOBSBAWN, 1988, p. 218-219). 

 

Os que vinham primeiro, como nos indica a bibliografia sobre a imigração libanesa, 

davam suporte material e afetivo aos que “iam chegando”, ensinando-lhes a arte de 

mascatear, os macetes da língua, as peculiaridades do novo espaço.  

Yussef,  assim que desembarca com a família no Rio de Janeiro, aloja-se por uns 

tempos na casa de um conhecido de seus parentes do Líbano, antes de ir para a casa da 

irmã, no interior. Com este patrício, experimenta a pinga, a dar uma primeira “dose para o 

santo”, aprende a andar pela cidade, recebe uma ajuda inicial, tudo isto em troca de notícias 

– partilhadas por outros imigrantes da redondeza – sobre os parentes deixados para trás no 

Líbano.  

Os imigrantes libaneses voltavam-se para o comércio, concentrando-se em 

determinadas ruas ou bairros. Como vendedores de miudezas, percorriam o interior. Eram 

os mascates, os cometas, “o turco da prestação”, marcando com as denominações, a 
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característica itinerante de sua atividade: “Não havia outra saída. De novo, o mascatear, 

fosse em que parte do Brasil fosse “ (p.112). A abertura de lojas de tecidos ou armarinhos 

só ocorria depois de algum acúmulo de capital, ficando os árabes conhecidos como os 

criadores do comércio popular no Brasil. “1932: chegada a Biguaçu. A família se instala 

na casa de um patrício que se encontrava para alugar. A casa: na frente a vendola, nos 

fundos a acomodação da família, ali pertinho o rio” (p. 115). Outra marca destes primeiros 

imigrantes foi o investimento na escolarização dos filhos, sobretudo nas profissões de 

engenheiros, advogados e médicos, muitas vezes investindo na atividade política. O grande 

desejo é o de tornar-se brasileiro, com uma identidade “não hifenizada”, ser tomado como 

tal, mesmo que de maneira provisória, reveladora da oscilação entre a vontade de ser 

reconhecido na sua diferença e de ser incorporado ao “nacional” (cf. LESSER, 1999). 

É interessante recuperar a imagem que estes estrangeiros faziam do Brasil e do 

espaço brasileiro. No imaginário dos imigrantes, contraditoriamente se mesclavam uma 

visão do país como terra promissora, de possibilidade de redenção da situação de penúria, 

de desemprego ou fome vivida na terra natal, mas também como uma terra de bárbaros. Era 

muito comum entre os libaneses que imigravam para o Brasil a promessa, quase sempre 

cumprida, de mandar buscar a família, assim que se estabelecessem com um mínimo de 

condições. As dimensões continentais do país não podiam sequer ser imaginadas, o que 

muitas vezes gerava confusões entre os que saem e os que ficam. A Yussef é pedido que 

“dê um pulinho” de Biguaçu, no sul do país, até Mato Grosso. O país assim é “imaginado”, 

marcando-se este imaginário com os estereótipos que até hoje, em grande parte, 

condicionam a visão do europeu sobre o Brasil: 

(...) o que se sabia do Brasil é que era uma terra selvagem, de 

negros, de bugres, de índios antropófagos, de bichos 

perigosos, de cobras que comiam um homem inteirinho, de 

doenças mortais, o que podia ter acontecido com os nossos, 

melhor saber do que ficar na dúvida, Allah Akbar não permita 

uma desgraça, sim, Deus é maior, vai protegê-los, mesmo que 

sejam uns irresponsáveis e uns ingratos, não davam notícias, 
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nem mandavam um dinheirinho, mas isso era o de menos, não 

chamavam para o Brasil, conforme combinado, parentes à 

espera de viajar, sonhando com a viagem, ou então... (p. 114). 

 

 Colocar questões sobre a construção da etnicidade do imigrante abre janelas para se 

compreender a identidade nacional brasileira. Desde o seu início, as políticas imigratórias 

para o Brasil, seja para substituição do braço escravo nas lavouras, seja para o trabalho 

mais especializado nas fábricas como exigência da complexificação da economia brasileira, 

faziam dos contingentes de imigrantes alvo das discussões e reflexões sobre o impacto que 

trariam na identidade nacional. Os debates sobre os benefícios ou malefícios da vinda de 

imigrantes asiáticos para o Brasil apaixonaram os espíritos e suscitaram posicionamentos  

os mais acalorados.  

A intelectualidade da época tinha como certo que imigrantes brancos criariam uma 

identidade nacional semelhante à europeia o que influenciaria a população nativa e 

desbastaria a origem africana com sua pretensa "superioridade" (LESSER, 1999, p. 6). A 

política de uma única "raça nacional", baseada na eugenia, no desejo de branqueamento da 

população, a princípio, favoreceu a entrada no país de imigrantes alemães, portugueses, 

espanhóis e italianos, embora os dois últimos trouxessen consigo o medo da propagação 

das ideias anarquistas. Imigrantes libaneses pertencentes às elites argumentavam que seu 

grupo era etnicamente branco, e como tal deviam ser incluídos no rol dos imigrantes 

desejáveis. Outras vezes propunham que ser branco não era essencialmente um componente 

da brasilidade, promovendo a ideia de que o Brasil progrediria tornando-se "mais árabe", o 

termo equivalendo a mais produtivo economicamente e/ou super nacionalista. Entre os 

libaneses, como uma estratégia de negociação de uma nova identidade, prevaleceu o 

sentido de ser diferente, embora na similaridade, tirando o maior partido ao abraçar, 

simultaneamente, uma imaginada nacionalidade brasileira uniforme e sua própria 

etnicidade. Evidentemente, como sempre que se fala em “identidade”, a desses imigrantes é 

múltipla, configurando-se sua afirmação num fluxo constante de negociação (LESSER, 

1999, p. 2-3).  
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Entre 1872 e 1949, 4,55 milhões de imigrantes entraram oficialmente no Brasil, 

trazendo consigo sua cultura de origem e, ao mesmo tempo, criando novas identidades 

étnicas. Mas, segundo Lesser, foram os 400.000 asiáticos, árabes e judeus os que mais 

desafiaram as noções de uma identidade nacional pura, própria das elites (LESSER, 1999, 

p. 7), sendo o grupo que maior sucesso teve em “se tornar brasileiro”.  

Diz-nos Sayad (1998, p. 55) que o trabalho singulariza o imigrante, é a sua 

justificativa. O trabalho literário é uma das vias de recuperação e registro dessas vozes 

migrantes, expressão de tantas memórias, “tradução de vidas traduzidas”, luta contra a 

morte e o silêncio. 

Palavras soltas vão se espalhando,compondo um insólito 

quadro pelo quarto do doente, pela sala, extravasam até se 

perder ao longe: qaria, habib, vive maut, salam aleikun, 

luz/nur, kifak, bem, ab, ibn, filho, ahabba, gostar sim, dikra, 

lembrança, meu ab, meu pai, oms, mãe me prepara lábnia de 

leite de cabra, me dá um jar‟a, só mais um gole de arak (p. 

256). 

 

A negociação mútua, com duplo sinal entre o próprio e o outro, entre o estrangeiro e 

o nacional, registrando memórias variadas e contraditórias nos seus movimentos de 

afirmação e negação, elege o sempre migrante espaço da literatura como um polifônico 

ponto de encontro de migrações de gentes e palavras.  

O texto de Salim Miguel faz-se, pois, espaço em trânsito de histórias e “estórias”, de 

palavras híbridas, de memórias iluminadas. 
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Nur na escuridão, de Salim Miguel 

Traduction de Jean-José Mesguen
1
 

 

 

Il fait nuit. LA NUIT TOMBE 

 

Six personnes : trois adultes, trois enfants. Les adultes : entre vingt et trente ans.  

Les enfants : la plus petite, moins de six mois, l’aîné, un peu plus de trois ans. Père, mère, 

oncle, deux fillettes, un petit garçon. 

Le jour : 18. Le mois : mai. L’année : 1927. Le lieu : quai du port de la Praça Mauá. L’état : 

Rio de Janeiro. Le pays : le Brésil. 

Des années et des années après, déjà bien vieux, le père aimait remémorer, répéter avec 

insistance : le  premier mot que j’ai appris en portugais, qui m’a directement été adressée, que 

j’ai enregistrée : lumière. Nur. 

 

 

 

Perdu dans les brumes, il revient à ce qu’il avait raconté, et raconte de nouveau, pour la nième 

fois, la même histoire, toujours émouvante (et remise à neuf) pour lui, à laquelle parfois il 

incorpore d’autres ingrédients, mais qui a un point de départ permanent, c’est la nuit, c’est le 

18 mai, c’est l’année 1927, c’est le quai de la Praça Mauá, c’est Rio de Janeiro, c’est le Brésil. 

Ils venaient juste de débarquer. Ils se sentent pris de stupeur, perdus, acculés au milieu de la 

stridence des sons, où se confondent voix, éclats de rires, cris, appels, insultes, pleurs de joie, 

murmures de déception, questions en espagnol, en italien, en allemand, en français, en 

anglais. Ils s’interrogent, et en arabe, il n’y en a pas ? 

Interdits, ils sont plantés au milieu des autres gens, sans savoir quelle destination ils vont 

prendre. Ils regardent déboussolés l’immeuble, les bars, les petites embarcations, les navires à 

l’ancre qui se balancent doucement, les lampadaires et le faible éclairage, les gens qui arrivent 

et partent. Attentifs au claquement de l’eau sur le quai, sur la coque des navires, comme si 

c’était un appel. Il faut qu’ils se décident. 
                                                           
1
 Né en 1952 à Rio de Janeiro, Jean-José Mesguen vit en France depuis l’âge de sept ans. Formé à l’École 

Normale Supérieure de Saint-Cloud, professeur agrégé de Lettres Modernes, il enseigne aujourd’hui la littérature 

et le cinéma au lycée Saint-Exupéry à Marseille. Titulaire d’un DESS de Portugais, il a écrit sur Carlos Diegues, 

Walter Salles, Jean Renoir, divers auteurs francophones. Co-traducteur avec Luciana Wrege-Rassier de Pequod 

(Vitor Ramil) et Primeiro de Abril (Salim Miguel). 
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En cette chaude nuit d’automne, une lègère brise s’annonce, ils sont agressés par l’odeur de 

marée qui imprègne tout, et les autres odeurs qu’ils ne parviennent pas à identifier. Ils se 

sentent de plus en plus désemparés, un mélange d’effroi, d’attente, de curiosité, d’abattement. 

Ils cherchent à s’unir un peu plus, ils s’appuient les uns sur les autres, le garçon se plaint, dit, 

omm, et il tire la main de sa mère, répète, omm, la fille aînée demande à aller au bras de son 

oncle, le père ne sait que faire, à qui faire appel. 

 

 

 

Submergé par ses réminiscences, il avance et recule, veut que tous l’accompagnent dans son 

parcours, anxieux de se perdre pour se trouver il explique de nouveau, la femme, ma femme, 

ma Tamina, déconcertée se tourne, le tire  par la manche, dit, et maintenant, par Allah, qu’est-

ce qu’on va faire, Youssef (ce n’est que plus tard qu’elle prendra l’habitude, comme les 

autres, de l’appeler, plus ou moins à contrecoeur, José, au début « José » c’était bizarre, cela 

semblait se rapporter à un autre homme, pas à son mari, ce n’était pas son habib Youssef), 

regrettant déjà le navire, abri-utérus où elle avait passé des journées interminables entre ciel et 

ciel, mer et mer, eau et eau, vent et vent, écume et écume, elle ressent encore le balancement, 

elle est et elle n’est pas sur la terre ferme. 

Il leur faut prendre une décision, les pleurs de la petite au bras de l’oncle Hanna gagnent en 

intensité, l’aîné lâche la main de Tamina, Yussef court l’attraper, l’autre fille est énervée, 

peut-être la faim, peut-être la soif, peut-être le sommeil, peut-être la peur – et qui n’a pas 

peur, là ? Le frère de la mère serre contre lui et berce la nièce dans ses bras, ce frère solidaire 

qui n’avait pas hésité à les accompagner dans ce voyage mouvementé d’un côté du monde à 

l’autre, voyage à la destination incertaine, et plus encore à la fin imprévue. 

Le père reprend le fil narratif, une technique qui n’est qu’à lui, bien à lui, qui lui  vient de ses 

ancêtres, des légendes fantastiques qu’il entendait ou qu’il lit ; sans transition il est revenu 

Praça Mauá, la nuit est tombée, le quai se vide peu à peu, des minutes (des heures) passent, 

goutte à goutte, lentes-épaisses comme de l’huile, coulent à travers le temps, ils perdent la  

notion, l’esprit un tumulte empêche de penser clairement. Unie, en quête d’une protection, 

sans savoir quelle attitude adopter, voilà cette famille plantée indécise, venue d’un pays si 

lointain – et le père s’interroge, d’où leur est venu le courage de risquer tout – d’où nous est-il 

venu ? Il n’a personne vers qui se tourner. Ni de direction vers laquelle se tourner. Au cours 

des semaines de voyage (ou des mois, si on compte l’interrègne), ils leur arrivait de se 
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questionner, on a bien fait, on a mal fait ; entourant de ses bras ses enfants, Tamina, la femme, 

se tourne vers son mari, Yussef, habib, qu’est-ce qu’on va décider quand on arrivera, et le 

mari avec cette touche de fatalisme qui est un trait oriental, arrivera ce qui arrivera ; puis 

Tamina se tourne vers son frère, Hanna (lui aussi ne deviendrait João que plus tard), dis-moi 

s’il n’aurait pas mieux valu qu’on attende encore un peu, chez nous, ou à Marseille, qu’on 

réfléchisse un peu plus, hein ? La mère n’explique pas ce qu’elle entend par « un peu », 

Hanna hoche seulement la tête, ne répond pas, essaie à ce moment de la calmer, les enfants 

pleurnichent, Yussef regarde au loin, se reprend, ce n’est pas exactement cela qu’il a dit, 

« arrivera ce qui arrivera ». Ce qui n’est pas possible, c’est de rester Praça Mauá, qui est en 

train de se vider, des silhouettes suspectes commencent à rôder dans les parages. 

 

 

 

 

Le fils assiste aux conversations, il est intéressé à en savoir plus, encore qu’il soit mal à l’aise 

quand ils protestent, alors tu es venu du Liban, tu as commencé à apprendre l’arabe et 

maintenant tu ne comprends pas une phrase de la langue de tes ancêtres, hein, sadig, mon ami, 

c’est pas croyable, à quoi il ne sait que répondre, encore moins quand ils insistent, allez habib, 

pas possible que tu aies oublié, ce qu’on apprend dans l’enfance reste là au fond de nous, c’est 

quoi bait ?, réponds, il en a une vague idée, il fait un effort, celui-là n’est pas difficile, il se 

lance, maison, tous rient et applaudissent, mais un petit malin met fin à sa satisfaction en 

ajoutant, que ça, et lui, interdit, c’est ça ou non ? Et il se met à penser comme tout est étrange, 

je me vois et je ne me vois pas ici, jusqu’au moment où en riant ils lui expliquent, c’est 

maison et en même temps vers, à quoi un autre répond en blaguant, mais méfie-toi, si bait 

c’est maison et vers en même temps, baid c’est l’œuf. Il répond, mais l’œuf c’est toujours une 

maison, celle du poussin. 

Parfois il se sent mis à l’écart, un intrus, quand ils se mettent à bavarder en arabe seulement. 

C’est qu’il est arrivé un nouvel immigrant qui ne comprend rien au portugais. Soudain, pour 

mieux communiquer, ils ont besoin de leur langue d’origine. Il reste prisonnier du son, de tous 

les sons, qui ne lui sont pas étrangers, il cherche à capter le sens de quelques mots, mais la 

compréhension générale lui échappe, il ne parvient jamais à saisir les phrases et ce qu’elles 

signifient, et s’il sait que buka c’est les pleurs, des pleurs que maintenant il cherche à 
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contenir, il a une boule dans la gorge cette iuhadditu lui échappe complètement. Le père dit, il 

est buté, il a la tête dure. 

Pendant le retour à l’appartement le père insiste, ils pourraient recommencer, il n’est jamais 

trop tard pour apprendre, l’évêque m’a dit qu’il te ferait cours, il suffit d’une heure par 

semaine, il avait si bien commencé, le savoir ne fait jamais de mal à personne, un homme qui 

parle deux langues en vaut deux, tu savais même déjà écrire, une si jolie écriture ; et lui qui 

cherche à changer de sujet, pour que l’éternelle discussion ne reprenne pas, elle est là la raison 

de ma calligraphie illisible en portugais. Le père a de la suite dans les idées, il ne se tient pas 

pour vaincu, répète, ce qu’on apprend enfant ne s’oublie pas, cela reste incrusté au-dedans de 

nous, nous le retrouvons vite, il te faudra peu pour arriver à communiquer en arabe, même lire 

et écrire, tu avais si bien commencé. Cela n’avance à rien de discuter avec le père, expliquer 

encore une fois qu’il avait tout oublié, pour quelle raison ou par quel mécanisme intérieur il  

n’en sait rien, ou il le sait, il ne lui reste que des mots épars, quelque expression grossière, 

comme zabra-na-tiza, grossièreté intraduisible. Il va seulement à l’église avec le père, mal à 

l’aise quand l’évêque, qui se prétend même parent, proteste, le montrant du doigt aux autres, 

pourquoi tu ne veux pas apprendre, pourquoi tu m’apparais ici juste pour accompagner Yussef 

(à l’église le père redevient Yussef), au maximum deux-trois fois par an, même dans la rue 

Primeiro de Março ou dans celle da Alfândega nos compatriotes ne te rencontrent pas, não 

ahabba les tiens, tu ne dois pas renier la souche à laquelle tu appartiens, tu dois connaître 

l’histoire de ton pays (si riche en événements), tu dois participer aux réunions de la 

communauté, tu dois t’intégrer, tu dois entrer au Club Monte Libano, tu dois. 

 

 

 

Perdu-retrouvé dans son monde ancien, il navigue, avance, recule, s’arrête, poursuit, 

explique : il fallait que nous sortions de l’impasse, impossible de rester Praça Mauá : il avale 

encore une gorgée d’eau, murmure tout bas, élève la voix, dit : à côté j’avise un taxi, un noir 

adossé attendant certainement des passagers, alors je lui ai fait signe, des signes, plus qu’un, 

le fils aîné s’intimide, s’agrippe aux jambes de la mère, observe avec un mélange d’effroi et 

de curiosité, maintenant il s’approche du père, interrogatif, dans son pays il n’existait pas 

d’hommes de couleur, le chauffeur rit et hoche la tête, d’un doigt il les désigne et ensuite 

indique la voiture. 
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Un léger mouvement maintenant, cela fait un bon moment que la nuit est totalement tombée, 

persiste le constant clapotis, l’odeur de marée, qui depuis si longtemps les accompagne, 

devient plus forte, imprègne tout, est présente dans l’odorat, les vêtements, la nourriture, le 

corps, l’âme. Le père hésite, se tourne vers sa femme, vers son beau-frère. Décide. Appelle le 

chauffeur d’un geste, aussitôt l’homme répond, comme s’il n’avait attendu qu’eux. Déjà avec 

un petit carnet à la main le père fait un autre geste, l’ouvre, montre du doigt la page, indique 

certains mots,  l’autre s’approche, n’arrive pas à voir dans cette obscurité, s’efforce de lire – 

et c’est alors que le père (ou toute la famille, qui est attentive à ce qui se passe) entend le mot 

magique : lumière. 

Le père ne comprend pas ce que le chauffeur veut dire, en vain l’homme répète plus fort, plus 

fort, lumière. Lumière. Et fait une grimace, se gratte la tête, ouvre un sourire qui révèle ses 

dents parfaites, tire de sa poche une boîte d’allumettes (la mère murmure, tagur), en prend 

une, allume, répète en indiquant la flamme tremblante qui s’éteint aussitôt, lumière, vite, 

allume une autre allumette, avec emphase répète la même chose, lettre à lettre, l, u, m, i, è, r, 

e, avant un LUMIÈRE – et c’est seulement là que le père comprend le mot qu’il n’allait 

jamais oublier et qui lui ouvre les portes du nouveau monde. Il hoche la tête. Le chauffeur 

sourit de nouveau : lumière. Le père aussi : lumière. Nur. 

Sauf que cela n’avance pas à grand-chose, le chauffeur n’arrive pas à deviner ce qui est écrit, 

il faut plus de lumière, plus de clarté. Alors il prend le carnet de la main du père, l’entraîne, 

fait un geste pour qu’il le suive, tous deux s’éloignent, vont sous un réverbère, l’éclairage 

n’est pas bien fort, mais au moins il est permanent, maintenant il tombe directement sur les 

griffonnages, les yeux du chauffeur suivent avec une attention extrême ce qui s’y trouve écrit, 

il devine presque, ses lèvres remuent, bredouille, revient sur les mots, lève la tête avec 

satisfaction, il a réussi à déchiffrer, il relit pour en être bien sûr, regarde le père, la mère, les 

autres composantes de cette famille, tous dans l’expectative, rit, fait un mouvement de la tête, 

sourit plus largement, oui, maintenant oui il sait, il a compris, il a du métier, ce n’est pas la 

première fois qu’il affronte une telle situation, tous deux là-bas sous le réverbère 

communiquent en un langage de gestes et de signes, le père comprend et vibre, le chauffeur 

hoche la tête, il sait où c’est, il connaît l’adresse, il connaît bien la rue, ce n’est MEME pas 

loin, il pousse le père, appelle la famille, qui reste immobile, alors ils reviennent tous les deux 

jusqu’à l’endroit où se trouve le reste de la bande, cinq silhouettes auprès d’un maigre bagage, 

attentifs au père et à cet homme. 

Le taxi est se remplit. Il part. 
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Ils restèrent moins de trois jours dans la maison du compatriote. La nouvelle se répandit très 

vite dans les rues, dans le quartier, arrivaient de loin d’autres pays, en quête de nouvelles des 

leurs dans la maksuna là-bas si lointaine, difficile de communiquer, un jour j’ai écrit ils n’ont 

pas répondu, je vais écrire j’ai pas le temps, ils arrivaient en posant des questions, d’où vous 

êtes, ah-ah, de Kfarsouroum, d’Amioum, soudain ils se décourageaient, ou retrouvaient 

courage, même s’ils n’étaient pas de ces deux villes, finalement le Liban si petit, Yussef avait 

l’air de le connaître presque entièrement, Amioum une petite merde encore plus petite que 

Magé, tout le monde doit se connaître, ils pouvaient et devaient avoir des nouvelles des gens 

d’endroits plus lointains, ils disaient, j’ai le cousin d’un cousin qui habite à Amioum, 

Skandar, tu sais qui c’est, ce cousin du cousin je crois qu’oui, il le décrivait, c’était ça ou ce 

n’était pas ça, la discussion repartait, les uns acceptaient, les autres murmuraient ou se 

mettaient en colère contre la réponse négative, protestant, impossible de ne  pas connaître la 

famille Mansour, comment vous n’avez pas entendu parler de mon cousin Gibran ? 

Il y avait ceux qui s’enquéraient de la domination turque, quand verrait-on la fin de ce maudit 

empire ottoman, ils s’éberluaient d’apprendre que c’était terminé, maintenant les Français 

commandent dans la parcelle appelée Liban et les Anglais en Syrie. Alors ils se prenaient la 

tête entre les mains, stupéfaits, ça s’est passé quand, ça s’est passé comment, ça s’est passé 

pourquoi, on est au courant de rien. Et le père expliquait, après la guerre de 14, il parlait d’un 

certain Lawrence, figure mythique, aventurier, il maîtrisait notre langue comme un véritable 

Arabe, il a fait semblant d’être ami pour qu’ils luttent contre les Turcs, montrant du doigt la 

liberté, il ne  parlait pas seulement la langue, aussi les dialectes, il connaissait l’histoire arabe, 

le lointain passé, les légendes, les traditions, il était fascinant et dominateur, il a traversé le 

désert à pied au cours de ses voyages, et puis il a disparu sans un mot d’explication. 

Il n’y en avait pas beaucoup pour corroborer les paroles de Yussef, ils ajoutaient d’autres 

informations, le caractère obligatoire de la langue française, les changements dans les us et 

coutumes. Et la réplique : pourquoi il ne leur avait rien dit, pourquoi maintenant seulement… 

[...] Maintenant, pour détendre l’atmosphère, il dit lumière – et expliqua comment il en était 

arrivé au mot nour, qui avait commencé à lui révéler le Brésil. Alors le compatriote, les 

autres, se mettaient à lui donner ses premières leçons, en mettant de l’eau dans un verre, ils 

disaient, verre, ils montraient leur main, main, désignaient l’eau, eau, eau, table, et ils tapaient 

sur la table, celui-là, là ami, a-mi – et ils expliquaient la signification des mots. 
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Bientôt il y avait ceux qui s’en mêlaient, qui se dépêchaient de raconter de quelle façon ils 

étaient arrivés, la lutte des  premiers temps, les difficultés avec les faux-amis. Par exemple, 

« non » pouvait être « oui », tu n’aimes pas ça, et la réponse « oui » c’était qu’on n’aimait pas, 

alors que « ben non » pouvait dire « oui ». Les exemples se multipliaient – ce qui, loin 

d’apporter une aide, embrouillait encore plus. 

Ils insistaient sur la chance du père, il avait rencontré un homme honnête, ce noir rieur et 

serviable, qui en plus savait lire, il aurait pu tomber sur quelqu’un de sans scrupule qui les 

aurait emmenés loin, se serait emparé de ce qu’ils avaient et les aurait abandonnés ; un autre 

s’interposait, on va à la maison, s’il vous plaît, c’est à côté, ma femme ne peut pas sortir, elle 

est malade, mais elle y tient, parler avec vous, vous voir, elle ne veut pas que je lui raconte ce 

que vous avez raconté. Avoir des nouvelles mais aussi entendre, vous comprenez, entendre 

quelqu’un qui parle notre langue pure, sans interférences, ici sans le faire exprès nous on 

mélange l’arabe et le portugais, il va vous arriver la même chose vite-vite. 

Il arrivait des gens de toutes ces rues dominées par les Arabes, Alfândega, Primeiro de Março, 

Rosário, des rues adjacentes, même de plus loin, de quartiers résidentiels. De nouveaux 

compatriotes accouraient en foule, souhaitaient la bienvenue, se mettaient à leur disposition, 

leur souhaitaient le succès, demandaient des informations détaillées, s’exclamaient en criant, 

par Allah, habib, les miens m’ont oublié, ils ne m’ont rien envoyé, même pas un petit mot, un 

peu de zahtar, une bidon d’huile, quelques-unes de ces olives si goûteuses, et les tamarins, ah, 

les tamarins, dans la lettre que j’ai reçue il y a un certain temps ils disaient que le porteur de la 

commande que j’ai faite serait le premier qui viendrait ici. Et le père, la mère, expliquaient, 

une fois de plus, ce qui leur était arrivé, ils n’auraient pas pu l’apporter, ils n’y avait pas 

moyen, ou ils ne connaissaient pas la personne citée, le plus qu’ils pouvaient faire était parler 

de la situation au Liban, des difficultés, de la recherche, par les jeunes, d’autres pays où vivre. 
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Trechos Brésil avril 1964 – la dictature s’installe. ( Primeiro de Abril).  Tradução  

Luciana Wrege Rassier e Jean-José Mesguen. Paris : L’Harmattan, 2007, p. 49.    

 

 

 

TA FEMME 

 Tandis que tu es en route pour la caserne, ta femme, qui à cette heure-là fait 

cours à l’Institut d’éducation de l’État, est prévenue. Un professeur l’a fait venir dans un 

coin, demande, garde ton calme, la nouvelle est désagréable, on vient d’arrêter ton mari. 

Quelques professeurs s’approchent avec un mot de sympathie, beaucoup te connaissent, 

comment l’affaire, protestent, d’autres, intimidés, commencent à s’éloigner. Et dès le 

lendemain elle se retrouvait interdite de cours et même d’accès à l’établissement. Bien 

plus tard, une fois libérés, elle te dirait que, quoique ne s’attendant pas à ce que cela 

aille si vite, vu la tournure que prenait la situation elle n’avait pas été vraiment surprise. 

Elle avait été profondément choquée, ça oui. [...] Il ne s’était pas écoulé dix jours depuis 

ton arrestation qu’elle fut arrêtée à son tour.  

MIGUEL, Salim. Brésil avril 1964 – la dictature s’installe. Tradução de Luciana Wrege 

Rassier e Jean-José Mesguen. Paris : L’Harmattan, 2007, p. 23-24. 

 

LE BÛCHER 

 Rougeoyantes les flammes dansent, des brandons éclatent, entraînée par la brise 

la noire fumée s’élève, lèche les feuilles d’arbustes, des gens effrayés reculent, le regard 

abasourdi devant ce qui arrive. Des centaines de livres de tous les genres, origines, 

tendances et couleurs possibles et imaginables ne cessent d’arriver pour être jetés dans 

le brasier. On peut encore distinguer : côte à côte il y a là Le capital de Marx et La 

capitale d’Eça de Queirós, Le rouge et le noir de Stendhal et Les chemins de la faim de 

Jorge Amado, L’aliéniste de Machado de Assis et Mémoires de prison de Graciliano 

Ramos, Le prince de Machiavel et Les aventures de Pinocchio de Collodi, tous 

subversifs à l’évidence. Peu de temps avant la porte de la librairie a été enfoncée. 

Furieusement, haineusement, aux cris de « brûlez, brûlez tous », les livres sont arrachés 

aux étagères de la librairie Anita Garibali – nom lui aussi hautement subversif. [...] 
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L’incendie a lieu à la tombée d’un soir peu après le Premier Avril 1964, mais le projet 

devait couver depuis longtemps, dans l’attente du moment propice pour le passage à 

l’acte, prévu d’avance par ceux qui maintenant se prosternent devant la flamme sacrée 

et contribuent à l’alimenter. Doivent être membres de cette troupe des gens qui, à 

l’évidence, ne peuvent supporter la libre manifestation de la pensée, le franc débat 

d’idées, la divergence, la diversité, la pluralité. C’est pourquoi il leur a été impossible 

d’accepter ce réduit où journalistes, enseignants, ouvriers, étudiants, fonctionnaires, 

vendeurs, écrivains enfin tous ceux qui s’intéressent au livre et à la culture se 

réunissaient en fin d’après-midi, venaient voir les dernières nouveautés des éditeurs 

brésiliens ou des diffuseurs étrangers, acheter des journaux et des revues, commander 

un titre récemment paru. Ils sortaient de la librairie, toujours en pleine discussion, 

provocateurs, faisant des commentaires sur l’actualité politique, la hausse des prix, les 

crises institutionnels, la vie d’autrui, le livre qu’ils venaient de lire, le dernier reportage, 

pour aller au Miramar boire une petite bière bien fraîche. 

MIGUEL, Salim. Brésil avril 1964 – la dictature s’installe. Tradução de Luciana Wrege 

Rassier e Jean-José Mesguen. Paris : L’Harmattan, 2007, p. 39-40. 

 

PROMENADE 

 Maintenant vous vous approchez de Biguaçu, vous entrez, tu te retrouves un peu, 

à ta droite le groupe scolaire Professor José Brasilício de Sousa, où tu es allé. Sans 

transition, en un instant, tu te trouves dans la salle de classe, l’institutrice dona Alayde 

te regarde, regarde les élèves, tend un doigt vers toi, se tourne vers les autres et dit, 

regardez un peu, c’est un Turc, il est arrivé ici hier, il savait juste quelques mots de 

portugais mélangés avec de l’arabe et de l’allemand, aujourd’hui il en sait plus sur notre 

langue que vous, vous n’avez pas honte, et toi, encore aujourd’hui tu ne sais pas 

pourquoi, peut-être est-ce par timidité ou à cause de ce « Turc » que ta famille déteste, 

vous êtes libanais, pas turcs, tu fonds en larmes et tu n’arrives pas à t’arrêter à la 

stupéfaction de la maîtresse. Tu cherches  à retenir tes larmes, tu ne veux pas que tes 

gardes te voient… 

  

MIGUEL, Salim. Brésil avril 1964 – la dictature s’installe. Tradução de Luciana Wrege 

Rassier e Jean-José Mesguen. Paris : L’Harmattan, 2007, p. 49 
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Recadinho para o Salim 

 

De um dos melhores amigos do meu pai, até ser meu grande amigo. 

Do Grupo Sul aos dias atuais. 

Da editora aos nossos papos, vinhos e cafés... 

A leitura da obra do Salim e, sobretudo, a convivência com o ser humano muito 

especial que ele é, me tornaram uma pessoa muito maior, com mais bondade, alegre 

e solidária, além de iluminar meus conhecimentos, 

Obrigado Salim!!!!!! 

 

do 

teu 

Zeca Nunes Pires 

 

Zeca Nunes Pires  é cineasta. Seu interesse pela cultura catarinense caracteriza os 

filmes que dirige - tanto documentários quanto ficcionais. Em 2010, lançou o longa-

metragem A antropóloga. Com Luciana Wrege Rassier, trabalha em um documentário 

intitulado "Salim na intimidade", sobre a vida e a obra do escritor catarinense. Seus 

vínculos com Salim Miguel e Eglê Malheiros datam  da época em que estava na 

barriga de sua mãe, já que seu pai, Aníbal Nunes Pires, foi - com Eglê Malheiros e 

Salim Miguel - um dos participantes mais ativos do Grupo Sul. 
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Memória da Infância: A reinvenção  

( Muna Omran
1
) 

 

RESUMO :  O presente texto analisa Reinvenção da Infância, de 

Salim Miguel,  sob a ótica da preservação da memória como ponto crucial 

para a compreensão, reconhecimento e preservação da identidade.  

Palavras-Chave: Literatura –  Salim Miguel –  Identidade –  Memória  

 

Abstract: This paper examines Reinvenção da Infância from the 

perspective of preserving the memory,  as a way to understand , to 

recognize and to preserve the identity.  

Key-Words: Literature –  Salim Miguel –  Identity -  Memory  

  

 

Memória da Infância: A reinvenção  

 

1. Pacto com o leitor  

 

Invocando as musas, os narradores do passado convocavam seus 

ouvintes para passarem seus ensinamentos  e suas experiências. Assim faz 

Salim Miguel nos contos de Reinvenção da Infância ,  ao rememorar sua 

infância e adolescência no sul do Brasil , o autor rememora suas 

experiência, fazendo com que seu leitor identifique -se com elas.  O 

narrador onisciente,  com lirismo e naturalidade,  reconta fatos de sua 

existência, imprimindo sua experiência e redescobrindo sua identidade.  

   

“Quanto maior a naturalidade com que o narrador renuncia 

às sutilezas psicológicas, mais facilmente a história se 

gravará na memória do ouvinte, mais completamente ela 

se assimilará à sua própria existência e mais 

irresistivelmente ele cederá à inclinação de contá -la um 

dia.” ( Benjamin, 1987: 204).  

 

                                                           
1
 Pesquisadora do GP LeiFEn/UFF e do GP Temáticas, narrativas e representações árabes, asiáticas, 

africanas, sul-americanas e de comunidades diaspóricas/USP. 
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 Embora em momento algum o autor se coloque como personagem, 

na medida em que os contos são em terceira pessoa , descaracterizando 

assim o l ivro como autobiografia , o conteúdo de Reinvenção  fica no 

limite da ficção e realidade, pois assume um caráter memorialístico
2
:   

 

“o leitor pode ter razões de suspeitar,  a partir  das semelhanças 

que acredita ver,  que haja identidade entre autor e  

personagem ,  mas que o autor escolheu negar essa identidade, 

ou pelo menos,  não afi rmá -la.”  (LEJEUNE, 2008: 25)  

 

 Compreendemos, assim, que para Lejeune, o leitor ao ler uma obra 

como um fantasma revelador do indivíduo, ocorre um pacto fantasmático 

que se funda em uma série de semelhanças da vida do autor que fazem o 

leitor acreditar que haja tal identidade.  

  Nessa identificação, o autor é o mais complexo, autor e pessoa real  

não se confundem, mas, ainda de acordo com Lejeune “o autor não é uma 

pessoa. É quem pessoa que escreve e publica. Inscrito, a um só tempo, no 

texto e no extratexto, ele é a linha de contato entre eles.” ( p. 23).   

Nessa ordem, o autor pode ser definido uma pessoa real e 

socialmente responsável, como ainda, o produtor de um discurso.  

 Para quem não conhece os fatos extrali terários que constituem a 

vida de Salim Miguel tende a não associar os fatos narrados à vida do 

autor,  este leitor encararia os contos de Reinvenção sob ponto de vista da 

crí tica tradicional como puro fingimento. As lembranças constituem 

nossa identidade, mas o que esquecemos também, daí o papel importante 

da memória, ela é lembrança e esquecimento, e do esquecimento 

reinventa-se um passado enquanto continuum  das experiências vividas.  

Salim Miguel não se compromete em contar a verdade toda e a absoluta 

verdade sobre si mesmo e sobre sua infância e de seus ascendentes, daí  

os mais distantes fatos desta infância  reinventada ganham forma e 

sabores:    

                                                           
2
 O caráter memorialístico de uma obra seria a história de um clã. Ver SANTIAGO, Silviano. 

“Prosa literária atual no Brasil”. IN: Nas malhas da Letra. Rio de Janeiro :  Editora Rocco.  

2002.  
 



Revista Litteris – ISSN: 19837429 n. 8 - setembro 2011                         DOSSIÊ SALIM MIGUEL 

 

Revista Litteris – www.revistaliteris.com.br             DOSSIÊ SALIM MIGUEL 

 

 “Mas quando mais nada subsist isse de um tempo remoto,  após 

a morte das criaturas e a destruição das coisas -sozinhos, mais  

frágeis,  porém mais vivos, mais imateriais,  mais persistentes,  

mais fiéis –  o odor e o sabor permanecem ainda por muito 

tempo, como almas, lembrando, aguardando, esperando sobre 

as ruínas de tudo o  mais,  e suportando sem ceder,  em sua 

gotícula impalpável,  o edifício imenso da recordação.”  

(PROUST, 2009:100)
3
 

  

    

A essência da trajetória de vida dos personagens narrados,  muitas 

vezes se aproxima da experiência do autor, uma vez que esses contos 

conservam a modelização, a intencionalidade e o contrato de fingimento. 

Nessa perspectiva, recorremos a Wolfgang Iser para quem no fingimento 

o imaginário que se art icula com o texto emerge, havendo, neste ato, uma 

transgressão de limites  e uma articulação com o leitor.  

 

“Quando a realidade repetida no fingir  se transforma em signo,  

ocorre forçosamente uma transgressão de sua determinação 

correspondente. O ato de fingir  é,  portanto,u ma transgressão 

de l imites.  Nisso se expressa sua aliança  com o imaginário.”  

(  ISER,1983: 386)  

 

 

O narrador seleciona os fatos que seu leitor deve saber, desta forma estabelece 

uma cumplicidade com seu leitor, como por exemplo, no caso da disputa dos 

canarinhos. 

 

“ O leitor, caso não seja desses eternos insatisfeitos, querendo sempre uma 

definição, que continue ali. Ou decida logo, escolha entre o acinzentado e o 

amarelado. De nossa parte, já foram postos na mesa todos os elementos 

disponíveis. ( MIGUEL, 2011: 98) 

 

 

O autor compartilha com o leitor as suas dúvidas, permitindo que divida com ele as 

experiências por ele vividas, permitindo assim que o leitor crie a outras novas situações, 

caracterizando seu imaginário: “ Assim, o sinal de ficção não se designa nem mais a 

ficção, mas sim o „ contrato‟ entre autor e leitor(...).” ( ISER,1983: 397).  

                                                           
3 PROUST. Marce l .  Os caminhos de Swam .  Tradução Fernando Py.  Rio  de Jane iro:  

Ediouro.  2009.  
 



Revista Litteris – ISSN: 19837429 n. 8 - setembro 2011                         DOSSIÊ SALIM MIGUEL 

 

Revista Litteris – www.revistaliteris.com.br             DOSSIÊ SALIM MIGUEL 

 

O leitor, agora, então, segue as condições do autor e do texto para haver, desta 

forma, reforçar um vínculo com o autor. 

  

2. Memória e Identidade 

 

Hoje os meios de comunicação impedem a transmissão das tradições, 

esfacelando-se a memória,  e gerando assim a amnésia contemporânea e a 

perda da identidade individual e coletiva, o recordar  do escritor 

libanocatarinense recupera os encantos da deusa grega “Mnemosyne”.   

  A narrativa memorialíst ica de Salim Miguel resguarda, preserva  

sua identidade e seus vínculos com o seu passado libanês, mesmo tendo 

chegado ao Brasil com três anos de idade, a marca de sua origem cultural  

esta presente no seu ato de narrar, herdado da tradição milenar de As mil  

e uma noites .  Sherazade narra para não morrer, preservando -se para a 

vida, Salim Miguel através da narrativa procura atar as duas ponta s da 

vida, “ligando  o que foi  e o por vir” (BOSI) apresentando pelo viés da 

memória cultural o cotidiano de uma  família de imigrantes que viveram 

numa determinada região do país , após passarem pelo segundo maior 

porto de entrada, o Rio de Janeiro.    

 

“Na década de 1920,  a média de ingresso nesse porto de 

imigrantes provenientes do Oriente Médiom era de 2.300 por  

ano, com um pico em 1926, quando entraram 3.806 indivíduos.  

O grande movimento de saída dos imigrantes classificados 

como „turcos‟ ou „  turco-asiáticos‟  com dest ino a outros portos  

nacionais mostra que o Rio de Janeiro também servia como 

centro para a „re -imigração‟ dos árabes dentro do terri tório 

brasileiro.” (PINTO, 2010: 62)  

 

A marca da tradição árabe de narrar ocorre na medida em que, por 

ser de base oral, remonta ela própria a raízes bem anteriores. Navegando 

pela memória,  o autor desnuda sua infância e se desnuda, levando o 

leitor a entrar no seu passado  vindo de um “porto ignoto para um destino 

igualmente ignoto” (MIGUEL, 2011:13).  
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Suas memórias fragmentam-se e Reinvenção da Infância  fica,  

muitas vezes , no limite da prosa e da poesia e como bom escritor que é ,  

Salim Miguel  “nunca diz  mais do que pensou. Por isso, o seu escri to não 

reverte em favor dele mesmo, mas daquilo que quer dizer.” (BENJAMIN, 

1987: 208).  

Suas histórias  alimentam-se do duplo realidade/ficção, sendo uma 

reação ao processo de enfraquecimento do lembrar,  no desejo de resgatar 

o passado para não deixá-lo que desapareça definitivamente, reativa 

zonas épica da memória .  Como o próprio autor afirmar:  

 

“Fato e ficção se inter -relacionam nesta narrativa, misto de  

memória e imaginação, realidade e fantasia,  realidade podendo 

ser fantasia;  e fantasia e realidade. ( . . .)  O protagonista,  

intencionalmente, não tem nome, pois o ser humano em 

qualquer época e em qualquer parte do mundo tem instantes de 

aproximação; na sua infância, da infância dos demais.”  

(MIGUEL, 2011:  126)  

 

E mesmo sendo ainda um menino de três de idade ao chegar ao 

Brasil, reconta a difícil chegada da  família,  sempre rememorada por seu 

pai , Seu José ou Yussef ou ainda Zé Turco.   

 

“Certo dia,  vi  que estava praticamente sem dinheiro, saí  com 

meu fi lho de três anos para ir  à agência bancária,  não 

encontrei  a rua por mais que procurasse. De volta à pensão 

mostrei  o documento para o gerente,  que sabia vários idiomas,  

inclusive um pouco de árabe, ele  me disse „  Aqui não há 

endereço,  nem há nenhuma referência à importância  

depositada, é um papel sem nenhum valor.  ‟” (p.114)     

 

 

Desta forma, Salim Miguel articula hist ória pessoal com a História 

da imigração no Brasil . Nos contos da obra aqui apresentada , alinhavam-

se os pontos da história da imigração árabe no Brasil .  Mostra o incômodo 

de seu pai ao ser chamado de “turco”, como ainda nesta forma de se 

dirigir ao imigrante árabe certo distanciamento de caráter eurocêntrico. 

José Miguel reagia quando se referiam a ele como “turco”, como nos 

relata o narrador do conto “É Turco”.  
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“A família era  l ibanesa;  querer irri tar  o pai  (mais que a  mãe)  

era chamá-lo de turco. A Turquia ( Império Otomano), durante 

séculos havia dominado toda uma região que incluía a Síria e o 

Líbano. Com a indesejada referência, o pai ,  memória  [grifo 

nosso] ativada, acrescentava, olhos fuzilando, voz alterada: „  

fomos l ibertados da Turquia pelos bonzinhos dos ingleses e  

dos franceses.”  (p.20)  

 

 Esta referência se origina desde o período em que, ainda sob 

dominação do Império Otomano, muitos sírios e liban eses chegavam ao 

Brasil,  com o passaporte otomano.  A imigração árabe
4
 no Brasil se deve 

a vários fatores, porém as narrativas criadas pelo imaginário das 

comunidades emigratórias fazem referência à intolerância religiosa, 

miséria e pobreza, criando-se assim os chamados “mitos da imigração”.  

 

“O processo de emigração em massa de determinadas regiões 

do Império Otomano e, após a  Primeira Guerra Mundial ,  dos 

terri tórios da Síria,  Líbano e Palestina foi  desencadeado pelo 

efeito cumulativo de uma série de fatores  cujo impacto foi  

diferente em cada região.” (PINTO, 2010: 27) 

 

 A família Miguel emigra para o Brasil em 1927, quatro anos apó s o 

Império Otomano ser abolido. A família partira de Beirute para os 

Estados Unidos, mas um problema ocular de Yussef  Miguel detectado em 

Marselha, França, impediu que prosseguissem viagem para a América do 

Norte a fim de se encontrarem com os irmãos de Tamina, esposa de 

Yussef. A família rumou, seguindo seu destino, o que estava escri to,  

maktub ,  para o Brasil , onde Yussef Miguel tinha uma irmã, Sada, 

moradora do município de Magé, no Estado do Rio de Janeiro :  

 

“ Qual a diferença entre maktub  e acaso, perguntei  a minha 

mãe; sorriu, seu sorr iso breve e claro, marca registrada: „  

Estava escri to que o destino da família não era viver nos 

Estados Unidos, acaso foi  parar no Brasil .‟  Meu pai discordou: 

„  Não sei  não, afinal  eu t inha uma irmã aqui.  P ara mim o acaso 

acontece, o  maktub  existe.” (  MIGUEL, 2011: 113).  

                                                           
4
  Aos nos referirmos à imigração árabe, ainda sob o jugo do Império Otomano, geograficamente estamos 

fazendo referências Monte Líbano e aos territórios de Damasco, compreendidos, hoje, entre os países 

Síria e Líbano (neste período o Monte Líbano era visto como parte integrante da Síria).( PINTO, 2010). 
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Contatos com parentes em outros países era  comum entre os 

imigrantes. Estes partiam de sua terra natal com relações interpessoais 

para se estabelecerem, assim acontece com a família de Yus sef Miguel. 

Este tipo de relação ajudava os imigrantes a manterem alguma ligação 

com a cultura sociedade de origem e ajudavam a inseri -los no novo país.  

 

“Uma vez iniciada a emigração para o Brasil ,  ela expandiu -se 

em rede, pois muitos imigrantes já estavam aqui estabelecidos 

chamavam outros membros da família para ajudá -los nos 

negócios em expansão  ou serviam de referência que atraíam 

outros imigrantes de suas aldeias de origem.” (PINTO, p. 52)  

 

No entanto a família não se adapta a Magé , Yussef decide 

partir para o sul do pa ís, Santa Catarina, onde tinha também 

parentes. O pai exercia a profissão de todos aqueles árabes que 

aportavam no Brasil , mascateava pelo interior de Santa Catarina, e 

assim ia conhecendo cada vez mais  a sociedade brasileira.  

 

“A procura por novos mercados e outras oportunidades levou à 

dispersão dos mascates pelo interior do Brasil ,  integrando 

áreas rurais e as pequenas cidades ao mercado do produtor e 

distribuidor de cidades como São Paulo e  Rio de Janeiro.” 

(PINTO, p.68).  

  

Alguns meses depois de sua chegada ao Rio de Janeiro, a família 

partia para São Pedro de Alcântara, em Santa Catarina, cidade marcada 

pela imigração alemã, mas não é lá que se estabelecem  definitivamente 

“lá um começo promissor logo se transformou em desil usão (. . .)” 

(Miguel, 2011: 14) e sim, quatro anos após o desembarque no Cais da 

Praça Mauá, a família se instala em Alto Biguaçu, cidade do interior 

catarinense.  

 

“O ano:  1930; a  localidade: Alto Biguaçu,  era a quinta vez em 

quatro anos que a família,  vinda do outro lado do mundo,  

buscava um chão.  Começara por Magé, RJ, ( . . .)  em 

Florianópolis os patrícios alertaram que ali  havia comerciantes 

em excesso ( . . .)  em São Pedro de Alcântara um começo 
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promissor ( . . .)  em Rachadel,  outro núcleo de colonização  

alemã, ( . . .) .  Agora era  a vez de Alto Biguaçu.” ( Idem) 

 

É nesta cidade que o menino Salim, nascido no Líbano, tem 

contato com um nativo da terra, o indiozinho adotado por “Seo 

Fermiano” ,  vizinho da família Miguel. Da mesma idade, os meninos logo 

ficam amigos e brincam juntos, trazendo consigo  elementos de sua 

cultura de origem, pela memória, através de suas brincadeiras,  

mantinham suas origens.  

 

“( . . .) ,  porém do que mais gostavam era brincar com barro,  

f icavam horas entretidos, o bugrinho tentando fazer uma 

piroga e um remo, um papagaio, o turquinho, lembrança de  

lembranças dos pais,  s imulacro de um cedro do Líbano, ou um 

bolinho, que ele brincava dizendo coma m um pedacinho de 

quibe.”  (p.16) .  

 

 

Mantendo viva na memória suas tradi ções culturais,  Salim copiava 

o cotidiano de seus pais. Por maiores que fossem as pressões para que a 

assimilação cultural ocorresse, os imigrantes sempre guardavam alguma 

forma de identificação étnica. Por mais que os laços do país de 

nascimento de Salim Miguel tenham se diluído, é na memória  afetiva  

que ele guarda a identificação étnica  representada por elementos típicos 

da cultura árabe, como por exemplo o jogo de gamão: “O pai, depois de 

folhear a revista Oriente ,  na qual o verso do poeta Fauze Maluf „nós 

somos escravos da vida e da morte‟ fê -lo meditar, chamou um dos filhos 

para jogar uma partida de gamão (. . .)”. (p. 74)  

É em Alto Biguaçu, ainda,  que o filho mais velho de José Miguel 

sente a dor provocada pela separação de um amigo e de um lar. É lá que  

deixa para trás seu amigo, o indiozinho com quem brincava sempre, 

tentando com ele ficar enquanto o  caminhão partia: “o mais velho 

ameaçando se at irar para ir ao encontro do amigo que corria atrás do 

caminhão.” (p.17)  

Ao recontar seu passado marcado pelas tradições da etnicidade da 

família Miguel, o autor , já na velhice, as recupera e mostra como são 
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assimilados os novos valores culturais e ideológi cos que se firmam na 

constituição de sua vida: “O primeiro romance que leu por inteiro, tinha 

oito anos para nove de idade, foi o Tronco do Ipê ,  de José de Alencar, 

emprestado pela professora aposentada Dona Mariazinha.” (p.30)   

Interessante ver ainda, que na linguagem memorialística de 

Reinvenção ,  Salim Miguel volta às suas origens, o tempo não se 

reconstrói nem se anula , circunscreve suas memórias no tempo da 

infância e adolescência,  circunscritas num espaço delimitado: Rio de 

Janeiro, Alto Biguaçu, Biguaçu, Florianópolis, Rio de Janeiro.  Seu pai é 

o centro de suas rememorações, na medida em que se refere a si próprio 

como “o filho de seu Zé”,”   “ o filho mais velho”, “o fi lho” e  com ele 

reconstrói-se o espaço de terra natal,  seja pela rememoração da culinária 

árabe seja pela rememoração da cultura li terária.  

 

“ O pai dizia e dizia em árabe, depois em português,  poemas e 

versos do poeta persa Omar Khayam(.. .) .  

Pelas noites,  a família reunida, a Mãe preferia citar passagens 

de O Profeta,  de Gibran Kalil  Gibran. Já o Pai,  além do 

Rubayat recitava poetas árabes, que não t raduzia,  ou ainda 

outros persas como Hafiz e Saadi.  (p.31)”.  

 

Notamos assim, que muitos dos imigrantes árabes que aqui 

chegavam traziam em sua bagagem a cultura canônica, sendo esta, muitas 

vezes um bem simbólico que diferenciava os imigrantes entre si.  

O fi lho do Seu José é influenciado pelo prazer da leitura e, 

principalmente,  descobre, já no início da adolescência,  sua fascinação 

pelo o cinema.
5
 

 

“O fi lho do seu Zé saiu fascinado, o fascínio da sala escura 

jamais o abandonaria,  bem como a indignação ao  constatar que  

lá nos Estados Unidos faziam com os peles -vermelhas o 

mesmo que (conforme escutara Seo Fermino contar para o pai)  

os bugreiros faziam aqui.” (p.34)  

 

                                                           
5
 Salim Miguel com Eglê Malheiros, em 1957, escreve o argumento e roteiro  de “O preço de uma 

Ilusão”, primeiro longa metragem de Santa Catarina. Em 1974 adapta  para o cinema, com Eglê 

Malheiros e Marcos Farias “A cartomante”, conto de Machado de Assis. Em 1976, é a vez de adaptar o 

romance de José Lins do Rêgo, Fogo Morto, contando com a parceria de Eglê Malheiros e Marcos Farias.    
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O passado é reinventado pelo autor e procura algo sólido para se 

amparar. O menino nascido no Líbano, criado em Santa Catarina, revive 

as imagens do cotidiano nos locais por onde pa ssou, re-encontra seus 

medos e seus fantasmas, que já não o assustam mais, re -encontra seus 

prazeres, suas dores e suas dúvidas como podemos comprovar no micro -

conto “Querer-queria”: “ De menino de dez anos, ele queria (  quereria?) de 

namora a bonita vizinha da mesma idade; t ímido –  xucro, jamais f icou sabendo 

se também ela o queria.” (  p.32) .  

As cidades por onde passou são recuperadas,  agora, com distanciamento 

regressa e  re -encontra sua família:  

 

“É na hora do almoço,  o pai  em uma cabeceira da mesa, a mãe  

de novo grávida na outra, ao lado dela um menino nascido no 

começo de 1929 em São Pedro de Alcântara, o outro em 1930 

em Alto Biguaçu, ao lado do pai duas raparigas,  e o mais  velho 

que se apressa a  perguntar  ( . . .)” (p. 40)  

 

O fi lho mais velho de Seu José , ao recordar, é levado para suas 

origens. Lembrando-se das palavras em árabe, das histórias da tradição 

árabe,  da comida que sua mãe fazia.  

 

“Dona Tamina estava na cozinha, hoje ia preparar labnia ,  a  

coalhada pronta, carne e tr igo na máquina de moer, logo  os  

bolos de quibe iriam para o fogo com a coalhada, incomum tal  

prato, a carne cara, o tr igo escasseando. No dia a dia era  

jadra ,  apelidado pelos fi lhos de mi-jadra ,  arroz, lenti lha, uns 

temperos, passável se  por cima t ivesse finas fatias de cebola 

fri ta.” (p.74) 

 

O passado emerge. A unidade da família e de seus amigos 

revela-se e serve de ponto de partida para uma compreensão de suas 

origens e de seu destino, numa linguagem que interliga família,  

cidades e mundo.  Através do narrador, o artesão da palavra, o 

projeto ficcional se expande. Este narrador pode ser visto como um 

alter-ego do autor é dele que emana a condução dos fios narrativos.      

 Salim Miguel, em Reinvenção da Infância,  recria o filho de 

Seu José que mora nele, o garoto cheio de desejos,  de humanidade, 

de sonhos, o menino xucro, o lírico,  que “queria ser um contador de 
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histórias” (p.123 ).  O menino que, ao contrário de Bent o Santiago, 

personagem machadiano, consegue atar as duas pontas da vida, pois 

tem consciência que “ Escrever é reescrever e reescrever,é cortar, é 

vocação, é talento, é persistência, é um permanente corpo a corpo 

com a palavra.” (p. 125)  

 

 

 

Referências  Bibliográficas:  

 

BENJAMIN, Walter.  Obras escolhidas .  Tradução Rubens Rodrigues 

Torres Filho e José Carlos Martins Barbosa. São Paulo: Editora 

Brasiliense.  1987. Volume 1 e 2.  

CHAUÍ, Marilena. In: BOSI. Ecléa. Memória e Sociedade  –  A 

memória dos velhos .  São Paulo: Companhia das Letras.  1994.  

ISER, Wolfgang.  “ Os atos de fingir, ou o que é fictício no texto 

ficcional. Trad. Luiz Costa Lima. In:  Lima, L.C. Teoria da 

Literatura em suas fontes .   Rio de Janeiro: Francisco Alves. 1983. 

Vol.  II  

 LEJEUNE. Philippe. O Pacto Autobiográfico –  de Rousseau à 

Internet .  Tradução Jovita Maria Gerheim Noronha e Maria Inês Coimbra 

Guedes.  Belo Horizonte:Editora UFMG. 2008.  

MIGUEL, Salim. Reinvenção da Infância .  São Paulo: Novo Século. 

2010.  

PINTO, Paulo Gabriel Hilu da Rocha. Árabes no Rio de Janeiro –  

uma identidade plural.  Rio de Janeiro:  Cidade Viva. 2010.  

 



Revista Litteris – ISSN: 19837429      n. 8 -       DOSSIÊ SALIM MIGUEL      

setembro 2011               Traduções 

 

Revista Litteris – www.revistaliteris.com.br             DOSSIÊ SALIM MIGUEL 

 

 

                           

 

PUNTO DE BALSA 

                          De: Salim  Miguel 

                             Traducción de Jorge O. González Roma 

 

                                                     Diez noches y diez días continuos de diluvio  

                                                     cerniéronse sobre la selva flotando en vapores; 

                                                     y lo que fuera páramo de insoportable luz, 

                                                     tendíase ahora hasta el horizonte en sedante 

                                                     napa líquida. 

                                       La flora acuática rebrotaba en planísimas balsas  

                                       verdes que a simple vista se veía dilatar sobre el  

                                       agua hasta lograr contacto con sus hermanas.  

 

                                      De: El regreso de Anaconda – Horacio Quiroga 

 

Vamos a salir pronto, mañana tempranito, con el cambio de luna. 

Estamos en punto de balsa. ¿Me acompañas? Está bien, está bien. Prometí, lo sé. 

Explico, sí. No es lo mismo. Lo juro. Ni de cerca. La emoción de ver, de sentir, de 

palpar, de temblar, de vibrar, de vencer los precipicios, los rápidos, los 

imprevistos, la selva acechando, las aguas crecidas indomables. Gusto del peligro. 

De luchar contra los elementos. Es bueno. ¿No me crees? Pregúntale a Lúcia, no 

demora en llegar. Da una sensación de fuerza, de poder, de dominio, de... de 

bienestar. No solo sensación. Certeza. Riesgos existen, ya dije. Muchos. Cuando 

me acuerdo... tiemblo... El pavor... atonta... tortura mi mente. Duele. Aún tengo 

delante de mí el maderamen despedazado. El agua burbujeante, violenta, veloz; 

las manos crispadas, los ojos desorbitados, el grito. Un grito único repercutiendo 

por aquella inmensidad. ¡A-mé-li-ooo! ¡No! ¡Ahora no! Déjalo. Después quien 

sabe. Quisiera hablarte de los viajes, de la extraña impresión que me domina. 

Explicar lo que pasé, buenos y malos momentos. No tengo palabras. Solamente 

viviéndolo. Peligroso es, repito, ¿para qué negarlo? Lo experimenté en la carne, 

en el alma. Pero, ¿la vida no es un peligro constante? ¿Qué valor tendría sin tales 
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momentos? Agua estancada, muerta, podrida, maloliente. No consigo imaginarme 

viviendo de otra manera, aburguesado, metido a bestia, con mis carnes 

pudriéndose. 

Ahora mismo me erizo sólo de recordar. Los hombres esperando, tensos. 

La violencia de la lluvia. La creciente tomando las márgenes, tomando las casas, 

tomando los árboles, arrastrando animales, el río creciendo, creciendo y nosotros 

allí, en la balsa, enfrentando todo, dependiendo apenas de nosotros mismos, entre 

cielo, agua, matorral. Los días sucediéndose idénticos, lluvia o sol, viento o 

calma, la negrura palpable fundiéndose a la claridad cegadora. 

Balsas y más balsas, la madera aún sangrando, maniobradas por un 

práctico, peones cabalgándolas. Anda, imagina la escena. Está aquí, delante de 

mis ojos, de tus ojos. Parece un convoy interminable. Coleando, subiendo y 

bajando, avanzando, parando, retrocediendo. ¿Yo? Tengo catorce años de esta 

actividad sobre la espalda. Me acostumbré. Vibro. Momentos de alegría: sentir 

que estamos ganando la batalla, que somos superiores a la fuerza de las aguas, que 

podemos derrotarla. Momentos de incertidumbre: la duda que se infiltra mañera, 

¿conseguiremos llegar al puerto de destino? Momentos de pavor: como hay 

pocos... En un tumulto, atropellándose, recuerdos desaparecidos vuelven vivos, 

aquí, en la cabeza, aquí, en la piel, en la sangre, en la mierda. Esto duele. Perfora. 

Muerde. Mierda. De repente todo se desvanece, se atasca, la cabeza hueca. Ni sé 

cuantas veces crucé el río Uruguay en una balsa en dirección a Argentina. Preciso 

ganarme la vida, claro. Nada más sé hacer. O me gusta hacer. Tuve viajes 

tranquilos, sí, los peones en los remos, tirantes de cinco metros, de a dos o tres en 

cada lado de la balsa, en el frente y atrás, yo solo maniobrando, práctico con 

práctica de años, soñando en llegar, tomar una caña, conquistar una muchacha. 

Curioso: debo estar enviciado, preciso de las aguas indóciles, de los peligros, sólo 

ahí me siento vivo, útil. Saber que vencí, que domé los elementos, que domé la 

fierecilla debajo de mí. Es excitante. Parece un apareo. Pero las aguas son más 

mañosas que una mujer, quedan a la  expectativa para dar el golpe, me parecen 

hasta celosas. Se vengan. Como aquella vez, cuando un pedazo de mí se fue. 

Lúcia. No voy a desistir, no sé desistir, no me entrego, tengo nuevos motivos para 

insistir, investigar, quien sabe... 
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Si me quedo en tierra, extraño. No, no soy de aquí. Vine, como tantos, 

de Río Grande do Sul, soy gaúcho de la frontera. Ustedes, catarinenses del litoral, 

poco saben lo que es esto, este oeste bravo. Más aún: no saben nada, no conocen 

nada. Dicen: un fin de mundo, un mundo inhóspito, desconocido. Negar, no lo 

niego. Sólo agrego: fascinante, misterioso, que resiste ser violado, que no se 

entrega fácil. También podría decir: un mundo de riquezas para quien sabe 

aprovechar. Yo mismo, al comienzo. Se olvida. Desaparece. 

Hay quienes hoy son dueños de municipios enteros. Llegan, toman 

posesión, comienzan a derribar árboles. Van irguiendo unos ranchitos de barro, 

abren calles, luego surge la placita con la iglesia, la delegación policial con sus 

celdas, lugares de venta de comidas y bebidas, la mejor cabaña, de madera 

trabajada, del dueño de todo, en un campo rasado se inician pequeñas 

plantaciones, verduras, legumbres, plantas de maíz, porotos, se crían cerdos, 

gallinas, algunas vacas lecheras. Rápidamente la noticia circula, van llegando los 

nuevos pobladores, viven de la caza, de la pesca en agua dulce, es gente atrapada 

por la miseria que continúa en la miseria, trabajando como burros para los que 

dominan todo. Así se fue haciendo esta región. 

¿Ves aquel viejito allá en el fondo? Parece un mendigo, andrajoso y 

sucio, peor vestido que yo, sus pies en unos suecos de madera, sombrero 

remendado de paja trenzada, bebiendo una cachaza, comiendo unos pedazos de 

chorizo frito. ¡Carajo! Tiene un camión de plata, es dueño de un municipio 

enterito, proclama él, ganó todo con la extracción de madera y con las centenas de 

balsas que van para Argentina. Un día me dijo: ¿Quién se va a preocupar por la 

naturaleza?, nadie sabe lo que es esto, no fui yo quien plantó estos árboles, ni voy 

a plantar otros porque no crecerían a tiempo para que yo los corte. El viejito llegó 

aquí con una mano atrás y la otra adelante. Hoy manda un montón de personas. Y 

cuando digo un montón, es un montón. Con aquel aire pacífico de abuelito es un 

gran bandido. Mató no sé cuanta gente, dice que defendiendo lo de él, mejor sería 

decir, apoderándose de tierras que eran de otros, o que no eran de nadie. Las tomó 

a la fuerza, falsificó registros, maniobró, es el diablo. Es el propio diablo. 

Desalojó a poseedores, mató a los más obstinados cuando el modo habitual no 

bastaba para echarlos. Reconozco: difícil no era (no es), basta con no tener 
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escrúpulos. Te cuento lo que me hizo... Ay mi cabeza, una calabaza, un hueco, un 

claro, el dolor doloroso. Espera, espero, va a pasar... Mando traer una cervecita 

más, ¿puedo? ¿me pagas, no? Al final, derechos de autor, es así que se dice. 

¿Espantado?   Tengo mis jactancias, leí de todo un poco. ¿Conoces "El río 

oscuro"(1), de Alfredo Varela? Escucha entonces: "Y mientras tanto bajaban en 

majestuosas jangadas; otras tantas vigas llegadas de contrabando desde el 

Brasil, con una marca que falsificaban en el obraje". ¿Y São Miguel, de Guido 

Wilmar Sassi, tampoco? Escucha solamente: "Este rio tem engolido gente que 

não é brinquedo". Más: “A água não precisa de caminho; ela mesmo escolhe o 

seu". ¿Quieres más aún? "Por vezes era a trégua. Rápida, porem, e logo a seguir 

recomeçava a luta. Novamente os machados começavam a derrubar as árvores e 

o estrondear dos troncos em queda repercutia na floresta” (a) ¡Mozo! Te hablo 

de mi vida, vas a ver, aprovecha, solamente no falsees. De erizar. Anota. Recorrí 

montones de caminos antes de arribar aquí. Por los brasiles, por las argentinas, 

por los paraguays, por los uruguays, conocí tierras, me apasioné por las aguas. 

Enfrenté momentos duros, el último, el mayor, no hace mucho. De él no hablo. 

No me repuse aún. Me mutilé. No quiero, pero pienso: queda un hilo de 

esperanza, ya que el cuerpo... descubrir, por lo menos, para tener la certeza. Un 

milagro, dicen que existen. Pronto ella entra, estamos en punto de balsa, viene a 

despedirme, a insistir en el quiero ir contigo, grito ¡NO!, basta, acuérdate lo que 

ocurrió la otra vez. ¿Que otra vez?, me pregunto. 

¿Para qué quedar escarbando? En la vida de los otros o en la mía. Yo 

podría estar como el viejito, en el bienestar. Tuve casi todo en mis manos. Lo tiré, 

se evaporó, desapareció. En farras, en mujeres. Vida libertina, estás pensando. 

Una desvergüenza. No me quejo. Sólo lo reconozco. Viví mi vida, tuve mis 

experiencias, mis días de reír, mis días de sufrir. ¿Cuáles mejores?, no sé. Vivo mi 

vida. Sólo lamento, sólo me reprocho por lo que no hice. O por no haber podido 

salvar... ¡No! ¡No! Olvida. ¡Mierda! ¡Puerca miseria! 

¿Quieres saber más? Tienes derecho. Te cuento. Del tamaño de la 

cerveza, de las cervezas. Tenemos tiempo ¿Qué prefieres? Medias verdades, 

leyendas, mitos, fantasías, fantasmagorías, fantasmas que me rodean. Sé, conozco 

historias hasta inventadas que hoy pasan por verdades. ¿Pasan? Ah, sí, ya oíste, 
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quieres más. Muy bien. Cierto, cierto, sin crecientes la balsa no tiene como salir. 

Queda parada por meses. Perjuicio para los dueños, lo mismo o más para los 

hombres que dependen del transporte de la balsa para vivir. La espera por la lluvia 

que se obstina en no caer intranquiliza. La peonada observa el cielo cargado, las 

nubes en grupos errantes burlándose, burlonas. ¿Cuándo, dónde, cómo? – muere 

ahogada una criatura. Luego, la lluvia necesaria, intensa, días y noches. La 

crecida. Fue el comienzo. 

La reclamada crecida, la ansiada crecida. El punto de balsa. Los 

hombres se animan. Se preparan. Parten a confrontar con las aguas. Así se creó la 

leyenda, el mito, la fantasía. La verdad. Vaya a saber, quién sabe, nadie sabe, 

todos saben. Pero te garantizo: para que el río Uruguay suba hasta el punto de 

balsa es necesaria una muerte por ahogamiento. Poco importa que sea hombre, 

mujer, criatura, joven, viejo. Algunos rebaten: criatura, preferentemente criatura. 

Circulan rumores: ya hubo ahogamientos provocados. ¿Sucedieron muchos? ¿Es 

posible? Pregunta al viejito. ¿Cuántas personas se bañan en verano en estas 

aguas? 

Es lógico que el más osado se ahogue. O sea ahogado al anochecer. La 

leyenda termina adquiriendo visos de verdad, se torna verdad verdadera – si el 

hecho se repite más veces o si es inventado con insistencia. Todo se confunde en 

el imaginario popular y el tiempo todo encubre y todo borra. 

Yo mismo, yo vi, sí, vi ahogados. Uno que reapareció días después, 

lejos, hinchado, putrefacto, comido por los bichos, agujeros en lugar de ojos. 

Bueno. Me acuerdo, las lluvias que se obstinaban en burlarse de la gente, 

rápidamente inundaron todo, provocando en muchos el pánico, mientras otros se 

animaron, aprontándose para cabalgar las aguas a lomo de las balsas. Tengo, en 

mi vida, muy presente, una desaparición. Digo desaparición; no quiero aceptar, no 

me convenzo que mur... ¡¿donde está el cuerpo?!   

El viejito está saliendo, mira. Hombre malo. Finge no verme. Me debe 

un viaje, mucha plata. Finge. Alegó que faltaban troncos. ¿Cómo iban a faltar? 

¡Mentira! Es cómplice de un capanga, del más peligroso. El Cara de Caballo, 

matador profesional. Se complementan los dos. Uno manda, el otro ejecuta. No 

respetan nada, compraron la policía, las leyes. Ya vas a ver como actúan. Presta 
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atención: las balsas son formadas por maderas aserradas o en troncos. Cada balsa 

puede tener de trescientas, a mil tablas. Un cuartel es el largo de la madera, cinco 

metros y medio. Una balsa alcanza en promedio nueve cuarteles. El amarre de las 

tablas es hecho con alambres, bien firmes para que resistan la fuerza de las 

crecientes. Para prevenirse, cada firma tiene su marca, como las que usan para 

marcar el ganado. Bueno. La balsa revienta, la madera continua siendo arrastrada 

hasta bajar las aguas y encalla en una orilla. Fácilmente es recogida por su dueño. 

Las marcas, ¿entendiste? Entiende entonces porque te dije todo esto: el viejito 

compra o amenaza a empleados de otras madereras, raspa o modifica las marcas, 

manipula las ataduras, substituye los alambres por otros de menor resistencia. Ya 

fueron descubiertos hombres del viejito recogiendo maderas de otras firmas 

encalladas a la margen del río. Reaccionaron a balazos, alegando que estaban 

defendiendo lo que era de ellos. Perro maldito. No respetan nada. Me debe una 

vida. Lúcia. ¡No! Escupo sobre mí, tuerce esta boca sucia para allá Amélio, 

enseguida llega ella, vamos a salir, me abraza, me besa, dice toda derretida: A-

me-li-ooo, y yo respingo, estamos en punto de balsa mi negra... mi cabeza, ay... 

Mierda, mierda, mierda, Amélio de mierda, la amé, pasión de mi vida 

paria, basta de esta porquería de cerveza, mozo, una caña fuerte che, póngame 

aquí un buen trago, o mejor, deja la botella, listo, así no te molesto llamándote de 

nuevo y para con esa música de mierda, pone un tango, sólo acordarme lo que 

hizo aquel hijo de puta... ¿Me acompañas? Ah!, quema pero es buena. La 

necesito, si no, paro por aquí mismo, no tengo como proseguir. ¡Carajo! Me 

culpo. ¿Por qué acepté? Lúcia insistía, llévame bien mío, no quiero quedar lejos 

de ti, nunca, los dos jun-ti-tos, después, quien sabe, unos días allá en el lado 

argentino, no conozco, tengo ganas, nadie en mi cuer-po, sólo tú, quie-ro ser sólo 

tuya, vas a decir que no te importa si me vendo con otro, pues yo quedo celosa 

cuando miras a otra en la casa de la madama, seguro tienes alguien por aquellos 

lugares. Me ganó por cansancio, por la insistencia. ¡No! En el fondo yo también 

quería, estaba enamorado, quedaba loco, dolorido por dentro, imaginando: ella 

podría estar acostada con otro, dando a otro el cariño y el gozo que debían ser 

solamente míos. 
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Tangazo: "En mi pobre vida paria/Sólo una buena mujer". La primera 

vez que escuché este tango fue en la casa de la madama. Miento. Vi a Lúcia por 

primera vez cuando en la casa de la madama tocaban ese tango que yo conocía de 

burdeles en la frontera argentina, en Corrientes. Era menudita, dulce, suave, rostro 

de pajarito, unos ojazos verde-musgo del tamaño del rostro, voz susurrada que me 

envolvía, me inmovilizaba. Historia común: fue desvirgada por un tío cuando 

tenía catorce años. La llevó a un paseo en la playa, compró caramelos, una bruja 

de paño que ella ansiaba hacía mucho, fueron a cenar, contaba lloriqueando: me 

acuerdo que el tío me pasó las manos por el cabello, descendió al cuello, bromeó 

pellizcando mis senos que apenas se notaban tras el vestido finito, ni sé explicar 

lo que sucedió después. Paraba, enjugaba sus grandes lágrimas, me apretaba 

contra el pecho, proseguía: fui expulsada de la casa, querían que yo explicase la 

sangre en el vestido, adonde había estado, con quien volví a casa. El tío se hacía 

el espantado diciendo: la dejé en la puerta. Anduve un tiempo en Florianópolis, 

después en Lages, sin entender nada, quería morir, sufrimiento, angustia, un día 

un camionero me dejó aquí, terminé en la casa de la madama. Me sonreía y decía: 

sólo contigo supe lo que es gozar, sólo sé lo que es ser mujer de un hombre y 

compartir la vida con él, cuando estoy contigo, te amo, mira, sólo de decir esto me 

erizo completamente, vibro entera. Me besaba, me chupaba, se pegaba a mí, 

gemía y lloraba de placer. Yo también, carajo, Lúcia está demorando. 

Las vueltas que el mundo da, mundo grande, viejo sin fronteras, de 

repente deja de ser amplio y se vuelve tan pequeño. Era, es de Biguaçu, mira, 

vivía cerca de un tal del Prado, camino a la playa de São Miguel, ahora me 

encuentro aquí en esta charla loca ¿con quién?, con un periodista de Biguaçu, que 

vivía también cerca del tal del Prado, sólo que antes del puente, tal vez llegaste a 

conocer a la familia de ella, tenía unos hermanos de tu edad. Tú que eres un tipo  

instruido, vivido, viajado, explícame estas coincidencias. Explícame más: ¿por 

que ella insistió tanto y yo acabé aceptando que me acompañara en ese maldito 

viaje? La infeliz susurraba, insistía con aquella vocecita de pajarito herido, lle-va-

me con-ti-go bien mío, lle-va-me mi A-mé- li-ooo, ¿no quieres compartir una 

caña ya que has estado oyéndome con paciencia?, la caña quema pero hace bien, 

calienta las tripas,  airea la cabeza, oye la cantinela, rechiflado en mi tristeza, 
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Lúcia continuaba, A-mé-li-ooo no me de-jes aquí, soy tu mujer, me besaba, me 

lamía, me chupaba la lengua, me mordía la oreja, las manos viajando por mi 

cuerpo, descendiendo hasta mi pene ya duro, destacaba las sílabas, no quie-ro 

nun-ca  nun–qui-ta más se-pa-rar-me- de ti, te a-mo. ¡Ah, mujeres, nuestro 

paraíso, nuestro infierno! 

Yo estaba en el bodegón tomando una tras otra, calentando cuerpo y 

mente, cuando el negrazo Zequinha entró apresurado y me llamó la atención: mira 

sólo el aclarar, Amélio, las nubes se están yendo llevadas por el viento, hay hasta  

bordes de sol, me dijeron que allá hacia arriba en las riberas de los ríos Pelotas y 

do Peixe la lluvia continua firme, es bueno para arrancar, sería la hora de partir, 

vamos a poner  el pié en el agua. 

Estuve de acuerdo, salí detrás de los peones, busqué a Lúcia en la 

pensión de la madama, le avisé se preparara, pronto-pronto vamos a salir, si todo 

va bien, de aquí de Chapecó hasta São Borja cuatro o cinco días. ¿Y después? ella 

preguntó muy animada. Y yo: un trechito más hasta Salto en la frontera con 

Argentina, de allí en adelante, con viento favorable podemos alcanzar hasta 

sesenta kilómetros por hora. Y ella: qué bien. Y yo: ya que insistes en ir y eres de 

rezar, reza para que el agua no descienda muy ligero, para no entrar en una 

invernada, ya estuve en una que duró casi seis meses – una vida entera, el tiempo 

no pasa, escurre gota a gota como aceite que escapa goteando. Y ella: Que 

importa, nosotros juntitos. Y yo: bueno importa que tenemos que quedar allí 

enfrentando sol y lluvia, acampados en la propia balsa, esperando hasta que haya 

otra crecida. Ella sonrió, me dijo que bueno, tomamos unas vacaciones. Me puse 

serio, exageré, aumenté el peligro, las contras, tal vez viendo mala voluntad, ella 

desistía. En cambio se animó aún más, no temía a los peligros, gustosa de 

novedades batía palmas como una criatura que ganó un dulce, me abrazaba, me 

besaba, decía: bien mío, ¡qué bieen!. Cuchicheó: ¿qué es una invernada? oí hablar 

tanto de ella y nadie explica. Y yo allá tenía la certeza de donde surgiera el 

demonio de la palabra. Bueno, de inverno pienso que no es. ¿O es? Sí, es. 

Invernada, mi negra, presumí de sabiondo, para nosotros es cuando las aguas de la 

creciente, bajan fuera de tiempo después de la partida de la balsa, obligándonos a 

quedar esperando parados, teniendo que amarrar bien la balsa con cabos de acero 
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en los árboles o en piedras al margen del río. Y Lúcia: quiero saber de donde 

surgió la palabra. Y yo: pregunta inoportuna, no soy una enciclopedia. Sé, sí, que, 

si por un lado la creciente hace posible y menos peligroso el viaje, por otro lado 

un descenso rápido de las aguas lo hace más arriesgado, si no encontramos 

después una buena invernada. Y ella: ¿por qué? Y yo: tenemos que enfrentar 

situaciones más difíciles, como escapar de correntadas o de caer en precipicios o a 

causa de un torbellino quedar con la balsa hecha pedazos. Estás viendo lo que 

deberás afrontar. 

¿Lo entendió? Mujercita endiablada. Lo decidió y listo. Partimos poco 

después. En la salida, hubo como un aviso: el primer accidente, yo debía haber 

desconfiado. El Jesuíno, peón novato, perdió pié, cayó de la balsa, desapareció, 

volvió, braceó, desapareció, me tiré al agua, tomé al sujeto, una cuerda fue tirada, 

me afirmé en ella y fuimos izados. 

Nada hizo disminuir al ánimo de Lúcia. Caminaba por la balsa, se 

mostró encantada con el ranchito hecho con esmero para abrigar a la gente, 

admiró el trípode sobre el barro bien apisonado, que servía de soporte a la 

cacerola donde se preparaba un buen guisado de porotos con el fuego del cual se 

elevaba una humareda. Entusiasmada dijo estar con hambre, cuando estuviera 

lista la comida, claro. Cuento, los peones aún están maniobrando, cada uno en su 

tarea determinada,  a algunos ella conoce, el cocinero es mi viejo compañero 

Zequinha, ¿donde se vio, negrazo de casi dos metros, más de cien kilos de carne y 

músculos, vozarrón de meter miedo, carcajada que hace estallar un vaso a metros 

de distancia, llamándose Zequinha? Bebe bien, come bien, se aparea bien, sabe 

como pocos preparar un charqui con porotos o asado a la plancha, un guisado de 

arroz, un caldo de pescado con agregado de harina de mandioca finita, ni sé de 

donde surgía con un pescado a la brasa, en los momentos más necesarios aparecía 

con un mate amargo calentito para la muchachada, café con gotas de cachaza, 

mucha caña, caña a gusto de la gente para resistir la lluvia y el frío, hasta la 

pavura ¿por qué no?, abrigo generador de coraje mejor, no hay, cierto. Fuimos 

adelante, la lluvia mañera volvió, nada de viento para empujar la balsa, 

avanzábamos sólo por la fuerza de la crecida, el día transcurrió así, y otro más, y 

otro, diablo, el viaje iba a demorar mucho, yo pensaba: bueno, si no tiene 
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remedio, remediado está. Ahí el contratiempo, Zequinha fue quien lo vio y gritó: 

Amélio!, controla todo, estamos yendo hacia un torbellino, mira el agua 

burbujeante alrededor nuestro. La vi, me cagué todo de miedo, no por mí, no era 

la primera vez que enfrentaba un torbellino, era por Lúcia. Cómo no presté 

atención, carajo, vamos a luchar. 

Miré: ¿donde están los huecos de amarrar?, yo, tan experimentado, 

dejándome sorprender como un principiante, fue la emoción de ver a Lúcia en la 

balsa, esta vez me jodí en verde y amarillo, todo esto merodeaba mis 

pensamientos, mientras buscaba una salida. 

Difícil, sólo vi una: Grité: ¡Tenemos poco tiempo, unos minutos, veamos 

de abrir unos huecos para amarrar, si conseguimos unas brechas en la madera!, 

por dentro me preguntaba: ¿habrá sido cosa del Cara de Caballo al mando del 

viejito bandidazo? , ordené a dos o tres peones que dejaran los remos y tomaran 

los machetes y facones, e intentaran hacer unos huecos en la balsa, en los 

extremos o en el centro, poco importaba a esa altura, grité a Zequinha: tú quédate 

donde estás; a la muchacha: tú viene acá cerca de mí, asegúrate aquí, en esta tabla, 

bien firme. Traté de encontrar otra solución, no lo conseguí, ni ahora, un claro, mi 

cabeza, mira... arde... quema. 

Sin tiempo de tomar providencias, fuimos chupados, tragados, un 

violento torbellino, el agua hirviendo en círculos, las tablas explotando para todos 

lados, como rosetas de maíz, los hombres trataban de aferrarse a ellas, iban 

hundiéndose, desapareciendo, Lúcia se deslizó, se hundió, volvió a la superficie, 

Zequinha la aferró, yo también ya luchaba con un remolino, me zafé, agarré un 

tronco que pasaba, Zequinha me hizo señas, me esforcé, no sé como llegué hasta 

cerca de ellos, Lúcia se escurría otra vez, la tomé por los pelos, la puse sobre una 

tabla con un rincón del ranchito, hice un gesto significativo, ella entendió, se 

agarró con fuerza, sus ojos brillaban, de pavor o excitación, no sé, Zequinha fue 

golpeado duramente en el cuello por una tabla, se hundió, subió, la sangre le 

brotaba, se hundió, desapareció, también Lúcia desapareció delante de mis ojos, 

allá lejos, iba agarrada a la tabla, gritó vuelta hacia mi lado, el grito se esparció  

por la inmensidad, ¡socorro! o ¡Amélio!, ¿cuál sería?, no vi nada más, no oí nada 

más, sólo el ¡A-mé-li-ooo! rebotando, la última imagen que se formó en mi mente 



Revista Litteris – ISSN: 19837429      n. 8 -       DOSSIÊ SALIM MIGUEL      

setembro 2011               Traduções 

 

Revista Litteris – www.revistaliteris.com.br             DOSSIÊ SALIM MIGUEL 

 

 

fue el  estruendo del entrechocar de las maderas con la fuerza de las aguas, nadie 

puede con ellas, no hay salida, el torbellino va tirando de la balsa, o lo que resta 

de ella hacia el fondo, despedazando todo. 

 

Me desperté con un lagarto mirándome preocupado, más atento al ser 

extraño que fuera a parar allí, que al solazo que, desde allá arriba descendía 

implacable, hervía, desplazaba la neblina, mordisqueaba todo. 

Cuerpo adormecido, labios resecos, fiebre, sed, no sabía lo que había 

acontecido, ni donde estaba, no me acordé de nada. Intenté levantarme, caí, 

levanté la cabeza, me afirmé sobre un codo. Las aguas habían bajado bastante, el 

río casi en su nivel normal. Como en un relámpago, todo me vino a la mente, vi a 

Zequinha hundiéndose, vi a otros hombres braceando, vi a Lúcia desapareciendo a 

lo lejos, un grito lacerante rebotando por la floresta, ¡A-mé-li-ooo! Solamente de 

mí no recordaba nada. Nada. Cómo había llegado allí. Naciendo de nuevo. No 

quería nacer solo, prefería volver atrás, pelear por Lúcia, pelear con Lúcia, dejarla 

en la casa de la madama, que se diera a otros pero que continuara viva, no te 

llevo, no, Lúcia. 

Me arrastré para arriba, alejándome del agua que insistía en lamer mis 

pies, del lagarto que no paraba de mirarme, el cuerpo dolorido, débil, ¿no tendré 

ninguna quebradura?, traté de levantarme. Además de la sed, una sed interior que 

me quemaba, comencé a sentir hambre, me revolví indignado, la vida es muy 

exigente. No tenía nada conmigo, sólo la ropa puesta, seca y pegoteada, barro en 

los pies, barro en el rostro, barro en las manos, volví a acercarme al agua y limpié 

lo que pude. Carajo, el hambre aumentó, la sed quemaba. Vi cerca, frutas en un 

árbol, con una vara arranqué algunas, las mastiqué, sabor ácido, el jugo 

chorreando por el mentón, aliviaron el hambre pero aumentaron la sed, la lengua 

trabada, temí tomar agua del río, salí, medio arrastrándome, caminé en busca de 

un riacho, de una fuente de agua, agua de lluvia atrapada en una hoja o depositada 

en la cavidad de una bromelia. 

¿Hacia donde ir? No sabía, no tenía la mínima idea. Caminé. Un grito 

angustiado, viniendo ahora desde el fondo de las aguas, me perseguía, ¡A-mé-li-

ooo! Pensé: ¿estoy en el Brasil o en la Argentina? Pensé: ¿cómo conseguí 
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salvarme? Pensé: ¿Por qué me salvé? Pensé: ¿alguien más se habrá salvado? 

Pensé: ¿y Lúcia? Pensé: Zequinha ciertamente no, el golpe acabó con él. Pensé: la 

noticia ya habrá llegado a Chapecó. Pensé: ¿llegó a tierra algún cuerpo? Pensé: 

¿cuántos días pasaron? Pensé: muchos no pueden ser, quedé dormido uno, dos, 

tres días como máximo. Pensé: preciso comenzar a moverme, a situarme. Pensé: 

debo tratar de ver si encuentro una criatura viva que me oriente. Mientras pensaba 

un bulto se delineaba: delante de mí el Cara de Caballo. Temblé de odio. Sí, él, 

fue él al mando... pero todo desaparecía, un vacío, la cabeza hueca. 

Anochecía. Precisaba un lugar donde abrigarme que fuera  seguro. Era 

peligroso un pozo en la tierra o una cueva en una roca; era posible arriba de un 

árbol, en una copa frondosa. Divisé uno, con espeso ramaje en medio de un claro, 

¿llegaría hasta él antes de cerrarse la noche? No era tanta la distancia, eran mis 

condiciones físicas. El cuerpo dolorido, la dificultad para caminar, un pié 

endurecido, mitad me arrastraba, mitad caminaba, volví a palparme, examiné mi 

cuerpo, no, nada quebrado, tenía la certeza, por cierto sólo un golpe muy fuerte. 

Fue una noche de pesadilla, yo me debatía, las aguas crecían envolviendo todo, 

quería agarrar a Lúcia, alejar el grito, tapaba mis oídos, el grito, el grito, el grito. 

La madrugada con un sol esplendente en contraste con mi ánimo, me 

sacudió. Desperté, sudor pegajoso empapaba mi rostro, mi cuerpo, sed 

insoportable, me deslicé del árbol, cerca de allí conseguí juntar un poco de agua 

de un pozo, primero con las manos en cuenco, después hice un vaso con hojas, 

cerca de allí recogí algunas frutas desconocidas medio verdes, más adelante 

banana, ananá y otras. Indeciso del rumbo a tomar, me detuve, me senté en el 

suelo, lloré por primera vez después de años, como no había llorado desde la 

muerte de mi madre, no por mí, un llanto por Lúcia, por los peones, por todo lo 

que se fuera para siempre, siempre. Reaccioné. Zequinha seguramente, Lúcia no. 

Podría haberse salvado. ¿No estaba yo ahí, vivo, sano, yo, que nada recordaba? 

Mientras flotaba agarrada a una tabla, la última imagen que retuve fue verla 

girada hacia mi lado, soltando un grito único que no me suelta: ¡A-mé-li-ooo! 

Me decidí. Comencé a andar. No sabía bien para donde. Me guiaba por 

el sol, por las estrellas, por la luna. Era importante no entregarme. sin rumbo 

cierto me interné en el matorral, la floresta se cerraba, algunos bichos me 
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espiaban, me seguían, los pájaros cantaban o piaban, pasé por lugares anegados, 

dormí en cavernas, en ramas de árboles, comí raíces, vomité, comí frutos 

desconocidos de sabor áspero, bebí agua de riachos, sufrí con el solazo que me 

picaba inclemente, me empapaba, con el frío de las noches que también me 

picaba, pensé, estoy andando en círculos, hecho un trompo, me sentía febril, 

conmovido, atontado, una pesadilla detrás de otra. A veces un ánimo inexplicable 

se apoderaba de mí, canturreé, rechiflado en mi tristeza, el coro alrededor, tris-te-

za, ni sé  que fuerza interior me hacía continuar, veía delante de mí a Lúcia 

incentivándome, me hacía señas, su desnudo cuerpo menudo centelleaba, sus 

senos que tanto me excitaban crecían de forma descomunal, impedían el paso, yo 

pasaba entre ellos, corría detrás de ella, exhausto continuaba corriendo, al llegar 

cerca, Lúcia se evaporaba, subía y bajaba, se perdía en lo alto entre nubes, reía y 

llamaba, ven, ven, un grito agudo que era el mismo siempre, ¡A-mé-li-ooo! 

Nunca imaginé que los ladridos de un perrito me hicieran tanto bien. 

Debería haber gente cerca. Luego me encontré con la choza de un mestizo. 

Receloso la rodeé, el perrito seguía ladrando, escuché que lo llamaban, unos pasos 

más y vi un viejote de barbita rala, desparasitaba un sembrado de mandioca, 

cerca, dos hijos jugaban en el barro haciendo animales, aves, en la cocina la mujer 

preparaba un café, del fogón a leña, nubes de humo subían perezosas. Se llevaron 

un bruto susto cuando aparecí, yo quería explicar sin saber cómo, la emoción al 

ver gente. Pedí un café bien calentito, la cosa más gustosa que tomé en toda mi 

vida, después señalé una botella, me sirven unas gotas de cachaza, el café bajaba 

caliente, me calentaba por dentro, pedí más, mientras ellos me pedían explicación, 

¿qué explicación?, luego me vino una flojedad dulzona, me acosté allí mismo en 

el suelo duro de barro apisonado y dormí, dormí; dijo el mestizo que el sol había 

aparecido y desaparecido dos veces hasta que desperté. 

¡Ay, mi cabeza, ay!, un estilete pasando, de la nuca a la coronilla, de la 

coronilla a la nuca, va y vuelve, pobrecito de mí, un silbido, un rugido, un grito 

siempre. Pido me expliquen lo que es, pero no me lo explican.  

Cuando reaparecí por aquí, el dueño de la balsa se llevó un bruto susto: 

eres un alma apenada del otro mundo, ¡vete Satanás!, eres un fantasma, nadie 

puede haber escapado. Luego lo fue aceptando, quería que contara todo, todo, 
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como conseguí escapar, ¡iba a saberlo yo! Me señalaba, decía, este hombre me 

apareció por la noche; no lo creía, terminó palpándome y aceptándome como un 

ser vivo, pasado un tiempo me preguntó: ¿tienes coraje para volver a las aguas, a 

las balsas?, dije que sí, que era sólo lo que sabía y gustaba de hacer. Rió y me 

llevó para su casa y me contó su versión. No tengo pruebas, pero tampoco dudo 

que todo fue una trama de ese mal hombre con ayuda del Cara de Caballo, para 

quedarse con el maderamen, importándole poco cuantas vidas tuvieron que ser 

sacrificadas. 

¿Y Lúcia? – era sólo lo que yo quería saber. Su cuerpo, como el de los 

otros, no había aparecido. Retrucaba: muy bien, si no apareció, se salvó, voy a 

encontrarla hoy aquí, a gritarle: ¡mujer liviana!, a zurrarla hasta arderle la cola. 

¿Dónde se vio? grito y grito, si no hubieras insistido tanto, bien mío  de acá, bien 

mío de allá y yo estúpidamente aceptando. Ahora, en lugar de estar aquí 

charlando ¿sabes donde me encontrarías?, sabes, en el bienestar de una cama 

calentita sobre Lúcia, fuqui-fuqui. En todos los años de mi vida paria no encontré 

mujer igual. Ni voy a encontrar. ¿Está claro? La voy a encontrar a ella. Algo me 

lo dice, me lo garantiza. Mira, mira, está llegando. Entró. Esta allí, parada a la 

puerta. Riendo para mí. No de mí. Para mí. Pequeñita, suave, dulce. Viene en mi 

dirección. Permiso. Voy allí, digo cariñoso: ¡vas a ver lo que es bueno!, abrazo 

bien apretado, la levanto de la cola para arriba, le doy la zurra prometida para que 

aprenda a no obstinarse. Nunca debes insistir con tu hombre, él sabe lo que es 

mejor para ti, para los dos... Me vio, desconfió. Huye, dispara, desaparece. 

Siempre así. Paciencia. Quedo a la espera y un día la agarro. La agarro. Va a tener 

un momento de descuido sin conseguir escapar. Lo juro. Es ahora. Corro. Voy 

atrás de Lúcia. Espérame. Vuelvo luego. Recuerda, vamos a salir  mañana bien 

tempranito, con el cambio de luna, estamos en punto de balsa, prepárate, viene 

con nosotros, la emoción, la sensación de atravesar la crecida domando las aguas 

nadie la olvida. Ah, sí, mujeres, sabes como es, pero en caso de demorarme un 

poco, me buscas en la casa de la madama, todos allá me conocen. Bueno, 

pregunta por Amélio, ah!... ahora recuerdo que no te di mi nombre completo, ni es 

preciso, pero en todo caso, ahí queda para una emergencia: Amélio Bertholdi, un 

servidor amigo.     
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(a) "Este río se ha engullido gente que no es un chiste". Más: "El 

agua no precisa camino; ella misma escoge el suyo". ¿Quieres más? 

"A veces había una tregua. Rápida, momentánea y enseguida 

recomenzaba la lucha. Nuevamente los machetes comenzaban a 

derribar los árboles y el estruendo de la caída de los troncos 

repercutía en la floresta" 

 

                                      *                                             

-------------------------------------- 

 

(1) Nota del traductor:                                                          
                                    La novela "El río oscuro" (1944), de 

Alfredo Varela, fue traducida a quince idiomas y llevada al cine en 

Argentina con la dirección de Hugo del Carril, en momentos en que 

su autor estaba preso por su adhesión al comunismo, con gran éxito 

de público y crítica, con el nombre de "Las aguas bajan turbias" 

(1952). 

 

--------------------------------------                                          
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SALIM MIGUEL  - CRONOLOGIA 

 
1924 - Nascimento no Líbano - aldeia de Kfarssouroun. 
 
1927 - Chega com a família no Porto da Praça Mauá, Rio de Janeiro. 
 
1928 - Mudam-se para São Pedro de Alcântara (Santa Catarina). 
 
1931 - Fixa residência com a família em Biguaçu (SC). 
 
1943 - A família Miguel muda-se para Florianópolis (SC). 
 
1947 - Fundação, em Florianópolis, do Círculo de Arte Moderna (C.A.M.). 
 
1947-1958 - Eglê Malheiros e Salim Miguel participam do C.A.M., que viria  
a ser conhecido como Grupo SUL. 
 
1950-1964 – Sócio-fundador da Livraria Anita Garibaldi. 
 
1951 – Estreia literária com /Velhice e outros contos/, Edições Sul. 
 
1952 – Casa-se com Eglê Malheiros. 
 
1955 – Publicação do primeiro romance, /Rede/, Edições Sul 
 
1957 – escreve, com Eglê Malheiros, argumento e roteiro de /O Preço da  
Ilusão/, primeiro longa metragem de Santa Catarina. 
 
1961 – Trabalha na assessoria de imprensa do Governador Celso Ramos. (SC) 
 
1961-1964 – Chefe do escritório em Santa Catarina da Agência Nacional,  
orgão de divulgação do governo João Goulart. 
 
2 de abril de 1964 - Detido "para averiguações" por ocasião do Golpe  
civil-militar. Passa quarenta e oito dias preso. 
 
1965 – Transferido para o Rio de Janeiro, graças à interferência do  
escritor Adonias Filho, que assumira a direção da Agência Nacional. 
 
1967  - Colabora na Enciclopédia Delta-Larousse, coordenada por Antonio 
Houaiss, redigindo verbetes sobre escritores brasileiros. 
 
1976-1982 – Colabora no Caderno Ideias, do Jornal do Brasil, escrevendo 
críticas e resenhas de literatura hispano-americana e brasileira. 
  

1965-1978 – Trabalha em Bloch Editores (copidesque, repórter, redator,  
chefe de redação). 
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1974 – Adaptação e roteiro, com Eglê Malheiros e Marcos Farias, de “A  
Cartomante”, conto de Machado de Assis. 
 
1976 – Adaptação e roteiro, com Eglê Malheiros e Marcos Farias, de /Fogo  
Morto/, romance de José Lins do Rego. 
 
1976 - 1979 – Co-editor, com Cícero Sandroni, Eglê Malheiros, Fausto  
Cunha e Laura Sandroni, da revista /Ficção/. 
 
1979 – Retorno a Florianópolis. 
 
1983-1991 - Diretor da editora da Universidade Federal Santa Catarina  
(UFSC). 
 
1993-1996 - Superintendente da Fundação Cultural Franklin Cascaes (FFC). 
 
1999 - Publica /NUR na escuridão/, prêmio de melhor romance do ano pela  
Associação de Paulista de Críticos de Arte (APCA). 
 
2001 – Prêmio Zaffari-Bourbon, na Nona Jornada Nacional de Literatura de  
Passo Fundo – melhor romance. 
 
2002 – Título de Doutor /Honoris Causa/ pela UFSC. 
 
2002 – Troféu Juca Pato de Intelectual do Ano pela União Brasileira de  
Escritores (UBE) / Folha de São Paulo. 
 
2008 – Publicação, pela editora L'Harmattan da tradução francesa de seu  
livro /Primeiro de Abril – Narrativas da Cadeia/, relato sobre a  
ditadura militar ( /La dictature s'installe – Brésil Avril 1964/). 
 
2009 - Prêmio Machado de Assis da Academia Brasileira de Letras ( ABL),  
pelo conjunto da obra. 
 
2011 – Publicação de/ Reinvenção da Infância/, seu 31. livro,  
comemorativa dos sessenta anos de publicação de /Velhice e outros contos/. 
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SALIM MIGUEL POR IVANILDO SAMPAIO
 i
 

 

Conheci Salim Miguel no final dos anos sessenta do século passado. Ele havia 

deixado Santa Catarina por conta da repressão e da cegueira intelectual que havia 

tomado conta do país, eu estava saindo do Recife mais ou menos pelo mesmo motivo: 

era repórter da Sucursal da Revista Manchete em Pernambuco, produzi algumas 

matérias sobre a morte do Padre Henrique Pereira Neto, um auxiliar de dom Hélder 

Câmara que foi assassinado pela ditadura, meus textos desagradaram os poderosos do 

dia e o remédio foi pedir uma transferência para a matriz. Deve ser dito que, naquela 

época, navegavam naquela nau de desterrados outros fugitivos do chão natal, como os 

gaúchos Uirapuru Mendes e Caio Fernando de Abreu; os pernambucanos Ubirajara 

Cruz, Juracy Andrade e Lúcio Flávio Regueira (preso, torturado e exilado, após a troca 

por um diplomata sequestrado); os cearenses Juarez Barroso e Irineu Guimarães; o 

maranhense Lago Burnett; o paranaense Marco Aurélio Borba, mais alguns mineiros, 

baianos e capixabas, cada um com sua história, seu medo e suas esperanças. 

Na Bloch, que editava Manchete, ficamos trabalhando, eu e Salim, numa mesma 

divisão - e aos poucos iniciando uma amizade que foi além dos nossos empregos, das 

revistas que desapareceram, da empresa que faliu, para sobreviver inteira e intocada, 

numa dimensão de irmãos. Um dia cansei do Rio e, já casado, resolvi fazer o caminho 

da volta, para ver nascer em Pernambuco meus dois filhos e as primeiras netas. Salim 

resistiu, mas um dia também cansou e foi exercer o seu ofício de escritor sob o ceu e o 

sol de Santa Catarina que, com o romance Nur na Escuridão, fez dele um senhor do 

mundo. É bem verdade que não foi aquele o seu primeiro livro - antes ele já revelara em 

prosa farta o vasto mundo cujas fronteiras não acabam em Biguaçu; já mostrara a alma 

mais profunda dos habitantes da ilha mágica de Santa Catarina; já dera dimensão 

universal ao movimento literário que se iniciara com um grupo de jovens lá pelos anos 

sessenta, para glorificar a todos que não ficaram pelo caminho. Ao lado de Eglê, essa 

grande dama da cultura catarinense, Salim foi sempre o eterno operário em construção, 

o intelectual inquieto que trafega pelo conto, pelo romance, pelo ensaio, um navegador 
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ousado cujos textos levam seus leitores a descobrir um sexto continente. Fico feliz de 

ter conhecido Salim Miguel e Eglê Malheiros na minha temporada carioca, de ter 

frequentado o apartamento em que moravam na Rua Senador Eusébio, que se escondia 

entre os bairros do Flamengo e Botafogo, de ter, várias vezes, repartido com eles o 

sonho e a esperança. Que Deus te dê vida longa, Salim, homens de tua estirpe fazem a 

humanidade melhor e mais fraterna." 

  

 

 

                                                           
i Ivanildo Sampaio, 67 anos, pernambucano, jornalista, bacharel em comunicação pela 

Universidade Católica de Pernambuco, começou sua carreira profissional na Editora 

Bloch, onde trabalhou cinco anos para  as revistas Manchete, Tendência e Fatos & 

Fotos. Foi editor e produtor de programas da Radio MEC, coordenador de 

Comunicação do Projeto Minerva. Trabalhou nas agências de propaganda 

Companhias Reunidas de Comunicação e MPM Propaganda (Filial do Recife). Foi 

Editor de Economia e Editor da Primeira Página do Diário de Pernambuco; chefe de 

Redação e editor de telejornais da TV Globo Nordeste (seis anos); chefe da Assessoria 

de Comunicação da Federação das Indústrias de Pernambuco do do Sistema "S" (Sesi, 

Senai e IEL). Há 24 anos é Diretor de Redação do Jornal do Commercio de 

Pernambuco, líder de circulação no Estado há 19 anos. Publicou, em parceria com o 

jornalista Ernani Regis, "Quincas Borba no Folclore Político"; está presente em várias 

antologias de cronistas pernambucanos. Casado com a psicóloga Aldenita Macedo 

Sampaio, é pai da jornalista Marcella e do engenheiro da computação Pedro Henrique, 

avô de Júlia, Alice e Ana Clara. 
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A diáspora árabe na escrita de Salim Miguel 

 

Alberto Sismondini
1
 

Centro de Literatura Portuguesa  

Universidade de Coimbra - Portugal
2
 

 

 

 No fim do século XX, ao chegar um novo milénio, numa efeméride em que o Brasil também 

comemorava os seus primeiros quinhentos anos de vida, surgiram muitos debates a respeito das 

origens do país e dos brasileiros. A multifacetada composição étnica da nação suscitava um maior 

interesse pelo desenvolvimento de pesquisas genealógicas, num processo que igualmente afetou o 

imaginário do país, levando a produção cultural (da alta cultura até ao consumo) a interessar-se 

pelas raízes humanas da população brasileira e abrangendo também o tema da imigração. O Brasil 

não fugiu a uma tendência global, basta lembrarmos o famoso romance afro-americano  Roots: the 

saga of an American family, de Alex Haley, publicado em 1976, enquanto os Estados Unidos 

festejavam o seu ducentésimo aniversário. 

 A imigração árabe já ganhou uma certa fama literária em todo o país graças a Ana Miranda e 

seu Amrik (1997), a inesquecível história de Amina, migrante levada para o Brasil, que chamou a 

atenção da mídia para uma comunidade exemplar na sua forma de integração ao país. Se é verdade 

que atmosferas orientais aparecem como pano de fundo nos trabalhos de Raduan Nassar, Milton 

Hatoum e nos primeiros esboços autobiográficos do próprio Salim Miguel, é com Nur da escuridão 

(1999) que vem sendo colmatada a ausência de um romance autobiográfico de amplitude épica 

sobre libaneses e sírios no Brasil. O autor é Salim Miguel, que passou, tal como um rito de 

passagem, pela experiência da viagem ultramarina, pois nasceu no Líbano. O homem que foi o 

artífice da emancipação da inteligência catarinense da dependência cultural do eixo Rio – São 

                                                 
1
 Alberto Sismondini formou-se em Línguas e Literaturas Estrangeiras Modernas, na Universidade de Génova. Obteve o 

seu doutorado na Universidade de Siena, com uma tese sobre autores brasileiros de origem árabe, que será publicada em 

breve publicação na Itália. É docente do Departamento de Línguas, Literaturas e Culturas da Faculdade de Letras da 

Universidade de Coimbra, membro do Centro de Literatura Portuguesa, sediado em Coimbra. 
2
 O presente artigo foi redigido segundo a norma lingüística vigente em Portugal. 
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Paulo, o leitor dos primeiros textos clandestinos dos jovens intelectuais das colónias portuguesas, 

publicados na revista Sul, o divulgador que teve de sofrer o estigma da prisão nos eventos 

conturbados de 1964, quando a livraria “Anita Garibaldi” sofreu a injúria do fogo, por mãos 

inspiradas nos feitos de Berlim em 1933, não podia não ser a personalidade certa para rememorar 

uma diáspora de dimensão bíblica. 

 A evocação do passado para construir obra do presente constitui o tema gerador do livro. O 

argumento da narração diz respeito à história da própria família que viveu a experiência da saída do 

Líbano rumo ao Brasil, ocorrida em 1927. O enredo consagra uma primeira parte do livro ao êxodo 

familiar, com inúmeros acidentes que levam à escolha de enveredar pelo Brasil. Uma segunda parte 

diz respeito às sucessivas etapas da vida no novo país, no Rio de Janeiro, na fluminense Magé e 

mais tarde a mudança “acidental” para o sul, nas localidades de São Pedro de Alcântara, foco de 

imigração alemã, e depois para Biguaçu, a poucos quilómetros da capital catarinense. Uma última 

parte mostra o pai já idoso e o cruzamento das memórias deste com as do autor-narrador, 

considerando também a força das imagens que ficam para a posteridade, ultrapassando o 

esquecimento induzido pela morte física do progenitor. 

Escrito num estilo fragmentário, em que as informações se encontram espalhadas de forma 

desigual pelo romance, o livro apresenta a partir do título o contraste entre os idiomas – o árabe e o 

português – espelho de duas culturas em aberta dialética. De fato, a escolha dos antónimos, já que 

Nur tem significado de “luz”, pretende significar a procura de uma síntese pacificadora e a 

promessa de integração que os imigrantes encontrariam nas terras de Vera Cruz. 

 As experiências narradas no livro foram realmente vividas por milhares de árabes, na maior 

parte de fé cristã, naturais da região denominada desde a antiguidade como Syria. Existe muita 

documentação sobre este fenómeno, objeto de investigadores do ensino superior e locais 

emblemáticos, tais como o “Memorial do Imigrante”, estabelecido nas instalações da antiga  

“Hospedaria do Imigrante” em São Paulo, que nos permite delinear a tipologia desta migração. 

A diáspora (Jāliya em árabe) desde o Médio Oriente deu-se a partir dos finais do século 

XIX, quando todo continente americano virou terra de oportunidades para essas populações. As 

razões do abandono da terra natal eram similares: uma crise agrícola, cuja produção era insuficiente 

para alimentar uma população em forte crescimento demográfico, a obrigação para os cristãos de 

servir no exército do império turco que os governava, o drama das lutas confessionais, 

nomeadamente entre maronitas e drusos, que ensanguentavam por essa altura a região do Monte 
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Líbano. 

A epopeia de migração iniciava para os árabes de maneira diferente dos outros emigrantes. A 

maioria dos europeus eram aliciados a aportar na costa americana já desde o país de origem por 

acordos intergovernamentais, pois o Brasil procurava mão-de-obra experiente na agricultura, na 

extração de borracha e de minério, enquanto ninguém considerava os árabes, sendo o comércio a 

atividade privilegiada deste grupo.  

A travessia do Atlântico era, portanto, conseguida pela solidariedade dos familiares já 

residentes nas Américas e os Estados Unidos constituíam o alvo principal, mas as limitações de 

acesso ao solo norte-americano obrigavam muitos migrantes a escolher, de forma supostamente 

temporária, um outro país que depois costumava revelar-se a meta final. 

 O livro Nur na escuridão percorre todas as etapas acima descritas: o casamento dos pais do 

escritor, Yussuf e Tamina, ainda no Líbano, os seus projetos de saída da Terra dos Cedros para as 

Américas e a viagem para os Estados Unidos via México, onde já se encontram a viver irmãos da 

mulher. A adesão ao projeto pelo cunhado Hanna forma um grupo composto por três adultos e três 

crianças que avança para Ocidente, numa viagem épica perturbada por um conjunto de eventos 

aparentemente acidentais, que obrigarão os protagonistas a mudar de rumo, abandonando a ideia de 

fixar-se nos Estados Unidos e escolhendo o Brasil como meta final. Entra em jogo um termo árabe 

muitas vezes aproveitado pelo pai do autor para explicar os desígnios do fato: Maktub, que bem 

podemos definir como Leitwort
3
, usando uma terminologia utilizada na exegese bíblica e na 

literatura árabe clássica
4
, uma palavra que simboliza a omnipotência do destino ordenando a vida 

dos mortais
5
. 

 A palavra Nome entra com pleno direito no nosso léxico, pois, nos serviços de fronteira 

assistia-se à adaptação do nome antigo à língua oficial do novo país, um ato importante para a vida 

dos imigrantes. O funcionário local não entendia o árabe e procurava decifrar os documentos 

apresentados, tentando adaptar letras e sons expressados às normas ortoépicas portuguesas
6
.  Uma 

                                                 
3 "A Leitwort is a word or word-root that recurs significantly in a text, in a continuum of texts, or in a configuration of 

texts: by following these repetitions, one is able to decipher or grasp a meaning of the text [...]" (Alter, 1981:92). 

4 “The individual Leitwort usually expresses a motif or theme important to the given story; the repetition of this 

Leitwort ensures that the theme will gradually force itself on the reader's attention" (Pinault, 1992:18). 

5 Em Raduan Nassar , o termo Maktub é usado como Leitwort pelo protagonista André na sua dialética contra o poder 

das palavras, exercido pelo pai, no seio da família: “[...] o avô, ao contrário dos discernimentos promíscuos do pai – 

em que apareciam excertos de várias geografias, respondia sempre com um arroto tosco que valia por todas ciências, 

por todas as igrejas e por todos os sermões do pai:'Maktub'.” (Nassar, 1999:91).   

6 Os resultados levavam a mutações formais dos nomes (Khoury tornou-se Curi), a assimilações (Antun – Antônio; 
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nova identidade que acabava com a velha, com uma adesão à nova realidade muitas vezes 

pretendida por alguns, para não serem vítimas de preconceitos, mas por outros outros considerada 

uma mutilação, tal como aconteceu ao pai do narrador: 

 

 E tu Yussef (ou José, dependendo do perguntador, curioso por saber mais, quem sabe seriam parentes), 

de que família és, ah, sim, os Jahnahr, sim mas me conta, patrício, se o projeto de vocês era ir ao encontro dos 

cunhados, homem me explica direitinho como foi que acabaste vindo parar no Brasil e virando Miguel […] e o 

pai, de verdade nem sei […] 

 Agora do nome, não, não sei explicar, talvez pelo passaporte francês, Michel, talvez a dificuldade na 

pronúncia em português do sobrenome, logo que cheguei ao Brasil virei Miguel, mais rápido que José ou “seu 

José gringo”, durante bom tempo um estranho Yussef […] 

 Aqui no Brasil acaba-se é abandonando os nomes mais complicados e prenome vira sobrenome. 

(Miguel, 1999:21). 

 

 O Império Otomano, ao qual estes migrantes estavam sujeitos, contribuiu para criar um 

equívoco que acabou por se tornar uma definição proverbial: turco era o seu passaporte, 

apresentado aos Serviços de Imigração e como “turcos” esses homens foram rotulados , apesar de 

eles serem apenas súbditos da Sublime Porta e considerarem a Turquia como um mero dominador 

do seu país. Turco é mais uma palavra importante para a imigração árabe no Brasil, que tem eco na 

literatura nacional: Jorge Amado, Guimarães Rosa e Drummond proporcionam visibilidade e 

inclusão aos turcos. O autor de Itabira observa-os com olhar de criança e aponta as diferenças mais 

macroscópicas entre ele e esse grupo étnico, mas ao mesmo tempo abre seus braços e considera os 

turcos autênticos mineiros
7
. O olhar naïve do jovem jagunço Riobaldo em Grande Sertão:veredas 

relembra a família do turco Seu Assis Wababa e a sensual filha Rosa'uarda, declarando a sua 

xenofilia para com os estrangeiros
8
. Jorge Amado considera firmemente os turcos como parte 

integrante do complexo mosaico étnico nacional
9
. Desta tipologia étnica de figura de ficção, o turco 

mais famoso é com certeza Nacib, o patrão-amante-marido da mulata Gabriela, que manifesta o 

                                                                                                                                                                  
Ahmad – Armando; Khadija – Carla) ou a traduções (Yussuf – José; Haddad – Ferreira; Harb – Guerra) 

(Khatlab,2002:34) 

7 Cf. o poema Turcos (Drummond, 2002:1048) 

8 “Toda a vida gostei demais de estrangeiro.” (Rosa, 2001:131) 

9 “Do que não se recordava mesmo era da Síria, não lhe ficava lembrança da terra natal, tanto se misturava ele à nova 

pátria e tanto se fizera brasileiro e ilhaense. Para Nacib era como se houvesse nascido no momento da chegada do 

navio à Bahia, ao receber o beijo do pai em lágrimas [...]” (Amado, 1975:45) 
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próprio desgosto para com este epíteto e também o seu sentimento assumido de cidadão brasileiro
10

. 

 Se os grandes intelectuais simpatizaram com os árabes do Brasil, a pequena burguesia e o 

proletariado brasileiros, grupos sociais mais em contacto com os recém-chegados, nem sempre 

gostavam de quem fosse diferente, como provam anedotas repletas de preconceitos até ao limiar da 

xenofobia , onde o turco manhoso engana os ânimos simples de roceiros e caipiras. 

Salim Miguel apresenta no episódio “É Turco”, da antologia Onze de Biguaçu mais um, a 

sua experiência pessoal de diversidade vivida na sua nova pátria. 

 

A professora pede atenção. Se vira para os alunos. Ergue a voz. Quer silêncio. Diz apontando para ele: olhem 

só, olhem e se mirem no exemplo, há pouco não sabia só uma letra, não conhecia uma palavra de português, 

mal falava um português misturado com árabe e alemão, é turco e já sabe ler e escrever melhor do que quase 

todos, ou todos, aqui dentro […] 

 A família era libanesa; querer irritar o pai (mais que a mãe), era chamá-lo de turco. (Miguel, 1977:17) 

 

 

Os árabes do Brasil entraram no debate gerado pela Questão Imigratória e a conseguente 

orientação das elites do país em convidar determinados grupos de imigrantes (preferencialmente da 

Europa centro-oriental, cristãos, experientes nas lavouras rurais) numa tentativa de “branquear” a 

raça da nação, considerada demasiado negra. Os sírio-libaneses, apesar de serem na maioria 

cristãos, não eram de fato considerados “brancos”, conforme uma visão comum nas Américas, do 

Canadá até o Chile, e a sua admissão era menos desejável
11

. Esta discriminação era alimentada pelo 

fato dos “turcos” se ocuparem essencialmente de comércio, uma atividade terciária julgada 

supérflua para um país sedento de braços que cuidassem os seus cafezais
12

. 

O comércio encontra no nosso autor o sinónimo natural em Mascate, autêntico alicerce da 

presença  árabe no Brasil e que tinha um valor quase apotropaico nas conversas entre conterrâneos, 

muitas vezes não deixando de ser um mero sonho  

 

A palavra mascate, por exemplo, tem um poder quase mágico […] Ao chegar ao Brasil, libaneses e sírios, 

árabes em geral, começam mascateando, trouxas ao ombro, sorri e acrescenta […] Se estão se dando bem e o 

mascatear dá certo, vão deixar de ser trouxas, não demoram adquiram um cavalo, uma carrocinha, depois 

podem ter uma vendola, um armazém, loja de tecidos, quem sabe uma fabriqueta; bem poucos enriquecem. 

                                                 
10 “- Tudo o que quiser, menos turco. Brasileiro – batia com a mão enorme no peito cabeludo – filho de sírios, graça a 

Deus”  (Amado, 1975: 45)  

11 “Em 1930 o representante comercial brasileiro no Egito afirmou ao Ministro das Relações Exteriores, Octávio 

Mangabeira, que 'a cada ano, infelizmente, a imigração dos sírios e judeus ao Brasil aumenta [e] podemos dizer 

corajosamente que estamos povoando o Brasil e formando uma raça com o que mais repugnante existe no 

universo'.” (Nunes, 2000:150). 

12 “Uma das causas do desemprego se encontra na entrada desordenada de estrangeiros, que nem sempre trazem o 

concurso útil de quaisquer capacidades, mas freqüentemente contribuem para o aumento da desordem económica e 

da insegurança social” - Decreto n.º 19.842, de 12 de Dezembro de 1930, apud Nunes,2000:151.  



 Revista Litteris – ISSN: 19837429 n. 8 - setembro 2011                                         DOSSIÊ SALIM MIGUEL 

 

 Revista Litteris – www.revistaliteris.com.br         Dossiê Salim Miguel 

 

(Miguel, 1999:82). 

 

Se as expectativas de sucesso viraram realidade para alguns, para muitos a perspectiva de 

conduzir uma vida abastada foi apenas uma miragem, pois as contrariedades foram muitas, 

incluindo uma crescente hostilidade das camadas mais radicais dos nacionalistas. Formas de boicote 

contra supostos lóbi de comerciantes estrangeiros afetaram também o negócio paterno do nosso 

autor, em São Pedro de Alcântara. 

 

O boicote começou, maior a mágoa, acompanhada de decepção, quando ficou sabendo do sermão do padre nas 

missas dominicais, até nas novenas. Logo os fregueses sumiam intimidados, o padre recriminava-os, por que, 

em lugar de procurarem as casas de comércio dos conterrâneos, procuravam a do gringo? Pela primeira vez, 

sim, o pai tomava conhecimento, era assim tratado. (Miguel, 1999:99). 

 

 

A Língua árabe, falada pelos novos imigrantes reveste com certeza um papel primordial na 

sua afirmação identitária. O Drummond “menino antigo”, já citado, deteta na “língua cifrada” um 

“mundo-problema”, potencial gerador de inquietude e intolerância.  A progressiva diluição da 

cultura oriental pelos casamentos com brasileiros de outras ascendências causam o fenómeno 

contado por Salim Miguel: a perda do conhecimento língua falada na infância, um processo comum 

a muitos filhos de imigrantes. Curiosamente, a “língua cifrada” tão misteriosa para o poeta mineiro 

cria problemas ao nosso autor, no próprio âmago social da família. 

 

O filho assiste às conversas, tem interesse em saber mais, embora se sinta constrangido quando reclamam, 

então veio do Líbano, começou aprendendo árabe e agora não entende uma frase do idioma dos seus 

antepassados […] 

Por vezes sente-se alijado, um intruso, quando começam a conversar só em árabe. (Miguel, 1999: 21-22) 

 

O árabe no Brasil é a língua da memória, de poemas, ditados e lengalengas, transmitido de 

pai para filho, embora no quotidiano permaneça um património irremediavelmente perdido, 

sacrificado em nome da adesão à cultura do país. Muito sugestiva é a imagem delineada por Milton 

Hatoum, em Relato de um certo Oriente, onde  tio Hakim ainda menino acha que o português é o 

idioma das crianças e o árabe a fala dos adultos (Hatoum, 99:64).  

A língua é intimamente ligada à Oralidade, componente essencial da cultura do Médio 

Oriente, que acompanhou os árabes na América; Paul Zumthor sintetiza as peculiaridade da 

comunicação oral, onde o aspeto semiótico, em que todo o corpo participa, torna a linguagem uma 

função segunda. Nesta conjuntura, assiste-se ao prevalecer da função fática, em que a palavra é 

vetor da relação entre o ouvido e a voz, e a entoação e o ritmo prosódico da locução formam um elo 
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entre emissor e recetor (Zumthor, 1983:159-191). 

Jihad Darwiche cita a crença popular que defende a palavra como capaz de dar vida aos 

elementos por ela nomeados, e por essa razão nas conversas nunca se enunciarão nomes de doenças 

ou de espíritos maus (os jinn). Trata-se de uma tradição rica e multifacetada, não apenas limitada ao 

conto mas que abarca também a poesia, expressada em formas espontâneas ligadas a padrões 

formuláicos (gazel ou zağal), concebidas para marcar os eventos fundamentais na vida social de um 

homem (nascimento, casamento, morte). Desde as épocas mais remotas da vida pré-islâmica, a 

Jāhiliyya, o ato de rapsodistas recitarem versos, depois de extenuantes travessias desérticas, 

convidavam à lembrança, perpetuando-se na memória pela expressão oral. Mais tarde estes versos 

em formas métricas apuradas – a monorrima em dois hemistíquios da qaşīda – introduzem o 

conceito de que cada verso seja uma pérola, unido ao outro pelo fio da rima. O aspeto performativo 

da poesia pretende atingir a sensibilidade musical e o imaginário, e não o lado racional do ouvinte: 

o público é fascinado pelo componente rítmico-melódico: o Alcorão, com os seus curtos versos em 

prosa rimada, o ritmo de muitas novelas das Mil e uma noites . A poesia popular como contraponto 

da vida quotidiana é uma forma de arte corrente no mundo árabe, juntando ao ato criativo a citação 

de textos compostos por poetas famosos. Salim Miguel testemunha um fenómeno interessante: a 

assimilação para oralidade de fontes poéticas escritas. A título de exemplo, podemos referir os 

versos de Omar Khayyam, Hafiz e Saadi (curiosamente, três poetas persas), que se juntaram aos de 

Abū Nuwās, este também personagem das Mil e uma noites, e aos do contemporâneo Fawzī Ma
c
lūf 

que servem de comentário aos eventos ocorridos ao longo da vida da família (Miguel, 1999: 119-

120.). À palavra de autores consagrados mistura-se a expressão da cultura popular, os provérbios 

tradicionais que eram forma de ministrar uma educação moral no percurso de formação de um 

jovem. Outro aspeto peculiar é a atitude mitopoietica de contos e relatos de matriz oral. Tornar o 

familiar emigrado tal como um herói é o cerne do livro Origines de Amin Maalouf. Os contos orais 

não pretendem ser racionais, o mythos toma o lugar do lógos criando contextos que não 

correspondem às bases racionalistas do discurso canónico ocidental
13

. Nesta perspetiva insere-se a 

fabula dos avós “virtuais” do autor, cujas cartas eram forjadas pelos pais, para colmatar a falta que 

desamparava os filhos deles perante os colegas da escola (Miguel, 1999:119-120).  

A retoma das tradição oral é aproveitada em Nur na escuridão como recurso narrativo: as 

práticas divinatórias, como a cafeomancia e as interpretações de sonhos representam a intervenção 

                                                 
13 Cf. Foucault, 1966. 
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de uma ordem sobrenatural nos eventos dos humanos. A epifania onírica aqui transcrita explica o 

nome do autor:  

 

O sono venceu-me e dormi. Sonhei. Vi um ancião venerável entrar em minha casa. Sua idade, cerca de oitenta 

anos. Alto e elegante, o rosto fulgurava como o de um jovem. Tinha uma barba alva, alva como a neve do 

Líbano. O  Aspeto era o de um santo. Chamou-me pelo nome: Yussef! Que desejas, senhor? Tua esposa está 

grávida e dará a luz um menino au qual chamarás Salim. E depois de um breve silêncio: 

- Não te esqueças. Chama o menino de Salim (Miguel, 1999:51) 

 

A narração em forma de contos representa a maior expressão da oralidade no mundo árabe e 

desenvolve-se conforme um estilo prosódico; podia apresentar mais protagonistas e temas e 

corresponderia à forma natural de enunciação de determinados argumentos em atos comunicativos 

informais, nos quais surgem novas histórias, relativas a um personagem do conto precedente. Este 

fenómeno corresponde ao modelo do “conto moldura” das Mil e uma noites, o qual abre para uma 

sequência de contos imbricados, que constituem a textura do livro. 

Na tradição médio-oriental, a figura do narrador refere-se a um profissional que demonstra 

muita preocupação na escolha e utilização das orações enunciadas, por todos os seus constituintes 

serem suscetíveis de novo uso no desenvolvimento da mesma narração, onde as assonâncias, as 

aliterações, bem assim como o aspeto rítmico, vocal e gestual têm um papel primordial sob o aspeto 

performativo da execução, sem ter de distrair os ouvintes. 

Um aspeto ulterior diz respeito à solicitação vinda do público para abrir a narração, como o 

filósofo Baydabā convidado pelo monarca indiano em Kalīla e Dimna, ou como Šāhrazād é 

solicitada pela irmã e pelo rei Šāhryār, a iniciar as Mil e uma noites
14

, e exatamente como nas 

narrações desta rainha, o narrador profissional costuma suspender as histórias nos momentos 

candentes, convidando o público a apresentar-se para a continuação do seu relato.  

Voltando para Nur na escuridão, a já evidenciada estrutura fragmentada e o recurso contínuo 

ao “flash-back”, embora criem uma fratura entre fábula e intriga, geram também contínuas 

alterações à ordem das sequencias narrativas fortemente imbricadas entre elas, que constituem o 

cerne do romance; analepse e prolepse seguem-se uma à outra, introduzidas por várias vozes: a do 

pai, a do filho escritor, a da mãe que vem evocada. O narrador introduz excertos de um memorial do 

pai redigido em árabe, que confirmam ou contrastam as versões (orais) precedentemente fornecidas. 

Na definição das durações dos eventos, são inúmeras as pausas digressivas, que permitem a 

                                                 
14 “Filhos pedem: fala da primeira investida, pai. O pai atende, não se faz de rogado [...]” (Miguel, 1999:85).  
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inserção de novos tópicos a alimentar uma conotação fantástica da vida do progenitor
15

. Estas 

anacronias forjam novos níveis narrativos e novas fábulas que se imbricam ao nível originário, de 

acordo com o modelo das Mil e uma noites. 

 Visto sob este prisma, este aspeto corrobora a consideração de que Nur na escuridão, 

pensado como uma derradeira homenagem à epopeia da emigração, tem de ser entendido como um 

memorial que aproveita os moldes orais basilares da experiência literária do Médio Oriente, criando 

um singular exemplo narrativo para a literatura brasileira. 

 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

ALTER, Robert (1981)     The art of biblical narrative, New York, Basic Books. 

AMADO, Jorge (1975)   Gabriela cravo e canela, São Paulo, Círculo do Livro. 

AMIR, ABDELLUAHED (Coord. - 2005) Los árabes en América Latina – Historia de una  

      emigración, Madrid, Siglo XXI – Casa Árabe. 

ANDRADE, Carlos Drummond de (2002) Poesia completa, Rio de janeiro, Nova Aguilar. 

DARWICHE, Jihad (2001)   Le conte oriental – la tradition orale au Liban, Aix-en-

      Provence, Edisud. 

FOUCAULT, Michel (1966)    Les Mots et les choses, Paris, Gallimard. 

HATOUM, Milton (1999)   Relato de um certo Oriente, Lisboa, Cotovia. 

IBN ALMUQAFFA (2005)   Kalilā e Dimna, São Paulo, Martins Fontes (tradução, 

      introdução e notas de Mamede Mustafa Jarouche). 

KHATLAB, Roberto (2002)   Mahjar – saga libanesa no Brasil, Zalka, Mokhtarat.  

Livro das Mil e uma noites, volumes I-III (2005-2007)   (Introdução, notas, apêndice e tradução  do 

      árabe de Mamede Mustafa Jarouche), São Paulo,  

      Globo. 

MAALOUF, Amin (2004)   Origines, Paris, Grasset. 

MIGUEL, Salim  (1977)   Onze de Biguaçu mais um, Florianópolis, Insular. 

______________ (1999)   Nur na escuridão, Rio de Janeiro, Topbooks. 

______________ (2004)   Mare nostrum, Rio de Janeiro,Record.   

NASSAR, Raduan (1999)   Lavoura arcaica, Lisboa, Relógio d'Água. 

NUNES, Heliane Prudente (2000)  A imigração árabe em Goiás, Goiânia, UFG. 

                                                 
15 “O pai retoma o fio narrativo, numa técnica só dele, muito dele, que lhe vem dos ancestrais, das fantásticas lenda que 

ouvia e que lê […] E o fio rompido só volta a se unir (quantas vezes, em quantas diferentes ocasiões, em quais 

cidades também tão diferentes)” (Miguel, 1999:18-19) 



 Revista Litteris – ISSN: 19837429 n. 8 - setembro 2011                                         DOSSIÊ SALIM MIGUEL 

 

 Revista Litteris – www.revistaliteris.com.br         Dossiê Salim Miguel 

 

ONG, Walter Jackson (1986)   Oralità e scrittura, le tecnologie della parola, Bologna,  

     Il Mulino. [Orality and literacy, the technologizing of  

     the world, London and New york, Methuen, 1982]. 

PINAULT, David (1992)   Story-telling techniques in the “Arabian Nights”,  

      Leiden, E.J. Brill. 

ROSA, João Guimarães (2001)  Grande sertão: veredas, Rio de Janeiro, Nova  

      Fronteira, 19ª edição. 

SISMONDINI, Alberto (2006)  Arabia Brasilica, un Libano altrove, Tesi di Dottorato, 

      Siena, Università degli Studi. 

TRUZZI, Oswaldo (2005)   Sírios e libaneses, narrativas de história e de cultura, 

      São Paulo, Companhia Editora Nacional. 

ZUMTHOR, Paul (1983)   Introduction à la poesie orale, Paris, Seuil.  

 


