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RESUMO: O objetivo deste trabalho é abordar os entrelugares conceituais de 

transnaturalidade, transculturalidade e trans-historicidade com base em romances 

anglófonos contemporâneos que integram um cânone literário pós-colonial. Para tanto, 

discutiremos o próprio conceito de pós-colonialismo; a epistemologia ocidental 

moderna e sua organização por oposições binárias; e as alternativas epistemológicas 

rizomáticas que permeiam o material narrativo de Through the Arc of the rainforest 

(1990), de Karen T. Yamashita, The Ragdoll Plagues (1992), de Alejandro Morales, e 

Midnight Robber (2000), de Nalo Hopinkson. 
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ABSTRACT: The objective of this paper is to approach the conceptual interplaces of 

transnaturality, transculturality, and transhistoricity on the basis of  contemporary 

anglophone novels that integrate a post-colonial literary canon. For this purpose, we 

will discuss the concept of post-colonialism itself, the modern western epistemology and 

its organization on binary oppositions, and the rhizomatic alternatives that permeate 

the narrative material of Through the Arc of the rainforest (1990), by Karen T. 

Yamashita, The Ragdoll Plagues (1992), by Alejandro Morales, and Midnight Robber 

(2000), by Nalo Hopinkson. 
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 A história da expansão imperialista europeia não constitui apenas uma narrativa 

de díspares conquistas militares e de violentas revindicações de soberania política sobre 

territórios e povos americanos, asiáticos e africanos; mas também um relato do 

estabelecimento e da difusão de uma epistemologia favorável à conservação das 

relações hegemônicas travadas entre as metrópoles europeias e seus domínios coloniais. 

Segundo esta epistemologia, concebida pela soberania imperial eurocentrista, 

iluminista, capitalista, masculina, branca, e cristã (em uma palavra, ocidental) e 

forçosamente disseminada em seus domínios periféricos, os paradigmas sociais, 

filosóficos e culturais que definem a noção geral de modernidade designariam formas 

superiores de civilização e pensamento em relação às antigas estruturas feudais e a 

quaisquer outras estruturas subjugadas pelo poderio militar europeu; enquanto o 

expansionismo imperial, marcado pelo genocídio, pela escravidão, e pela vasta 

degradação humana e ecológica dos povos e territórios colonizados, constituiria uma 

benevolente missão civilizante cujo dever seria dominar um antagonismo não-ocidental 

(e, portanto, primitivo, bárbaro e incivilizado) e conduzi-lo ao estado superior de 

evolução humana encerrado pela modernidade (atendendo apenas incidentalmente à 

insaciável demanda capitalista por recursos e mercados). Estrategicamente organizada 

por oposições binárias, a episteme hegemônica moderna concebe um mundo bipartido 

entre o ocidente e o “resto”, promovendo uma identificação objetiva da pluralidade de 

padrões políticos e culturais humanos por oposição às matrizes hegemônicas ocidentais 

para, enfim, contemplar sua homogeneização através de uma modernização 

globalizante.  

 Esta narrativa de imposição epistemológica, iniciada a partir do renascimento, 

encontra um clímax hegemônico no século XX: no final da primeira guerra mundial, o 

expansionismo imperial moderno (nesta altura, nações não-europeias como os Estados 

Unidos já integram o eixo de poder ocidental) havia submetido três quartos do globo 

terrestre ao seu domínio político e à sua brutal teoria do conhecimento; e, mesmo depois 

do processo de descolonização política iniciado com o fim da segunda guerra mundial 

(a partir do qual o controle político e a ocupação territorial imperiais dão lugar ao 

controle econômico e à globalização da interdependência mercadológica como formas 



de colonização), a episteme ocidental moderna ainda definiria os padrões culturais e 

filosóficos dominantes nos antigos impérios e em suas ex-colônias, marcando-os com 

um legado epistemológico tão autoritário e segregador quanto as mais severas (e 

supostamente extintas) políticas coloniais. É justamente esta hegemonia epistemológica 

em tempos neocoloniais um dos objetos de questionamento da teoria pós-colonial. 

 Desenvolvidos a partir da década de 1980, os estudos pós-coloniais nos 

permitem observar como a assimilação desta objetividade epistemológica por parte dos 

mais diversos povos, sob as mais variadas circunstâncias históricas, geográficas, 

políticas e culturais se deu de maneira muito mais heterogênea do que pretendia o 

projeto totalizante do poder ocidental. Se a epistemologia hegemônica ocidental se 

baseava em oposições binárias como modernidade/primitivismo, cultura/barbarismo, 

cristianismo/paganismo, estagnação rural/avanço industrial, entre outras, movimentos 

de sincretismo, hibridismo, assimilação seletiva, reapropriação e adaptação por parte 

dos povos e culturas subalternas produziram entrelugares imprevistos pelo binarismo 

globalizante moderno; e propiciaram uma multiplicidade subjetiva de padrões políticos 

e culturais que, ao resistir à modernidade ocidental sem confrontá-la antagonicamente, 

pode ser compreendida em termos de modernidades alternativas. Tais modernidades 

alternativas, manifestadas pelas adaptações locais e subjetivas dos povos invadidos, 

escravizados, desterrados e subjugados pelo imperialismo ocidental e desqualificados e 

demonizados pela epistemologia totalizante moderna, constituem a matéria-prima de 

uma produção cultural minoritária que, se por um lado, denuncia a iniquidade política e 

a violência social prevalecentes na contemporaneidade neocolonial, por outro, evidencia 

a pluralidade de forças, valores e discursos contra-hegemônicos que emergem das 

margens dos interesses dominantes. Trazer à tona esta produção cultural minoritária, e 

notabilizar as percepções e as inquietações políticas e culturais que dela se propagam, 

são, talvez, os principais interesses do pós-colonialismo. 

 Neste artigo, discutiremos três romances que, por abordarem a questão 

neocolonial e o legado imperial de opressão social, econômica e cultural persistente na 

realidade política contemporânea, investirem no questionamento e na desconstrução da 

episteme hegemônica que permitiu a instituição de tais opressões; e terem sido 

compostos fora dos eixos de poder ocidental, compõem um cânone literário consonante 

com os interesses da crítica pós-colonial. Em Through the Arc of the Rainforest (1990), 



Karen Tei Yamashita retrata uma Amazônia brasileira ocupada por uma corporação 

multinacional que explora seus recursos naturais até à exaustão ambiental, enquanto 

satiriza as representações caricaturais e depreciativas das culturas subalternas veiculadas 

pelas mídias dominantes (no caso, a telenovela brasileira); e desestabiliza a dicotomia 

binária natural/antropogênico, expondo as insuficiências da episteme moderna frente à 

emergência das já referidas modernidades alternativas. Em Midnight Robber (2000), 

Nalo Hopkinson nos apresenta uma distopia onde as fronteiras nacionais e culturais 

caribenhas se tornam indistinguíveis durante o confronto entre as forças de colonização 

e modernização e as de resistência e readaptação, ao mesmo tempo em que a bipartição 

colonizador/colonizado é colocada em xeque. Em The Ragdoll Plagues (1992), 

Alejandro Morales questiona a historicidade ocidental e sua perspectiva sucessiva 

segundo a qual o presente supera o passado e é, por sua vez, substituído pelo futuro. 

Neste romance, as relações coloniais experimentadas pelo México junto à Espanha e aos 

Estados Unidos apenas se acumulam ao longo dos séculos, culminando em um futuro 

distópico onde as fronteiras políticas foram suprimidas mas as relações hegemônicas 

encontram-se mais discrepantes e violentas do que nunca. 

 Through the Arc of the Rainforest, romance de estreia de Karen Tei Yamashita, é 

prefaciado por uma nota que anuncia sua proposta estética enquanto estabelece uma 

primeira questão digna de observação. Nesta nota prefacial, a escritora nipo-americana 

constata a influência totalizante da telenovela na definição dos padrões culturais 

brasileiros, apesar da imensidão e da heterogeneidade peculiares a este território 

nacional. Segundo a autora, a “novela de horário nobre” afeta “todos os brasileiros de 

alguma forma, independentemente de classe, status, escolaridade ou profissão, 

excetuando, talvez, os indígenas e as populações muito isoladas nas fronteiras e sertões 

rurais”. Ao viajar pelos vilarejos mais remotos, atesta a escritora, pode-se perceber 

como a transmissão da telenovela brasileira por um único televisor em uma igreja ou 

praça pública é capaz de reunir as populações mais diversas, e comunicar-lhes um 

mesmo padrão ético e estético, e um mesmo sonho político nacional, curiosamente 

afinado com o programa imperialista ocidental. Yamashita, então, nos permite verificar 

como os centros de poder locais reproduzem movimentos do projeto hegemônico 

moderno e perpetuam a difusão de uma episteme totalizante em seu imaginário popular. 

Como veremos a seguir, o material narrativo do romance, ironicamente modelado a 



partir “da inocência marcante, da nostalgia sem limites, e da terrível crueldade” 

(YAMASHITA, 1990, p.3) que caracterizam os discursos dominantes veiculados pela 

telenovela brasileira, nos permite tanto reconhecer a continuidade imperialista na 

América latina contemporânea, quanto questionar os construtos epistemológicos que a 

possibilitam.  

 O foco narrativo de Through the Arc of the Rainforest transita entre cinco 

núcleos de personagens principais: Kazumasa, um imigrante japonês em São Paulo cujo 

crânio é orbitado por uma esfera inteligente; Batista e Tânia Aparecida Djapan, um casal 

de paulistanos suburbanos que desenvolvem uma massiva rede de comunicação baseada 

em pombos-correios; Chico Paco, um pagador de promessas pós-moderno que se torna 

evangelizador radiofônico; Mané Pena, um rústico curandeiro amazônico que trata seus 

pacientes com penas de pássaros e cócegas; e J. B. Tweep, um superempreendedor 

norte-americano de três braços que conduz a corporação multinacional GGG à 

exploração da fantástica matéria-prima transnatural que protagoniza o romance, o 

Matacão. Em torno de Kazumasa e de seu satélite pessoal, atuam Lourdes, sua modesta 

empregada doméstica e eventual interesse amoroso (que revela ao engenheiro 

ferroviário japonês as discrepâncias sociais da megalópole paulistana); e seu primo 

Hiroshi que, ao investir a fortuna de Kazumasa nos mais diversos empreendimentos 

locais, acaba por posicioná-lo como acionista majoritário da corporação multinacional 

GGG. Em torno de Chico Paco, o peregrino messiânico oriundo de uma vila de 

pescadores nordestina, estão Dona Maria Creuza e seu neto inválido Gilberto que,  

maravilhosamente curado de sua paralisia pela devoção de seu vizinho operador de 

milagres, emerge como improvável objeto de desejo sexual do líder espiritual cearense. 

Em torno de Mané Pena, estão sua esposa Angustia e seus vinte e seis filhos. Devido à 

sua popularidade local como curandeiro, Mané Pena é cooptado pela GGG quando de 

sua instalação na floresta amazônica, recebendo o cargo de consultor da empresa, um 

escritório e uma série de comodidades capitalistas incompreensíveis para o camponês 

tropical. Em torno de J. B. Tweep, o prolífico mutante de três braços, encontram-se a 

ornitologista francesa de três seios Michelle Mabelle e os trigêmeos descendentes do 

casal, Liberté, Égalité e Fraternité (que aludem ao produto da união entre o capitalismo 

e o racionalismo científico).  

 Todos os personagens e seus conflitos particulares eventualmente convergem em 



torno do material negro, plástico e aparentemente indestrutível que aflora do solo 

virginal amazônio, onde vivenciam ápices do sonho político ocidental: Kazumasa é 

convidado pela GGG para acompanhar os últimos empreendimentos de sua firma 

multimilionária; Batista e Tânia Aparecida desenvolvem seu serviço de adivinhação da 

sorte por pombos-correios em um negócio internacional de correspondência e 

publicidade (e instalam uma enorme fazenda de pombos na selva amazônica); Chico 

Paco se torna um fenômeno religioso ovacionado nacionalmente; Mané Pena ganha 

notoriedade mundial por sua medicina metafísica; e a GGG Enterprises, secretamente 

comandada por J. B. Tweep, consegue meios para patentear o Matacão e explorá-lo 

comercialmente como matéria-prima. Aqui, é interessante observar como todos os 

empreendimentos rentáveis se envolvem de alguma maneira com o capital do 

conglomerado financeiro estadunidense; e como sua principal fonte de lucro, as 

mercadorias confeccionadas com o Matacão, se proliferam no mercado de consumo e 

no ambiente cultural locais de maneira particularmente proeminente, garantindo a 

prosperidade da GGG e o estabelecimento da região do Matacão como polo econômico, 

urbanístico e turístico.  

 É a partir deste ponto que as inquietações políticas e filosóficas levantadas pelo 

romance alcançam tons mais agudos, ressaltando a influente presença do imperialismo 

norte-americano na América latina contemporânea, ao mesmo tempo em que perturbam 

a ordem epistemológica binária com a indicação de entrelugares conceituais como a 

transnacionalidade e a transnaturalidade. A GGG Enterprises, então, dá início a uma 

copiosa produção de réplicas plásticas que parecem exceder seus pares originais em 

termos de realidade e vivacidade: os mais diversos materiais e utensílios, além de 

plantas, animais e alimentos são duplicados com Matacão, amplamente vendidos e 

fartamente aplicados para os mais variados propósitos. O arranha-céus que serve como 

sede norte-americana da GGG é clonado e instalado no coração da selva amazônica; as 

penas terapêuticas de Mané Pena são manufaturadas com o “plástico revolucionário”; e 

Chico Paco, baseado em suas referências culturais ocidentais, constrói, sob a supervisão 

e o financiamento de J.B. Tweep, toda uma cidade de Matacão, que ornamenta a floresta 

amazônica com imitações perfeitas de cenários como 

o Taj Mahal, as docas de Amsterdã, a Times Square nova-iorquina, o 

aeroporto internacional de Miami, a Riviera francesa, a Las Vegas Strip, a 

Patagônia, a corrida do ouro californiana, pirâmides egípcias e peruanas, 

templos indonésios, castelos medievais, o Titanic, a Roma antiga, a Grécia 



mítica, e a lua (YAMASHITA, 1990, p. 168) 

 

 O crescente influxo de turistas, cientistas e pesquisadores estrangeiros na região 

do Matacão leva à propagação de uma rede de franquias sagazmente chamadas 

Bromélias (planta nativa que se alimenta de matéria morta), que oferecem aos viajantes 

o gozo dos “inestimáveis prazeres de um chuveiro, um bar climatizado, um hambúrguer, 

e uma coca-cola” (YAMASHITA, 1990, p. 99) em plena floresta tropical; e propicia a 

descoberta de um cemitério de veículos norte-americanos no meio da selva amazônica. 

Provenientes das décadas de 1950 e 1960, as carcaças enferrujadas de Fords, 

Chevrolets, Dodges, Cadillacs, Lear Jets, jipes militares e ambulâncias da cruz vermelha 

encontram-se totalmente integradas ao ecossistema tropical: cobertas por densas malhas 

de trepadeiras e embebidas em restos de óleo diesel e napalm, as máquinas degradadas 

haviam produzido uma rara espécie de borboleta que se aninhava nos assentos de vinil 

dos carros americanos, e cuja coloração avermelhada se devia a uma dieta regular de 

água enferrujada; uma nova família de roedores com pelos camuflados e caudas 

preênseis adaptadas aos canos de descargas dos veículos; uma nova raça de pássaros, 

originada pelo cruzamento entre o urubu e o condor, que se abrigava em hélices e podia 

se alimentar dos já referidos roedores sem se envenenar com seu sangue e gordura ricos 

em chumbo e arsênico; além de uma “miríade de variedades de flora e fauna que 

haviam, de algum modo, encontrado abrigo, fonte de alimento ou meio de vida neste 

exclusivo ferro-velho” (YAMASHITA, 1990, p. 101). 

 A floresta amazônica, então, já se encontra cultural, econômica, e fisicamente 

penetrada pelos valores e interesses do imperialismo norte-americano, que reproduzem 

lógicas, discursos, e a arquitetura de várias partes do mundo ocidental (e do mundo não-

ocidental conforme representado pela episteme imperial); e fazem do território político 

brasileiro um espaço híbrido entre o global e o local, onde qualquer afirmação de 

originalidade nacionalista se torna imprecisa. O mesmo acontece nesta imagem do 

cemitério de automóveis, com relação às fronteiras que separam o natural do artificial, 

ou o nativo do estrangeiro: após décadas de ocupação cultural, política e econômica 

norte-americana, a “selva” brasileira, ainda afetada por sua presença, constitui um 

ecossistema mestiço, onde os limites entre o aborígene e o forasteiro, ou entre uma 

autenticidade natural e uma artificialidade antropogênica se tornam indistintos. Neste 

contexto, a própria origem do Matacão, que combina a criação humana com a 



intervenção ambiental, aponta para a indistinguibilidade entre o natural e o artificial: 

O Matacão, cientistas declararam, havia se formado principalmente ao longo 

do último século, em paralelo ao desenvolvimento das formas mais comuns 

de plástico, poliuretano e isopor. Enormes depósitos de material não-

biodegradável enterrados sob praticamente todas as áreas populadas da Terra 

haviam sofrido enorme pressão e empurrados mais profundamente para as 

camadas inferiores do manto terrestre. Os sedimentos líquidos da massa 

fundida foram espremidos por veias subterrâneas para áreas virgens da Terra. 

A floresta amazônica, sendo uma das últimas áreas virgens da Terra, recebeu 

bastante. (YAMASHITA, 1990, p. 202)  

 

 Com a proximidade do final do romance, após o desenrolar de episódios que 

envolvem espionagem corporativa, sequestros, epidemias, mortes misteriosas, e um 

desastre ecológico que ameaça extinguir todos os pássaros da Amazônia, uma bactéria 

se instala no Matacão e decompõe todas as construções e produtos feitos do material 

maleável. Por fim, o natural e o sintético, o nativo e o estrangeiro, o local e o global se 

tornam dicotomias vazias, heranças de um ideal plastificado que já ruiu diante de nossos 

olhos, e que podem ser confrontadas pela produção de singularidades híbridas, 

adaptáveis e impensáveis pela persistente epistemologia totalizante moderna.   

 Midnight Robber, segundo romance de Nalo Hopkinson, é epigrafado pelo 

poema “Stolen”, de David Findlay, cujos versos antecipam a proposta estética da obra e 

se relacionam com pelo menos dois pontos de ruptura com a episteme ocidental 

moderna que desenvolveremos a seguir: 

I stole the torturer's tongue 

(...) 

“See this long tongue illicitly acquired-doesn't it suit me well? 

Hear these long words assiduosly applied- 

     don't I wield them well? 

(…) 

this tongue sometimes my only tool not mine entirely, but what is? 

I was raised protectively of/as/by other's peoples' property- 

    I got over that 

I stole the torturer's tongue! 

(…) 

hear this long tongue! 

Feel this long tongue! 

 

 O romance da escritora jamaicana-canadense, então, declara seu compromisso 

com a reapropriação dos discursos dominantes impostos pelo colonialismo moderno 

para construir uma narrativa contra-hegemônica e manifestar a emergência de 

modernidades periféricas através de sua literatura. Para tanto, Nalo Hopkinson “rouba a 

língua do torturador” ao investir em um gênero literário majoritariamente produzido e 

consumido pelos centros imperiais ocidentais, a ficção científica; e ao desenvolvê-lo 



através de uma versão inventiva e miscigenada da “língua da globalização”, o inglês.       

 Segundo Eric D. Smith (2009), a concentração desproporcional da realização e 

do consumo da ficção científica nos centros imperiais europeus e norte-americano 

talvez constitua, por si só, um discurso hegemônico que liga os dispositivos estéticos do 

gênero à ideia de uma capacidade exclusiva dos centros tecno-históricos de conceber e 

determinar o futuro. Como o mesmo crítico ressalta, porém, nas últimas décadas, 

diversas culturas subalternas têm se apropriado das estruturas da ficção-científica e 

reconfigurado o seu maquinário conceitual para “relatar horizontes sociais alternativos e 

circunstâncias particulares do pós-colonialismo e da globalização” (SMITH, 2009, p.1). 

É neste contexto que Midnight Robber integra o gênero referido por Smith como ficção 

científica pós-colonial, uma vez que subverte as convenções genéricas tradicionais e 

estabelece uma distopia fundada por um amálgama de povos afro-caribenhos e 

severamente influenciada pela história, pelo folclore e pela língua destas culturas 

nacionais periféricas.  

 Inicialmente ambientado no planeta Toussaint, o romance nos apresenta uma 

sociedade tecnocrata e retro-futurista na qual viagens interplanetárias e 

interdimensionais convivem com riquexós e brigas de faca, e onde todos os indivíduos 

se encontram conectados por implantes neurais a uma rede de informações conhecida 

como Anansi Web. Também conectada a esta rede está Granny Nanny, uma inteligência 

artificial onipresente e onisciente que monitora e orienta todos os membros da colônia 

humana interplanetária através de seus eshus pessoais. Granny Nanny havia concebido e 

liderado, dois séculos antes das ações narradas no romance, a expedição colonizadora 

que degradara a fauna e a flora nativas de Toussaint ao adaptar o planeta, através da 

instalação do Earth Engine number 127, às condições de ocupação ideais para seus 

novos habitantes humanos. 

 É neste cenário que acompanhamos a infância de Tan-Tan, filha do prefeito de 

Cockpit County, Antonio, e de sua esposa Ione. Durante a comemoração do Jonkanoo 

(carnaval trinitino reproduzido no planeta remoto), enquanto Tan-Tan manifesta sua 

admiração pela figura carnavalesca do Robber King, Antonio flagra sua esposa 

mantendo relações extra-conjugais com seu melhor amigo Quashee, e o desafia para um 

duelo. Para garantir a reparação pelo insulto do adultério, Antonio envenena seu cutelo, 

e acaba assassinando traiçoeiramente Quashee durante o combate. Com a ajuda de uma 



sociedade de taxistas rebeldes que consegue manipular a linguagem de programação 

conhecida como Nannysong, Antonio escapa da perseguição e punição legais que a 

vigilante Granny Nanny lhe aplicaria, fugindo com Tan-Tan para a dimensão alternativa 

New Half-Way Tree, que retrata o próprio passado pré-colonial de Toussaint, onde a 

fauna, a flora e as populações nativas ainda não foram dizimadas pelo Earth Engine. 

Usada primariamente como colônia penal da sociedade gerida por Granny Nanny, New 

Half-Way Tree é coabitada pelos douens (povo nativo que alude a uma criatura do 

folclore caribenho) e por criminosos banidos pela lei de Toussaint. Integrado em uma 

das diversas comunidades de infratores exilados em New Half-Way Tree, Antonio 

começa a estuprar regularmente sua filha Tan-Tan, que, ao defender-se de uma destas 

investidas, acaba o matando. A partir desta experiência, Tan-Tan assume a persona da 

Robber Queen, e passa a vagar pelas comunidades de New Half-Way Tree reparando 

injustiças sociais na tentativa de expiar a culpa pelo assassinato de seu progenitor. Após 

ver suas histórias mitificadas pelas tradições orais locais, Tan-Tan finalmente encontra 

redenção na comunidade de Sweet Pone, onde reconfigura a ideia de dar à luz a um 

rebento oriundo da violência e da opressão para produzir sua prole com orgulho e 

otimismo. 

 Ao longo deste enredo, observamos diversos elementos que contrariam as 

fórmulas da ficção científica tradicional. Além de conceber uma sociedade futurista 

estabelecida e gerida por uma soberania tecnocrata afro-caribenha, diversas imagens e 

eventos que compõem a narrativa constituem desvios dos paradigmas hegemônicos 

ocidentais e, logo, das propostas estéticas típicas da ficção-científica: No papel de 

soberano, ao invés de uma figura masculina e despótica como o Big Brother de Orwell, 

encontramos uma matriarca sedutora e carinhosa (e não menos invasiva e autoritária) 

em Granny Nanny; a protagonista, uma adolescente negra, grávida e bipolar dotada de 

um senso de justiça inocente e questionável não encontra asilo na sociedade contra-

cultural dos douens (como o protagonista de Farenheint 451 encontraria na comunidade 

anti-hegemônica de pessoas-livro), mas precisa conjugar elementos tanto da cultura 

dominante de Toussaint quanto da cultura periférica de New Half-Way Tree para se 

estabelecer psicológica e socialmente; e os antagonistas principais não são encarnados 

pela megacorporação Marryshow ou pela soberania Marryshevista de Toussaint, mas 

por colonos da dimensão prisional, que desenvolvem tecnologias periféricas para 



perseguir e oprimir a fluidez minoritária de Tan-Tan. 

 A estrutura narrativa do romance também serve como exemplo de desconstrução 

e reconfiguração dos padrões habituais da ficção-científica: Midnight Robber é narrado 

como uma experiência literária oriunda da tradição oral (outra forma subalterna segundo 

o padrão epistemológico ocidental que emerge como construto do gênero hegemônico 

reapropriado por Hopkinson), proporcionando um relato ambíguo e não-cronológico em 

que mitologia e história se tornam construções igualmente falíveis e duvidosas. A 

estrutura narrativa do romance ainda se apresenta sob uma dinâmica bipartida, de 

maneira que um plano narrativo aparentemente imparcial e histórico é ocasionalmente 

interrompido por uma narrativa mais explicitamente mitificante e tendenciosa, através 

da qual a própria Granny Nanny reapropria e minimiza as ações subversivas da Robber 

Queen em prol da manutenção das tradições sociais e morais de Toussaint. A oralidade, 

a ambiguidade, a polifonia e a descontinuidade narrativas de Midnight Robber dialogam 

diretamente com a linguagem de rigorosa precisão científica e estrita ordenação 

cronológica que caracteriza a ficção-científica tradicional. 

 Com relação à outra língua dominante reapropriada em tons pós-coloniais por 

Hopkinson, o sistema linguístico anglófono, podemos observar como a autora investe na 

reconstrução do idioma imperial com base na multiplicidade, irregularidade, e 

imprevisibilidade de seu registro oral; assim como na heterogeneidade de sua 

assimilação e utilização por parte das culturas subalternas. A inventiva proposta 

linguística que define o romance estabelece um dialeto que mistura variantes locais 

trinitinas e jamaicanas além de inserções francófonas, hispânicas e asiáticas, 

comprometendo o padrão linguístico dominante em seus aspectos léxico, morfológico, e 

sintático; e produzindo uma linguagem romanesca que corrobora com a imagem 

recorrente na narrativa de “todos os sangues fluindo no mesmo rio”. Além de criar esta 

variante mestiça e multicultural do inglês, o romance de Hopkinson indica a fluidez dos 

falantes na utilização de expedientes linguísticos variados, de acordo com o contexto 

interacional em que se encontram. Como Jillana Enteen (2007) observa, 

enquanto Antonio, prefeito de Cockpit County, se inclina mais ao uso do 

crioulo trinitino ao falar com seus cidadãos; e os condutores/programadores, 

que recusam a submissão às normas culturais e à estrita supervisão da teia 

tecnológica de Granny Nanny, empregam o crioulo Jamaicano para articular 

dissidência, a interação entre Antonio e um condutor é marcada pelo code-

switching. Cada crioulo não pertence à fala de um único personagem, mas 

desliza por cada enunciado de modo que reações e emoções sejam veiculadas 

pela linguagem. (ENTEEN, 2007, p.267) 



 

 Nesta comunidade linguística ficcional, onde as fronteiras entre os padrões 

discursivos remetentes às classes dirigentes e as subalternas, e entre os registros 

prestigiados e os estigmatizados se tornam difusas, o inglês aparace como uma língua 

genuinamente transcultural e transnacional, ligada mais às variantes periféricas 

contemporâneas do que ao padrão prescrito pelos centros de poder ocidentais.  

 Com relação à desconstrução do binarismo epistemológico ocidental, Midnight 

Robber nos apresenta um interessante deslocamento dos papéis de colonizador e 

colonizado, sugerindo uma relação muito mais complexa e interpenetrada entre os 

conceitos do que qualquer dicotomia dialética pode conceber. O posicionamento dos 

povos afro-caribenhos como detentores do status hegemônico no planeta alienígena é 

um primeiro indício desta proposição: subalternos e oprimidos na contemporaneidade 

neocolonial, produzem, na ficção de Hopkinson, seus próprios expedientes 

imperialistas, seus próprios espaços de exclusão, e seu próprio jogo de controle 

epistemológico junto à população de Toussaint, motivando a emergência de novas 

forças dissidentes, contra-culturais e anti-hegemônicas tanto na própria metrópole (onde 

os taxistas-programadores se insubordinam ao controle governamental), quanto em New 

Half-Way Tree (onde várias formas de civilização escapam aos valores dominantes 

disseminados por Granny Nanny e sua Marryshow Corporation). Para Hopkinson, a 

transferência de poder dos centros ocidentais para seus pares periféricos não encerra 

uma utopia afro-futurista, mas um novo aparelho de poder para o qual se deve produzir 

alternativas políticas e culturais marginais, atentando para o fato de que os povos e 

culturas periféricas circundam também centros de poder locais que acionam seus 

próprios mecanismos de controle social e epistemológico e, neste processo, se revelam 

demasiadamente comprometidos com o projeto globalizante ocidental. 

 Além disso, Midnight Robber nos mostra como os centros de poder se apropriam 

de discursos subversivos e revolucionários e os coloca em funcionamento em favor da 

manutenção da ordem hegemônica estabelecida. Não é à toa que, no romance, as 

construções semióticas relacionadas ao poder vigente fazem referência a personagens 

históricos ligados à resistência política e cultural caribenha frente ao colonialismo 

ocidental: Toussaint L'Overture, líder revolucionário haitiano, dá nome ao planeta 

colonizado e à sociedade estabelecida em domínios interplanetários; Granny Nanny, 

defensora da causa anti-escravidão na Jamaica do século XVII, nomeia a ditadora 



controladora e vigilante da narrativa; T.A. Marryshow, figura central na luta pela 

independência de Granada, batiza a megacorporação intergalática responsável pela 

colonização de Toussaint e o partido político dominante no planeta; e Anansi, a aranha, 

criatura mitológica caracterizada por ludibriar os poderes estabelecidos, intitula a rede 

de informações que confere a Granny Nanny controle total sobre os conhecimentos 

veiculados a seus súditos.   

 Ao atentarmos para tais referências, podemos observar como Hopkinson 

consegue colocar os papeis de colonizador/colonizado, opressor/oprimido, 

conservador/insurgente em constante oscilação, denunciando os expedientes 

imperialistas manifestados pelos centros de poder periféricos e a maliciosa 

reapropriação dos discursos subversivos e revolucionários pelos próprios detentores do 

poder, propondo uma realidade sempre inacabada e um mundo em constante processo, 

onde o único ideal político e cultural a ser perseguido talvez seja o da resistência e 

revolução permanentes. 

 Em The Ragdoll Plagues, o escritor mexicano-americano Alejandro Morales 

traça uma linha narrativa que liga o México colonial à Los Angeles contemporânea e à 

cidade distópica de LAMEX pelas opressivas relações de poder que atravessam os 

diferentes momentos históricos retratados na obra. Divido em três livros, Mexico City, 

Delhi e LAMEX, The Ragdoll Plagues não apenas relata a continuidade da política e da 

episteme imperiais na contemporaneidade neocolonial, mas ainda concebe um futuro 

especulativo onde tais dinâmicas são mantidas e intensificadas. Para tanto, o romancista 

chicano estabelece um imaginário onde a praga e a epidemia se relacionam com a 

periferia subalterna mexicana, enquanto a remediação e o medo do contágio se associam 

aos centros hegemônicos espanhol e estadunidense. 

 A primeira seção do romance, Mexico City, ambientada nas últimas décadas do 

século XVIII, é protagonizada pelo Doutor Gregorio Revueltas, um médico enviado 

pelo imperador espanhol à capital colonial mexicana para combater La Mona (a “praga 

da boneca de trapos” que intitula o romance). Lá, o médico europeu se depara com uma 

sociedade colonial que, apesar de governada por autoridades espanholas e já iniciada no 

autoritário processo de modernização, desafia constantemente a ordem conhecida pelo 

colonizador ocidental. Na Cidade do México, objeto de grande importância comercial 

para o império espanhol, Gregorio se depara com uma realidade onde o purismo sexual 



europeu é confrontado pela prostituição de crianças, homens e mulheres no meio das 

ruas poluídas e infectadas, e em torno das violentas tropas e agentes da inquisição 

espanhóis. Recebido pelo padre Jude, um clérigo desfigurado e já familiarizado com a 

realidade colonial, o Doutor Gregório é apresentado a uma lenda local que desafia a 

noção de inalterabilidade de identidade sexual conhecida pelo conquistador: as 

aventuras da Monja Alférez narram a história de uma mulher que se apaixona por outra 

casada, desafia seu marido e o mata em um duelo para reclamar seu amor. Inicialmente 

chocado pelas condições sociais e pelos valores morais transgressores experimentados 

na Cidade do México (particularmente com relação à liberdade sexual e à fluidez dos 

papeis e relações de gêneros), o Doutor Revueltas encarna fielmente os discursos 

imperiais e reproduz a perspectiva metropolitana ao categorizar o povo e o território 

colonizados como “degenerados física e moralmente”, e, portanto, carentes de 

remediação e adequação aos padrões modernos ocidentais. Neste primeiro momento, 

Gregorio, o colonizador, parece certo da superioridade moral, cultural, e intelectual 

europeia em relação aos mexicanos, inclusive apoiando a punição das práticas médicas 

locais pela inquisição, e compreendendo o discurso médico europeu como única forma 

legítima de medicina.  

 Ao longo deste primeiro livro, no entanto, ao se relacionar mais intimamente 

com o padre Jude e com a população local durante suas incursões médicas, o doutor 

Revueltas começa a respeitar e admirar a sensibilidade local perante a doença e a morte; 

e, mediante a ineficácia da medicina ocidental em lidar com a praga, Revueltas começa 

a integrar os curanderos mexicanos e suas práticas médicas alternativas no programa de 

tratamento da doença. Depois de se associar com os nativos e contar com sua 

perspectiva local para iniciar um processo de sanitização dos vilarejos mais pobres e 

abandonados da cidade, Gregorio finalmente consegue deslocar a praga para outros 

territórios, observando como as políticas imperiais e a repressão da epistemologia 

periférica se relacionavam diretamente com a proliferação da doença. 

 Neste primeiro segmento, observamos o processo de transculturação do médico 

europeu, que, ao final do livro, questiona sua identidade de colonizador, se apaixona por 

uma nativa infectada com a praga, e supera sua fobia de contato e sua mentalidade 

metropolitana para se integrar espontaneamente à sociedade colonial, abrindo mão de 

sua posição, de seu noivado, e de sua família na Espanha, para adotar uma filha mestiça 



e se instalar na vila mexicana onde passa o resto de seus dias escrevendo sobre sua 

experiência transcultural. 

 No segundo livro, Delhi, ambientado nas últimas décadas do século XX, 

acompanhamos o relacionamento do jovem médico chicano Gregory Revueltas com a 

atriz judaico-americana Sandra Spear em uma Los Angeles onde a supremacia euro-

americana reproduz as fobias de contato coloniais sobre a marginalizada população de 

origem mexicana da cidade. Gregory, que havia crescido no bairro periférico de Delhi, 

sofre preconceito por parte dos pais brancos e judeus de Sandra, assim como os 

membros de sua comunidade o sofrem da sociedade majoritária. Um episódio em 

particular retrata a percepção depreciativa e segregadora que os jornais californianos 

reservam à população chicana do estado: ao encenar uma peça do dramaturgo espanhol 

Federico García Lorca, Sandra Spear mobiliza toda a população hispânica de Orange 

County ao teatro local, provocando repercussões midiáticas e administrativas que 

refletem a sensibilidade dominante perante as culturas periféricas: 

Na manhã seguinte, o Orange County Register (…) criticou severamente o vestuário 

desrespeitoso das pessoas que vieram da comunidade hispânica de Orange County. 

"Como alguém pode desfrutar de uma peça séria sentado ao lado de alguém vestido 

como um hood?"(...) Ainda naquela semana, várias cartas ao editor expressaram sua 

consternação e inquietação quanto ao "desrespeito que a comunidade latina havia tido 

com o teatro. Esses barrio homeboys, bandidos mexicanos, pareciam absurdos e 

provocadores, sentados na dignidade arquitectónica do teatro. Eles não deviam ter 

comparecido (Morales, p. 91-92) 

 

 Após seis dias de apresentações bem-sucedidas, assistidas pelo atípico público 

hispânico, as forças políticas anti-latinas de Orange County convencem a administração 

do teatro de que a reunião de tamanho número de chicanos em um único lugar era 

certamente perigosa, e a peça é tirada de cartaz. 

 Ainda encarnando, étnica e culturalmente, a sociedade dominante, Sandra Spear 

sofre um acidente de carro e, ao receber um massivo transplante de sangue, a atriz 

californiana contrai AIDS. Após ser diagnosticada com a doença, Sandra passa a receber 

o tratamento social destinado ao lado subalterno da colonização, em uma narrativa onde 

o discurso médico mais uma vez aparece como ferramenta de categorização, objetivação 

e exclusão social. Devastados pela insensibilidade dos médicos norte-americanos e por 

sua agressiva fobia de contato com a paciente minoritária, Gregory e Sandra viajam para 

o interior do México, em busca de tratamentos alternativos para a repelente 

enfermidade. Em Tepotzotlan, vilarejo onde o primeiro doutor Revueltas havia se 



estabelecido, Gregory tem contato com os escritos de seu antepassado; e as curandeiras 

locais, que não demonstram qualquer receio em conviver com Sandra e tratá-la, 

oferecem à atriz uma terapia que, se não ataca diretamente a doença, combate alguns de 

seus efeitos mais graves: a segregação e a exclusão dos infectados, e as afecções tristes 

que tais políticas propiciam aos enfermos: 

Elas a vestiram com roupas muito coloridas que expressavam o vestuário indígena e 

moderno. Suas vestes eram transculturais, trans-históricas. Ela era um cometa radiando 

uma multidão de caudas flamejantes. Cercada por nativos que lhe tocavam de modo 

sagrado, que entoavam encantamentos místicos, que se moviam a sua volta, seguindo-a 

(…) Sandra se fortalecia conforme o progresso da cerimônia. Ela dançava mais rápido, 

cantava mais alto, e abraçava os homens e mulheres nativos (…) Não havia mais dor 

nela (MORALES, 1992, p. 125-126) 

 

 Ao final do livro, Sandra e Gregory retornam à Los Angeles e se refugiam em 

Delhi, onde, após a inevitável morte de Sandra, Gregory se lança numa prolífica 

produção literária influenciada por suas experiências transculturais e trans-históricas. 

 O terceiro livro, LAMEX, ambientado nas últimas décadas do século XXI, nos 

apresenta uma distopia onde a globalização aglutinou os Estados Unidos, O Canadá e o 

México em um único território político (chamado de Triple Alliance); e onde a 

sociedade encontra uma divisão de classes mais estratificada do que nunca, em zonas de 

Higher, Middle, e Lower Life Existence. Neste cenário, acompanhamos a luta do diretor 

do corredor médico de LAMEX, Gregory Revueltas, no combate à emergência de uma 

nova versão da La Mona, e na tentativa de estabilizar seu conturbado relacionamento 

com a colega de trabalho ciborgue, Gabi. 

 Nesta sociedade futurista, que perpetua as iniquidades sociais e culturais já 

abordadas nos livros anteriores, as populações minoritárias mexicanas se concentram 

nas poluídas e degradadas zonas de Lower Life Existence, enquanto a soberania euro-

americana habita as tecnológicas e consumistas zonas de Higher Life Existence. Com o 

aparecimento da La Mona nas regiões mais precarizadas pela prevalecente política 

segregadora dominante, o terceiro doutor Revueltas começa a visitar comunidades 

subalternas da Califórnia e da Cidade do México (que concentram maior incidência da 

praga) para perceber que apenas as populações expostas atemporalmente à poluição e à 

insalubridade conseguem produzir as defesas biológicas para a nova versão da La 

Mona. Paralelamente a esta descoberta científica, o doutor Revueltas também constata 

interessantes movimentos culturais realizados por comunidades periféricas em face da 

degradação a que estão submetidas: reapropriando o lixo depositado pelas classes 



dominantes em seu território, os habitantes das zonas de Lower Life Existence produzem 

uma arte e uma arquitetura próprias que além de resistirem à incapacidade política e 

cultural que lhes reservavam as classes dirigentes, propõem soluções ambientais 

inimagináveis pela devastadora lógica capitalista dominante. 

 Dotado de toda uma biblioteca que reúne as experiências e as obras desafiadoras 

dos dois primeiros Revueltas, o terceiro Gregory abre mão de seu cargo de diretor do 

corredor médico de LAMEX ao perceber que sua descoberta leva à compra e à 

escravidão dos mexicanos imunes à praga em prol da salvação da hegemonia euro-

americana das zonas de Higher Life Existence e da manutenção de seus violentos modos 

de vida e pensamento. Gabi Chung, por outro lado, que havia sacrificado um de seus 

braços em favor de se tornar uma profissional mais qualificada e mais adequada às 

demandas da sociedade majoritária, acaba morrendo na tentativa de aplicar melhorias ao 

seu braço biônico. Ao final do terceiro livro, Gregory se instala em uma das 

comunidades periféricas da Cidade do México, onde a emergência de uma cultura e uma 

política locais híbridas e miscigenadas apontam para a criação de novos paradigmas 

sociais e filosóficos divergentes daqueles concebidos pela tradicional e avassaladora 

episteme ocidental moderna.   

 Com relação à desconstrução da lógica binária característica à tradição 

epistemológica ocidental, Morales produz, em The Ragdoll Plagues, uma série de 

expedientes que demonstram como a ideia de progresso e sucessão cronológicos pode 

ser questionada pelo acúmulo de mecanismos de dominação e controle; por sua 

convivência com estruturas declaradamente superadas; e pela legitimidade de formas de 

conhecimento pré-modernas que se mostram muitas vezes mais avançadas que os ideais 

estabelecidos pelos centros de poder imperiais e mantidos ao longo dos séculos. Com 

relação a esta ideia de acumulação temporal que desconstrói os binarismos 

passado/presente e estagnação/progresso, o romance nos oferece diversas imagens 

interessantes: a intensificação das políticas imperiais sobre os domínios coloniais ao 

longo dos séculos; a acumulação dos registros textuais anti-hegemônicos ao longo do 

mesmo período; a articulação dos discursos médicos modernos e pré-modernos durante 

o tratamento das três pragas descritas no romance; a presença de espectros de gerações 

passadas no convívio com os três protagonistas da obra; e a recorrência das mesmas 

situações de segregação, exclusão, degradação e mestiçagem, e transculturação que 



atravessam os três livros que compõem o romance e nos revelam como a noção de 

superação do passado pelo presente encerra mais uma construção discursiva que 

mascara a continuidade e a manutenção das mesmas relações hegemônicas estabelecidas 

há séculos atrás. 

 Ao abordarmos a desconstrução da lógica binária da episteme ocidental como 

um dos fios temáticos que liga os romances discutidos, acabamos encontrando em 

Deleuze, uma conceituação imagética tanto da ordem epistemológica dominante quanto 

das epistemes alternativas que propiciam os entrelugares evidenciados pela literatura 

pós-colonial e discutidos acima: 

 Ora, não há dúvida que nos plantam árvores na cabeça: a árvore da 

vida, a árvore do saber, etc. Toda a gente reclama raízes. O poder é sempre 

arborescente (...)E isso das árvores, não é de todo uma metáfora, é uma 

imagem do pensamento, é um funcionamento, é todo um um aparelho que se 

planta no pesamento (…) Há todos os tipos de caracteres na árvore: há um 

ponto de origem, germe ou centro; é uma máquina binária ou um princípio de 

dicotomia, com as suas ramificações perpetuamente repartidas e reproduzidas 

e seus pontos de arborescência; é eixo de rotação, que organiza as coisas em 

círculo, e os círculos em torno do centro (...) há um passado e um futuro, 

raízes e uma copa, toda uma história, uma evolução, um desenvolvimento 

(DELEUZE, 1998, p.37-38) 
 

 Após descrever a epistemologia ocidental e seu estruturalismo e binarismo 

hegemônicos através da imagem da árvore, o filósofo francês apresenta uma alternativa 

a esta teoria do pensamento, através da imagem da erva, “que está no meio e cresce pelo 

meio” (DELEUZE, 1998, p. 35): 

Há multiplicidades que não cessam de extravasar as máquinas binárias e que 

não se deixam dicotomizar (…) Há linhas que não se reduzem ao trajeto de 

um ponto, e que escapam à estrutura, linhas de fuga, que resistem à máquina 

binária (…) Evoluções não-paralelas, que não procedem por diferenciação 

(…) o rizoma é tudo isso. (DELEUZE, 1998, p. 38) 
 

 Neste artigo, portanto, discutimos a teoria do conhecimento concebida e 

difundida em favor do projeto expansionista ocidental e sua organização por oposições 

binárias; assim como  epistemologias alternativas, produtoras de formas de pensamento 

rizomáticas manifestadas pelos entrelugares que permeiam os romances aqui discutidos 

e expõem as vulnerabilidades da lógica majoritária de objetivação por oposição: afinal, 

como sugere Yamashita, não se pode conceber o contrário de um pássaro. 
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