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«Se os Estados Unidos foram apanhados desprevenidos no 11 de Setembro, Edward Said 

figura no topo da lista dos responsáveis!!!» Dizia David Frum na National Review, no dia 

mesmo em que Said morreu, a 29 de Setembro passado, doze anos anos depois de lhe ter 

sido diagnosticada leucemia. É claro que escrever sobre Said se tornou um acto político. 

Parece que se entregou, sacrificialmente, para demonstrar a essência mesma daquilo que 

Foucault já escrevera e que ele reiterou em Orientalism (1978) - que o conhecimento, a 

mera descrição, é poder - e a encarnar aquilo que outros, como Bourdieu, haviam 

antecipado, e que ele postulou em The Representation of Intellectuals (1994) – a missão 

política e social dos intelectuais de que o exemplo pessoal faz parte. Isso fez dele, aos 

olhos de alguns americanos, um terrorista. 

 

Said terrorista: «O tom agressivo de Orientalismo é o que tenho designado como 

“terrorismo intelectual” na medida em que não procura convencer com argumentos ou 

análise histórica mas através de acusações de racismo, imperialismo, eurocentrismo, 

sobranceiramente emitidas a partir de um suposto pedestal de moralidade elevada» diz, 

por exemplo, Ibn Warraq (do Institute for the Secularisation of Islamic Society) em 

«Debunking Edward Said: Edward Said and the Saidists: or Third World Intellectual 

Terrorism» (2002). E apesar de podermos concordar com as críticas de ocidentalismo 

(repetidas à exaustão e contestadas pelo próprio Said), apesar de se poder questionar a 

omissão dos orientalistas alemães (que complicariam a relação entre orientalismo e 

imperialismo), apesar de podermos relativizar (embora talvez menos do que Ibn Warraq) 

o papel dos portugueses na “incontestável domínio Ocidental” das Índias Orientais, China 

e Japão até ao século XIX (acreditarmos na pujança lusa levar-nos-ia, aliás, a questionar 

a omissão do orientalismo português), é facil entender a intenção deliberadamente 

demolidora das 154 notas de rodapé no artigo de trinta páginas de Ibn Warraq. Mas as 

críticas não vieram apenas de um autor, nem se cingiram a Said: a atitude persecutória 

alargou-se a uma espécie de Alqaida de intelectuais no seio dos estudos sobre o Médio 

Oriente e atingiu académicos credenciados e conceituados no meio como John Esposito 



ou Dale Eickelman. Martin Kramer (investigador da Universidade de Telavive e membro 

do Washington Institute for Near East Police), com sua obra Ivory Towers on Sand: The 

Failure of Middle Eastern Studies in America (2001), sustenta o processo de criação de 

um index onde se incluem os alegados seguidores de Said que negligenciaram os riscos 

do extremismo islâmico, e o Campus Watch, do «think tank» Middle East Forum, que 

tem por «missão monitorizar os Estudos sobre o Médio Oriente no Campus», actualiza a 

vigilância. O sítio da Internet (  www.campus-watch.org) tem um link específico para 

responder às acusações de McCartismo a que têm sido sujeitos e onde demonstram a 

«ignorância e intolerância de quem as emite».  

 

Said e o Livro: Tudo começou com a publicação de Orientalism. Western Conceptions of 

the Orient em 1977 (traduzido em mais de cinquenta línguas, mas ainda sem edição em 

Portugal!). Muito tem sido dito a respeito da obra elegantemente escrita que, quase trinta 

anos passados, já deveria estar no rol daquelas que foram suficientemente depuradas para 

as podermos utilizar construtivamente. O facto é que (e pelo menos nesta assunção 

básica, mesmos os «inimigos» de Said concordarão com ele) - há que contextualizar 

todos os textos. Algumas datas apenas – 1979: revolução islâmica no Irão; 1982: invasão 

do Líbano; 1987: início da Intifada - servem, como o próprio Said refere, para explicar o 

facto de o Orientalismo se ter transformado num «livro colectivo». Os acontecimentos 

posteriores - a guerra do Golfo e, depois, o 11 de Setembro, a guerra com o Afgnanistão, 

a guerra com o Iraque e a irresolução da questão com a Palestina - mantiveram-no, a 

quente, na ribalta. O argumento foucaultiano de Said é o de que as práticas discursivas 

dos orientalistas suportavam as estratégias imperialistas ocidentais e que, nesse sentido, 

dizem mais sobre um Ocidente que é hegemónico do que sobre um Oriente que é 

ficcionado. Para o demonstrar percorre impiedosamente dois séculos de História, política 

e literatura (desde a invasão do Egipto por Napoleão que considera inaugural do 

Orientalismo moderno, com a consequente Description de l’Egypte) até à 

contemporaneidade, se tivermos em conta as adendas às múltiplas reedições. Apesar da 

eloquência de Said, para tão graves acusações, que em todo o caso não eram inéditas (se 

tomarmos em conta autores francófonos como Maxime Rodinson, Mohammed Arkoun 

ou Fanny Collona) seria conveniente uma análise ainda mais exaustiva da produção 



orientalista na sua multiplicidade e diversidade. Ao monolitizar o Orientalismo, Said 

acaba por «produzir» o Ocidente e com isso abre o flanco não apenas à «guilda» dos 

orientalistas, quanto aos próprios fundamentalistas islâmicos que canibalizaram, de forma 

ainda mais reducionista, o argumento saidiano. Mas, indubitavelmente, a sua proclamada 

identidade palestiniana terá contribuido para inflamar a crítica…  

 

Said palestiniano. Para além dos livros que escreveu especificamente sobre a questão 

palestiniana (The Question of Palestine de 1979; The Politics of Dispossession: The 

Struggle for Palestinian Self-Determination, 1969-1994, de 1994; Peace and its 

Discontents de 1995; e The End of the Peace Process 2000) Said cumpriu aquilo que 

academicamente advogava: se o conhecimento é, irremediavelmente, poder, então os 

intelectuais não podem eximir-se de exercitá-lo contra-hegemónicamente. O seu 

activismo fez-se tanto mais notado pelo desalinhamento cada vez mais óbvio das suas 

posições (que difundia em periódicos como o Guardian, Le Monde Diplomatique, o 

Progressive, e os árabes al-Hayat e al-Ahram ou radiofonicamente na National Public 

Radio, na British Broadcasting Corp., na Canadian Broadcasting Corp. e na Australian 

Radio). Em 1990 Said rompe com o lider palestiniano Yasser Arafat e resigna do 

Conselho Nacional da Palestina alegando falta de credibilidade e autoridade moral da 

OLP. Said manifesta-se criticamente em relação aos acordos de Oslo que interpreta como 

um instrumento de rendição que não oferece garantias de retorno aos refugiados 

palestinianos e apela à criação de um Estado único em que árabes e judeus tenham os 

mesmos direitos, mantendo as suas identidades distintivas. Nessa atitude política repete 

as críticas que fez aos nacionalismos, incluindo os árabes: «não é possível nem para 

israelitas, nem para palestinianos escreveram a sua história sem escreverem, ao mesmo 

tempo, a do outro (…) isso é válido não só para a escrita da história mas também para a 

construção do presente e do futuro» (Atlantic Unbound , September 22, 1999) 

 

Said contra os think tankers. Embora pareça sincera a amargura de Said relativamente 

às polarizações abusivas que a sua obra suscitou, ele é também, por vezes, 

obcessivamente persecutório. Duas figuras ensombram constantemente o seu discurso, 

como se ele próprio não conseguisse escapar a um mundo estruturado por invectivas: 



Fouad Ajami - o xiita libanês que Said refere como uma espécie de «informante nativo» 

do governo americano - e Bernard Lewis - o orientalista por excelência que, depois de em 

Islam and The West ter respondido às críticas que said lhe havia dirigido (quinze anos 

antes), escreveu o best seller do pós-11 de Setembro, What went Wrong. Estes são, com 

Samuel Huntington, os alvos preferidos de Said, os «think tankers» do Pentágono e 

Concelho de Segurança Nacional, que terão levado a convencer George W. Bush da 

necessidade do ataque ao Iraque e do apoio que os árabes dariam aos americanos. Na sua 

atitude tipicamente taxinomica e orientalista Lewis explicara que havia países árabes com 

pessoas e com governos pro-americanos (Egipto, Marrocos e Jordania), países árabes 

com pessoas pro-americanas e governos anti-americanos (Iraque e Irão) e países com 

governos e pessoas anti-americanos (Síria e Líbia). Isso, juntamente com a tese  

maniqueísta de Huntington (O Choque de Civilizações), teria justificado as opções 

bélicas dos EUA.  

 

Said na escola preparatória. É fácil e agradável conhecer a (mais que provável) história 

de vida de Said através do seu livro de memórias Out of Place escrito com elegante 

parcimónia e a limpidez retrospectiva de alguém com morte anunciada (escreveu-o 

depois de lhe ter sido diagnosticada a leucemia, e de a mãe e um dos seus mentores 

pessoais, Ibrahim Abu-Lughod, terem morrido). De nome Edward, como o príncipe de 

Gales, nasceu em 1935 em Jerusalém Ocidental, filho de pais anglicanos (mãe libanesa e 

pai palestiniano, com cidadania americana). A sua infância passou-a num Cairo 

esquizofrénico, poliglota, colonial (os orientalistas emendam: não houve colonialismo no 

Egipto, apenas Protectorado), entre escolas inglesas e americanas. É fácil perceber – ele 

próprio se encarrega de nos explicar – como a sua infância fora de lugar e a relação com 

um pai vitoriano, uma mãe inconstante e melómana e uma tia solteirona e determinada (a 

tia Melia), lhe determinaram o caracter. Mas não é justo ir tão longe quanto o faz 

acintosamente Warraq que, denunciando uma alegada obcessão de Said com o imaginário 

sexual produzido pelos orientalistas pergunta: «Mas o que é que lhe terão feito na escola 

preparatória?».  

 



Said profeta: Justus Weiner (do Jerusalem Center for Public Affairs e membro da Israel 

and New York Bar Associations) levou «mais de três anos em arquivos, livrarias e 

gabinetes de registos públicos em quatro continentes, e fez mais de 85 entrevistas» só 

para constestar a veracidade de alguns episódios da vida de Said e provar como, «The 

false prophet of Palestine» (Wall Street Journal, 26 de Agosto de 1999), ao contrário da 

imagem de despojamento que projectara em várias entrevistas, vivera afinal no bairro 

cairota selecto de Zamalek. Said responde cínica mas elegantemente às acusações de 

Weiner: «Eu fui levado a apoiar a luta dos refugiados precisamente porque não sofri e, 

portanto, vi-me constrangido a denunciar o sofrimento do meu povo». Um mês depois, 

sai Out of Place que, vocifera Weiner, é uma versão «corrigida» (em trinta dias?) da vida 

de Said em função dos dados que ele havia revelado em «“My beautiful Old House” and 

other fabrications» (Commentary, Setembro de 1999). Ganhou o Book of the Year Award 

da New Yorker magazine.  

 

Said na academia. Formado em Princeton e em Harvard, Said era, desde 1963, professor 

de Literatura Inglesa e Comparada na Universidade de Columbia. Foi professor 

convidado noutras universidades como Yale, Harvard e Johns Hopkins. Ele é um dos 

autores responsáveis pela importação de autores francófonos (Foucault, Bourdieu, 

Derrida) que vão ser postos ao serviço da «indigenização», e também da «feminização», 

dos estudos culturais nos EUA. Mas, ao contrário da maior parte dos pós-modernos, Said 

(tal como outros intelectuais «indígenas»: Arjun ppadurai, Leila Abu-Lughod) 

desconfiam da ideia de cultura porque, sobretudo, temem os riscos de um relativismo 

cultural integrista. A crítica fundamental que se pode fazer a Said (tal como ao próprio 

Foucault) é a de cepticismo (alguns dizem nihilismo) epistemológico: se todos os 

discursos são poder, então não há alternativa ao orientalismo. Esta é a atitude que Said 

retoma, por exemplo em Covering Islam (1981) onde empreende uma crítica 

desconstrucionista dos media, denunciando, sem propôr alternativas. Por outro lado, a 

concentração excessiva de Said nas práticas discursivas e na textualidade imperialista 

alhearam-no da penetração imperial das culturas pela via material das trocas económicas 

e dos seus impactos nos estilos de vida. De estranhar, para quem começa o Orientalismo 

com uma epígrafe de Marx…  



  

Said subalterno: «They cannot represent themselves; they must be represented», cita 

Said no início do Orientalismo. E os «subalternos» começaram a exprimir-se. O 

Orientalismo e a sua sequela em Culture and Imperialism (1993) acompanha o espoletar 

da auto-reflexividade que, paradoxalmente, floresce muito mais em contexto indiano 

(Gayatri Spivak, Homi Bhabha, Gayan Prakash…), do que em contexto árabe. A 

emergência dos estudos subalternos, feministas, da própria crítica orientalista e, mais 

tarde, dos estudos pós-coloniais, é acarinhada por uma população académica pós-

comunista simultaneamente crítica e incrédula, mas empenhada, na procura de uma 

autenticidade perdida. 

 

Said homem. Said não tinha ar de ter sido molestado na escola vitoriana. Era um homem 

bonito e elegante, de olhos fundos e dedos de pianista. A amizade com Daniel Barenboim 

- juntos criaram a orquestra de Juventude Israel-Árabe – era apenas a face mais conhecida 

da sua actividade enquanto músico (pianista) e crítico musical (juntos publicaram 

também Parallels and Paradoxes: Explorations in Music and Society, 2002). Em 2001, 

Barenboim conduziu a primeira performance de Wagner em Israel e, a propósito das 

reacções suscitadas Said executou, em texto, mais uma composição para amizade e 

humanismo («Barenboïm brise le tabou Wagner». Le Monde Diplomatique, Outubro 

2001). O humanismo foi o último reduto que encontrou para contrariar a amargura 

perante o mundo que, afinal, parece ter ajudado a polarizar. E mesmo isso valeu-lhe a 

invectiva dos pós-modernos contra os paradigmas universalizantes. O humanismo, 

encontrar pontos de ligação: mostrar, por exemplo, como orientalismo e o anti-semitismo 

moderno têm raízes comuns. O humanismo «é centrado na agência da individualidade 

humana e na intuição subjectiva e não nas ideias recebidas e na autoridade aprovada». 

Por isso, humanismo e compromisso, duas noções desacreditadas no século XX, têm que 

ser restauradas, na sua plenitude, pelos intelectuais.  

 

Said: «com ele ou contra ele». Se tiver que ser assim, então…, definitivamente, com ele.  

 

 


