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Et lorsqu’ils avaient trouvé l’Amérique, pour eux c’était le vieux 
rêve qui se réalisait et ils allait être libres et heureux. Ils allaient 
éviter les erreurs du passé. Ils allaient tout recommencer à neuf. 
Avec le temps, le « Grand Rêve de l’Amérique » s’était brisé en 
miettes comme tous les rêves, mais il renaissait de temps à 
l’autre comme un feu qui couvait sous la cendre. 
                                    Jacques Poulin (Volkswagen blues)  
 

 
So we dream on. Thus we invent our lives [...] We dream on and 
on: the best hotel, the perfect family, the resort life. And our 
dreams escape us almost as vividly as we can imagine them […] 
But this is what we do: we dream on, and our dreams escape us 
almost as vividly as we can imagine them. You have to keep 
passing the open windows. 
                                    John Berry (The Great Gatsby) 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMO 
 

 
Centrado na noção de “deslocamento”, este estudo tem como objetivo analisar as 

formas pelas quais esse conceito se apresenta em textos do escritor quebequense 
Jacques Poulin e da escritora francesa de origem judaica, radicada em Montreal, Régine 
Robin. Em nossa pesquisa, consideramos o conceito de “deslocamento”, não apenas em 
sentido de movimentação no espaço físico, mas também, numa abordagem mais ampla, 
como o descentramento do sujeito, em virtude de mudanças ocorridas na sociedade 
contemporânea que abalaram as antigas certezas sobre as quais se fundavam as 
identidades individuais e coletivas. Daí a necessidade do diálogo com o tempo e a 
história, do retorno às origens na tentativa, não de repetição do passado, mas de sua 
“refiguração” com vistas a uma renovação e regeneração da existência. Os dois 
romances de Poulin que escolhemos para análise, Les grandes marées e Volkswagen 
blues, bem como a coletânea de novelas L’immense fatigue des pierres, de Régine 
Robin, inserem-se no contexto da literatura quebequense da atualidade e abordam, cada 
um à sua maneira, a realidade heterogênea, múltipla, fragmentada da sociedade na qual 
foram gerados, uma sociedade em que a noção da identidade e da alteridade, em virtude 
mesmo das condições de sua própria constituição, é permanentemente colocada em 
questão.  

 
 
Palavras-chave: Deslocamentos, Alteridade, Origem, Exílio, Tradução 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉSUMÉ 

 

Ancrée sur la notion de « déplacement », cette étude a comme objectif 
d’analyser les façons dont ce concept se présente dans des textes de l’écrivain québécois 
Jacques Poulin et de l’écrivaine française d’origine juive, établie à Montréal, Régine 
Robin. Dans notre recherche, nous avons considéré le concept de déplacement, non 
seulement dans le sens de mouvance sur l’espace physique, mais aussi, dans une 
approche plus large, comme le décentrement du sujet, en raison des changements 
advenus dans la société contemporaine qui on ébranlé les anciennes certitudes sur 
lesquelles se fondaient les identités individuelles et collectives. De ce fait découle le 
besoin du dialogue avec le temps et l’histoire, du retour aux origines, dans l’espoir, non 
pas d’une répétition du passé, mais de sa « refiguration » pour une récupération et une 
régénération de l’existence. Les deux romans de Poulin, Les grandes marées e 
Volkswagen blues, aussi bien que le recueil de nouvelles, L’immense fatigue des pierres, 
de Régine Robin, s’insèrent dans le contexte de la littérature québécoise de l’actualité et 
renvoient, chacun à sa manière, la réalité hétérogène, multiple, fragmentée de la société 
dans laquelle ils ont été gérés, une société où la notion de l’identité et de l’altérité, en 
raison même des conditions de sa propre constitution, est, en permanence, remise en 
question.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

Um olhar apressado pode considerar sem propósito o estudo comparativo das 

obras de Régine Robin e Jacques Poulin. Afinal, embora a produção literária de ambos 

inscreva-se no contexto da literatura quebequense contemporânea, cada um deles, por 

origem de seu nascimento, situa-se em vertentes diferentes, senão opostas, dessa mesma 

literatura: Régine Robin, filha de imigrantes judeus poloneses, nasceu em 1939 em 

Paris, onde viveu os anos da ocupação alemã. Instalada, porém, no Canadá desde os 

anos setenta, integra o contingente de autores, estabelecidos no Quebec partindo das 

mais diversas regiões do globo, cujos textos exploram as crises identitárias decorrentes 

dos deslocamentos sócio-culturais e dos movimentos de migração que caracterizam a 

época contemporânea. Jacques Poulin, por sua vez, nasceu em uma região rural do 

Quebec, de família de origem canadense francesa, o que o coloca na corrente literária 
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oriunda da tradição nacional e que permite considerá-lo como o que habitualmente se 

define como um quebequense “de souche”.  

A crítica literária costuma considerar a publicação, em 1983, do romance de 

Régine Robin, La Québécoite – ao lado do aparecimento do primeiro número da revista 

transcultural Viceversa – como uma marca do início oficial de uma escrita a que se 

chamou “migrante”, pois se inscreve sob o signo do exílio, do estranhamento e da 

despossessão identitária. O texto robiniano coloca em cena uma narradora que se 

apresenta como uma imigrante judia de origem polonesa, nascida em Paris, que vem, já 

adulta, residir no Quebec. Fala das suas dificuldades de adaptação à sociedade 

quebequense e designa a si própria como sendo “Outra”: “Quelle angoisse certains 

après-midi – Québécité –québécitude – je suis autre. Je n’appartiens pas à ce Nous si 

fréquemment utilisé ici – Nous autres – Vous autres” (ROBIN, 1993, p. 53 ; 54).  

Na verdade, foi em 1974, em meio a um processo de divórcio, que Régine Robin 

visitou, pela primeira vez a UQÀM, na qualidade de professora convidada e, depois de 

um certo tempo em que as visitas se tornaram regulares, acabou por aceitar uma cadeira 

de Sociologia na Universidade de Quebec em Montreal, onde se estabeleceu 

definitivamente em 1978, o que, no entanto, jamais impediu seus deslocamentos entre o 

Velho e o Novo Mundo.  

A partir desse momento, é como se uma página fosse virada na evolução 

intelectual de Régine Robin: ainda no mesmo ano publica Le cheval blanc de Lenine, 

obra que “inaugura este gênero híbrido e polimórfico, história, colagens discursivas, 

autobiografia fragmentada, e romance familiar onde Régine encontrou seu tom e sua 

fórmula” (ANGENOT, in DÉSY et al, p. 21). Robin mesma admite: 

É verdade que Montreal é o lugar da escrita, o cadinho da palavra nômade, da 
palavra migrante. É um espaço no qual emendei um bom número de fios 
partidos. Na ignorância sobre a realidade desta cidade, Montreal se 
transforma em cidade imaginária que posso investir de uma dimensão onírica 
ou lírica. (ROBIN in GIGUÈRE, 2001, p. 239)1 

   

E mais adiante, acrescenta: “Não sei se a migração transformou minha escrita, 

por outro lado, o que eu posso afirmar é que ela foi um estimulante e uma fonte de 

inspiração. Ela me deu temas novos e me permitiu escrever” (Id.,p. 251) 

Seu trajeto existencial é marcado por uma mobilidade de línguas – do francês ao 

inglês, do russo ao alemão, passando pelo ídiche –, por uma travessia de saberes – 

história, linguística, sociologia, literatura – e por deslocamentos geográficos: da Europa 

 
1 As traduções dos textos de Régine Robin são de minha autoria 
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à América e vice-versa. No campo da literatura, seu trabalho de escrita organiza-se em 

torno do eixo ficção/autoficção, num jogo aberto de posicionamentos frente ao passado, 

à identidade e à memória cultural judaica que ultrapassa os limites de um 

comprometimento étnico ou identitário. Para ela, a «judeidade » corresponde “a um 

buraco, no sentido positivo do termo, a um vazio, a uma falta que marca situações de 

entre-dois, de múltiplos pertencimentos, uma distância crítica, um mundo sem ídolos” 

(Id., p.242).  

Entretanto, em suas obras de ficção, a experiência da imigração está intimamente 

ligada à presença recorrente das lembranças do genocídio. A identidade judaica 

apresenta-se para a autora como a ruptura inicial – essencial – que não lhe permite 

escapar a uma divisão biológica, indissoluvelmente ligada à sua origem, concorrendo 

para situá-la na interseção, no desequilíbrio constante, na fronteira de cada uma das 

fronteiras que delimitam seu ser:  

Quando fazemos parte dos escritores cujos problemas existenciais têm suas 
raízes no genocídio, vivemos contradições insolúveis e insuperáveis. Em 
suma, ser judeu provoca uma tensão permanente. Que fazer da herança da 
Shoah sem cair na armadilha dos discursos sobre a comemoração ? O eixo 
fundamental da minha existência gira em torno dessa problemática. 
Modestamente por meu trabalho universitário e por minha criação literária, 
tento encontrar formas novas para falar desse passado doloroso. (Id., p. 243) 

 

Se a obra de Régine Robin é fortemente condicionada pelo conceito da 

“judeidade” – sobre o qual falaremos mais demoradamente no capítulo dedicado à 

comparação entre um conto robiniano e uma narrativa de Kafka – para Jacques Poulin, a 

relação com a origem e raízes culturais está diretamente vinculada a um questionamento 

de sua “américanité”2. A dupla colonização do Quebec – em princípio pelos franceses e 

posteriormente pela Inglaterra – gerou uma situação ambígua em relação à constituição 

da própria identidade quebequense, situação essa que se prende aos fatos históricos 

ocorridos em meados do século XVIII e que culminaram com a passagem definitiva do 

Canadá ao domínio inglês. Vale a pena relembrá-los, de forma breve, baseando-nos no 

texto do sociólogo Jacques Beauchemin (2009)  

Durante os dez anos que se passaram entre 1748 e 1759, o rei da França, Luís 

XV, e seu conselho foram regularmente prevenidos quanto aos perigos que a presença 
 
2  Prefiro não traduzir “américanité” como “americanidade” porque, a meu ver, os dois conceitos não se 
sobrepõem. Enquanto “américanité” pode ser compreendido como a reivindicação de um pertencimento 
ao continente americano, a identificação a uma matriz única que cobriria todas as nações americanas, 
“americanidade”, por analogia ao conceito latino americano “americanidad”, consiste em uma expressão 
que visa destacar a existência de uma outra América, a América Latina, diferente da América do Norte 
anglo-saxônica. Se no primeiro conceito prevalece uma idéia de inclusão, do segundo, ao contrário, 
participa uma noção de exclusão 
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inglesa na América do Norte representava para a soberania francesa em terras da 

Nouvelle France, cujo governador, o Marquês de Galissonnière, em seus relatórios à 

metrópole, sugeria estratégias que visavam tornar a colônia mais autônoma para 

protegê-la dos ataques britânicos, bem como aconselhava medidas que encorajariam os 

movimentos de migração da França para o Canadá. Esses anos foram, entretanto, 

marcados por um débil interesse, quando não por um desinteresse manifesto da França 

por sua colônia da América do Norte em benefício de outras estratégias que 

objetivavam a retomada do poder na Europa, abalado pela Guerra dos Sete Anos. Pode-

se falar claramente de abandono, o que já era lamentado por administradores 

esclarecidos da Nouvelle France bem antes da assinatura do Tratado de Paris de 1763. 

Depois da capitulação de Quebec, após a derrota na famosa batalha “des plaines 

d’Abrahan” em 1759, foi proposto, ao rei e seu ministério, um plano de transplantação 

da população em direção à Luisiania, colônia considerada mais atraente que sua irmã do 

norte. Durante os anos de 1762 e 1763, por ocasião das negociações de paz entre 

Inglaterra e França, em nenhum momento esta última reivindicou o Canadá, o que, 

aliás, torna-se patente na carta que o representante britânico recebe das mãos do 

ministro dos negócios estrangeiros francês, Choiseul, indicando claramente que o rei 

“acha justo que a Inglaterra conserve o Canadá” mas que deseja em troca “a restituição 

da Martinica e da Guadalupe”. É evidente que a França optou pelas Antilhas em virtude 

de seus recursos naturais facilmente exploráveis que contribuíam para torná-las grandes 

produtoras de açúcar, ao passo que a pesca e as peles extraídas da Nouvelle France não 

poderiam proporcionar ao reino o mesmo nível de rendimento. 

A memória de todos esses fatos traumáticos perdura ainda no imaginário do 

povo quebequense e é responsável pela subsistência de um passado que resiste em 

tornar-se definitivamente passado, gerando uma situação complexa e de difícil solução, 

pois, ao lado, da necessidade sentida pela comunidade de buscar a preservação, a todo 

custo, do patrimônio cultural e linguístico herdado dos primeiros colonizadores, 

resistindo ferozmente à assimilação a uma cultura anglófona, coexiste o sentimento de 

abandono por parte dessa pátria-mãe – a França –, transformada em madrasta dos filhos 

gerados em solo americano.  Essas condições bastante peculiares provocaram uma 

afirmação identitária fundada sobre um sentimento de nostalgia dos valores culturais do 

primeiro colonizador – a história, a língua, a religião francesas –, bem  como uma 

delimitação espacial balizada pelas fronteiras da província, numa atitude defensiva que 

estende a recusa à dominação pela Inglaterra, no período colonial, ao repúdio à 
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assimilação pela cultura anglófona, representada, tanto pelas demais províncias 

canadenses que não têm o francês como língua de expressão, quanto pelos Estados 

Unidos.   

A verdade é que essa particularidade da formação da identidade quebequense, 

que se constitui sob o signo da diferença, sob a figura da exceção, tem despertado um 

interesse quase obsessivo em gerações de historiadores, sociólogos e intelectuais. É 

compreensível que assim seja porque, desde a conquista inglesa, foi a marca dessa 

diferença que permitiu à sociedade quebequense perdurar no tempo e na história. Essa 

questão tornou-se –  principalmente depois das rebeliões de 1837-1838 e do 

subsequente Ato de União quando delineava-se a ameaça de assimilação – o desafio 

central para a proteção do Quebec como sociedade distinta.  

Jacques Beauchemin considera que esse desafio, embora sempre presente no 

horizonte da identidade nacional quebequense, tem-se modificado no decorrer dos anos. 

Durante muito tempo procurou-se defender a diferença quebequense a todo custo, sendo 

que no longo período decorrido entre o Ato de União de 1840 e os anos 1950 era como 

se estivesse em jogo a proteção de um patrimônio inalienável. Fazia-se necessário 

resistir, com todas as forças, à ameaça de uma assimilação que espreitava a comunidade, 

situação angustiante, localizada na origem da “ideologia da sobrevivência”, geradora de 

uma atitude de crispação identitária em que os canadenses franceses fechavam-se sobre 

si mesmos para se guardarem do materialismo, da cidade, do protestantismo e da 

“impureza moral”. 

Para Gérard Bouchard (2000 a), entretanto, é preciso fazer uma distinção entre o 

pensamento da elite social da época – que, educada em colégios religiosos, possuía uma 

formação bastante tradicional, obediente aos preceitos da Igreja Católica e desejosa de 

dar continuidade à tradição francesa – e a espontânea entrega das classes populares à 

vivência dos novos espaços americanos, onde novas criações culturais são elaboradas. 

Dessa forma, enquanto a camada letrada da população ( membros do clero, professores, 

profissionais liberais, jornalistas e intelectuais, em geral), por seu desejo de conservação 

da velha herança europeia , mantinha-se afastada do sentimento de pertencimento ao 

continente, a grande massa dos trabalhadores que compunha a classe popular da 

sociedade estabelecia com o Novo Mundo, de forma natural e sem sobressaltos, uma 

relação de reciprocidade e de interação.  

Posteriormente, nos anos que se seguiram ao término da Segunda Guerra 

Mundial, a identidade canadense francesa, exatamente pelo que possuía de distintivo, 
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passaria a ser, cada vez mais, percebida como um entrave ao desenvolvimento do 

Quebec, um fator de estagnação, tanto no plano econômico quanto no das 

transformações sociais e culturais que muitos julgavam necessárias no pós-guerra. 

Nesse momento, pensava-se que a preservação e o enaltecimento dessa diferença não 

seriam mais garantia da sobrevivência da coletividade quebequense, mas, ao contrário, a 

maneira mais fácil de assegurar o seu declínio. Até essa época, atribuía-se as 

dificuldades e carências da sociedade quebequense à imposição de um poder externo, à 

ameaça de um inimigo situado fora da coletividade canadense francesa. A partir de 

então, essa tendência à paralisia e estagnação passa a ser vista como característica 

própria de uma cultura que predispunha ao conservadorismo e ao atraso social. Os 

esforços, agora, deveriam ser dirigidos no sentido de libertar a comunidade de seus 

próprios demônios, de superar o que se considerava como falta de espírito de 

empreendedorismo dos canadenses franceses, responsável pelo atraso econômico do 

Quebec em relação a Ontário ou ao Canadá como um todo. Em outras palavras, a 

cultura canadense francesa, essencialmente agrícola, teria sobrevivido imóvel no tempo, 

apesar da urbanização e da industrialização e não teria permitido aos canadenses 

franceses adaptarem-se às transformações da nova sociedade. As mudanças advindas à 

vida social seriam de natureza superficial: a vida quotidiana estaria “americanizada” – 

no sentido de “modernizada” – mas, do ponto de vista ideológico e espiritual, da visão 

de mundo, o Quebec seria ainda uma sociedade tradicional.  

Esse questionamento das bases mais sólidas da identidade engendraria uma crise 

identitária que, mais tarde, a Revolução Tranqüila trabalharia para resolver sem, no 

entanto, consegui-lo totalmente. Essa época, na qual verificar-se-ia a passagem do 

indivíduo canadense francês ao quebequense, seria atravessada pelo desejo de 

emancipação de um povo colonizado, mas, ao mesmo tempo, pela vergonha de um 

passado, vinculado à ideia de uma coletividade atrasada, por muito tempo presa ao 

tradicionalismo e habituada à submissão. Para Beauchemin, “o nascimento do homo 

quebequensis era acompanhado da constatação da sua alienação”. (BEAUCHEMIN, 

2009, p. 29). As mutações advindas ao cenário da sociedade quebequense nos anos 

1940 – 1950 tiveram como efeito a desarticulação do projeto nacional baseado na idéia 

de uma comunidade homogênea e inteiramente diversa das demais comunidades que 

floresceram em solo americano, reaproximando as elites culturais de uma visão mais 

realista da sociedade, reconciliando-as com a cultura popular e com o sentimento de 

pertencimento ao continente americano. 
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A partir de então, a identidade quebequense começa a ser vista como parte 

integrante de um sistema de círculos concêntricos, encontrando-se inserida em um 

círculo mais amplo, a identidade canadense, que, por sua vez, insere-se no grande 

círculo da identidade americana. Para Gerard Bouchard, essa “americanité”, essa 

consciência do pertencimento a uma ampla comunidade continental – que se antepõe ao 

conceito de americanização, entendido como a atração pela cultura específica dos 

Estados Unidos –, significa, principalmente, uma resistência à busca das referências na 

Europa, procedimento que, no que se refere à língua e à cultura, valoriza as 

manifestações populares e se afasta das normas da língua culta, ditadas pela França. 

Ainda segundo a opinião de Bouchard, a “americanité” consiste em algo inacabado, já 

que os processos de continuidade e ruptura alternam-se, da mesma forma que os 

mecanismos de apropriação simbólica não estão concluídos. 

Mais recentemente, diante das vertiginosas mudanças sociais que, na 

contemporaneidade, predispõem os indivíduos a se voltarem para o passado buscando 

refletir sobre ele na tentativa da construção de um sentido para o mundo, a proposta de 

intelectuais, sociólogos e historiadores em relação ao futuro da identidade coletiva 

parece tender a uma certa forma de conciliação, de renovação da grande narrativa 

histórica dos quebequenses. Trata-se, talvez, de tentar reencontrar a memória 

canadense-francesa de forma a “recosturá-la” no que se tornou hoje a identidade 

quebequense. Reportando-nos a Jocelyn Létourneau (2000), parece viável afirmar que, 

embora uma manipulação dos fatos do passado com objetivo de torná-los mais 

agradáveis não seja desejável, é lícito encarar esse passado, não como acabado, fechado 

em si mesmo, mas, ao contrário, “dar vida às [suas] potencialidades... não realizadas”. 

(Id. p. 13) Seria necessária, portanto, uma reflexão que permitisse 

ao homem enfrentar e resistir às forças do passado infinito e do futuro 
indefinível criando, no intervalo do instante presente em que se encontra, um 
outro caminho que o liberaria eventualmente da herança e do prognóstico, 
sem romper sua solidariedade com a causa dos antigos nem com a dos 
descendentes. (Id., ibd)   
 

Létourneau insiste sobre a necessidade que possuem todas as comunidades 

contemporâneas de, enfrentando os desafios da globalização, reatualizar suas 

representações, de reexaminar seu passado com vistas à elaboração de um futuro tão 

feliz quanto possível, pois o homem, ao contrário dos demais seres da natureza, é capaz, 

através da enunciação de um discurso regenerador do qual é o próprio autor, de dar um 

sentido muito particular à história que pesa sobre ele.  
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No entanto, Jocelyn Létourneau adverte a seus leitores que a busca do passado 

não é necessariamente uma estratégia liberadora, porque, quando uma sociedade se 

deixa dominar pelo culto a seus ancestrais, corre o risco de ver-se presa da eterna 

vivência de um luto que paralisa toda ação construtiva. No caso do Quebec, como 

comportar-se em relação à divisa – tão poderosa por sua capacidade de sugestão – que 

norteia a identidade quebequense: “Je me souviens”? Interpretá-la como uma ordem 

peremptória, proveniente dos antepassados, ou procurar desembaraçar-se 

completamente dela, considerando-a um fardo, uma herança incômoda? Létourneau 

parece sugerir, como o único caminho viável, uma terceira opção que escapa à rigidez 

dessas duas alternativas, embora o autor reconheça a dificuldade de implementar 

soluções dessa ordem. Com o objetivo de aprofundar a reflexão, indaga-se: 

Qual a natureza dos laços que se deve estabelecer com os antigos para 
respeitar sua memória e, ao mesmo tempo conquistar um lugar muito pessoal 
na evolução das coisas? Como os herdeiros devem configurar seu sentimento 
da história, quer dizer se situar em relação a uma certa continuidade 
memorial, sem, por outro lado, hipotecar a possibilidade de explorar novos 
territórios identitários? (LÉTOURNEAU, 2000, p.24) 
 

Evidentemente, a resposta a essas questões não deve ser fácil, em primeiro lugar, 

porque um problema de tal dimensão exige uma reflexão crítica que leve em conta as 

contingências, as incertezas e a complexidade da realidade social. Além disso, não é 

possível, para os cidadãos,  abraçar, simultaneamente, atitudes de adesão e repúdio em 

relação ao passado. É preciso, portanto, ir além desse questionamento, encarando o 

problema sob um novo ângulo: “Honrar seus ancestrais é assumir responsabilidades em 

relação ao futuro” (Ibid. p. 24). E é também não se apegar irredutivelmente ao que foi 

doloroso nesse passado coletivo, ao que foi mal feito ou ao que poderia ter sido feito e 

não foi. Uma atitude contrária, de valorização das realizações positivas dos 

antepassados, de insistência sobre o legado de “bondade” 3 deixado às gerações 

subsequentes, é uma estratégia de transformação da consciência das perdas em fonte de 

criatividade, das feridas em possibilidade de mudanças através do trabalho cicatrizante 

do luto. 

 
3 Létourneau atribui, em seu texto a seguinte definição para a palavra “bondade”: “Falamos aqui de 
“bondade” no sentido daquilo que enriquece, do que é útil à transformação humana, do que abre o 
horizonte ao invés de fechá-lo, do que é admirável e ilumina a escuridão” (LÈTOURNEAU, 2000, p.26) 
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Naturalmente, a questão da identidade quebequense não poderia deixar de 

interessar ao escritor Jacques Poulin que, já em seus primeiros livros publicados, 

aborda, de forma mais ou menos explícita, esse tema4.  

Segundo filho de uma família de sete crianças, nasceu em 23 de setembro de 

1937, em Saint-Gédéon, uma pequena comunidade na região agrícola de Beauce, onde 

seu pai possuía um estabelecimento comercial. Frequentou a escola primária de sua 

cidade natal, passando, posteriormente, ao Seminário de Saint-Georges e ao Seminário 

de Nicolet para a conclusão dos estudos clássicos. Bacharel em Artes em 1957, formou-

se em Orientação Profissional na Universidade de Laval em 1960 e mais tarde, em 

1964, concluiu o curso de Letras, na mesma universidade. Trabalhou, sucessivamente, 

como assistente de pesquisa no departamento de psicologia da Universidade de Laval, 

orientador educacional no colégio Notre-Dame de Bellevue, em Quebec, tradutor na 

Secretaria de Estado e tradutor independente, colaborador, do Dicionário Biográfico do 

Canadá.  

Em 1965, toma a decisão de dedicar-se à atividade de romancista, publicando 

seu primeiro livro, Mon cheval pour un royaume, em 1967, seguido de Jimmy (1969), 

Le cœur de La baleine bleue (1970). Com seu quarto livro, Faites de beaux rêves, 

recusado por vários editores e finalmente lançado em 1974, ganhou, no mesmo ano, o 

prêmio “des Jeunes Écrivains de la Presse”. Les Grandes Marées (1978), arrebatou o 

prêmio “du Gouverneur General Du Canada” e Volkswagen blues (1984), o prêmio 

Canada-Belgique. Seguem-se, em ordem cronológica, os romances Le vieux chagrin 

(1989) – agraciado com o prêmio “Québec-Paris” em 1989, o prêmio “Molson” da 

Academia de Letras do Quebec, em 1990, e o prêmio “France-Québec-Jean-Hamelin” 

em 1991 –, La tournée d’automne (1993), Chat sauvage (1998) – prêmio “d’excellence 

des arts et de la culture” de 1999 –, Les yeux bleus de Mistassini – prêmios “des 

Cégépiens” e do “Salon du Livre de Québec”, em 2003 – La traduction est une histoire 

d’amour (2006), L’anglais n’est pas une langue magique (2009) e L’homme de la 

Saskatchewan (2011). Pelo conjunto de sua obra recebeu os prêmios “Athanase-David” 

(1995), “Molson des Arts du Canadá” (2000) e “Gilles-Corbeil” (2008). 

 
4 Em Le cœur de la baleine bleue, terceiro livro publicado pelo autor, o protagonista, Noël, reconhece, um 
pouco melancólico, não se sentir americano: “Pas dans le sens de connaître Tchaicovsky par Walt Disney. 
Plutôt dans le sens d’avoir au cœur l’espoir fou qu’on peut tout faire de force. Je ne me sens pas citoyen 
de l’Amérique [...] Il n’y a plus de place pour la douceur » (POULIN, 1994, p.62) 
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Nos anos 1980, logo após a publicação de Volkswagen blues, Poulin deixa o 

Quebec, indo habitar na França – em Paris e Colliures, no sul do país – aí 

permanecendo mais de uma década.  Para justificar seu exílio francês, explica:  

Um quebequense em Quebec acaba por não enxergar mais o rio, o começo 
das Laurêntidas, a Ilha de Orleans, etc. No estrangeiro, reencontramos as 
paisagens que carregamos conosco. [...] Gosto da sensação que se tem 
quando não se está em seu país. Há qualquer coisa de masoquista e de 
melancólico em tudo isso. No estrangeiro, somos mais sensíveis à beleza das 
coisas... Isso me aguça o olhar. (POULIN apud ARGUEDAS, 2002) 

 

Talvez seja por isso que as paisagens de sua terra natal apareçam em descrições 

minuciosas nos romances compostos no exterior, atestando que, apesar do 

distanciamento físico, o Quebec jamais deixou de habitá-lo. 

Embora seja um escritor bastante conhecido e lido em seu país, tendo até alguns 

de seus livros recebido traduções para o inglês, a sobriedade, a aversão mesmo ao 

contato com o público, o isolamento em relação aos meios literários e acadêmicos, bem 

como uma recusa sistemática em revelar dados de sua biografia, tanto relativos à 

infância quanto à vida familiar, permitem considerá-lo como um escritor mais do que 

discreto – talvez mesmo secreto – que não hesita em afirmar que estaria pronto a recusar 

um prêmio se fosse obrigado a assistir à cerimônia e, na ocasião, pronunciar um 

discurso: “Não quero que me reconheçam na rua. Quero envelhecer... como todo 

mundo” (Ibid.), afirma esse escritor que necessita apenas, para exercer sua profissão, 

“de ter paz e um pouco de dinheiro”(Ibid). 

Dono de um estilo despojado e minimalista, Poulin acredita que escrevemos 

sempre como somos e que o escritor se parece, forçosamente, com seus livros, com seu 

estilo. Para ele, “o estilo não é somente a escrita. É também o ponto de vista a partir do 

qual a história é contada, o narrador, o tom – lírico ou minimalista –, é tudo isso. O 

estilo é o mais profundo de uma personalidade que passa através da escrita.” (Ibid.) 

Se concordarmos com suas afirmações, temos que reconhecer que a 

personalidade de Jacques Poulin, esse escritor da ternura, da fragilidade e do amor pelas 

palavras simples, está inteira nas páginas de seus livros. Apreciar sua escrita é segui-lo 

nesse universo, ao mesmo tempo móvel e íntimo, que cheira a chocolate quente e 

amplos espaços naturais, onde os gatos são pequenos embaixadores da doçura e os 

livros, muralhas poderosas contra a violência do mundo. 
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Gostaria de tecer algumas considerações, de forma breve, sobre o corpus 

escolhido para análise, antes de me debruçar sobre ele mais profundamente, nos 

capítulos que se seguem. 

Oitavo volume publicado por Robin (1996) e sexto no Canadá, L’immense 

fatigue des pierres constituiu, anteriormente, o corpus de minha dissertação de 

mestrado, defendida em 2008. Na ocasião, na proposta de abordagem dessa coletânea de 

novelas, procurei dirigir o foco da análise para o tema da “morte”, nas diversas formas 

pelas quais esta se apresenta no texto robiniano, porque, conforme a própria Robin 

afirma em algumas entrevistas, o livro foi escrito como um tributo aos cinquenta e um 

membros de sua família, desaparecidos durante a Segunda Guerra Mundial e tem, 

portanto, a condição judaica e a Shoah – de forma mais ou menos explícita – como pano 

de fundo para o desenvolvimento das sete narrativas que o compõem. 

No último capítulo da dissertação, “Deslocamentos, travessias e errâncias”, 

procurei deter-me na questão da movência – em seus diversos aspectos –, conforme 

percebida nos textos analisados, o que suscitou um posterior interesse, de minha parte, 

em aprofundar o estudo dos deslocamentos, estendendo-o também à obra pouliniana, 

pois achei significativo comparar textos de autores de procedências diversas – um, 

quebequense nativo e outra, imigrante –, procurando demonstrar que o sentimento de 

desconforto de estar no mundo, esse estranhamento em relação à vida, que incita o 

sujeito contemporâneo a uma reflexão permanente quanto à sua identidade e à sua 

origem transcende a vivência de uma situação de exílio geográfico e é, antes, decorrente 

de mudanças estruturais que operam transformações na sociedade moderna como um 

todo e também em uma dimensão pessoal. Dessa forma, nesta pesquisa, o termo 

“deslocamento” adquire uma maior abrangência, incluindo a noção de “descentração” 

do indivíduo tanto em relação ao seu lugar no contexto social quanto a si próprio. 

Sem perder de vista esse enfoque, selecionei, entre os textos de Jacques Poulin, 

dois romances nos quais encontro uma certa proximidade, não apenas em relação às 

datas de suas respectivas publicações – embora com um intervalo de seis anos entre 

eles, um sucedeu ao outro por ocasião das primeiras edições –, mas também, e 

principalmente, porque são os que parecem interessar-se, mais profundamente, sobre 

aspectos de ordem social, sem que, no entanto, questões de natureza pessoal deixem de 

ser abordadas.  
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Publicado em 1978, Les grandes marées é o quinto romance de Jacques Poulin. 

Em 43 capítulos, o narrador heterodiegético conta a história de Teddy Bear, um tradutor 

de “trinta e oito anos e sete meses”, que trabalha para o jornal “Soleil” de Quebec. 

Para que possa traduzir em paz e para fazê-lo feliz, seu patrão, o novo 

proprietário do “Soleil”, desembarca-o, acompanhado do gato Matusalem, na “Île 

Madame”5, uma ilhota de sua propriedade, medindo pouco mais de dois quilômetros de 

comprimento por um quilômetro e meio de largura, banhada pelas águas do rio Saint-

Laurent. 

Teddy Bear passa, então, a dividir seu tempo entre a tradução, a proteção da ilha 

contra os caçadores ilegais, a conservação das duas construções existentes – a “maison 

du nord”, a “maison du sud – e a reparação de uma velha quadra de tênis invadida pela 

vegetação. Trabalha bastante durante a semana e, no sábado, o “Patron” vem de 

helicóptero buscar as traduções, trazer-lhe as novas a serem realizadas e, também, as 

provisões necessárias ao seu sustento. Mas, julgando que seu empregado não é 

suficientemente feliz, o “Patron” traz com ele, a cada mês, por ocasião das grandes 

marés, desde maio até outubro, um novo personagem que tem a missão de intensificar a 

felicidade do tradutor. 

Assim, a primeira que chega é Marie, acompanhada de sua gata Moustache, e 

com quem Teddy estabelece, por um curto período, uma relação afetuosa que será 

destruída pela presença dos outros personagens trazidos para a ilha. Estes são: “Tête 

Heureuse”, a mulher do “patrão”, que chega acompanhada por seu cãozinho chiuaua 

“Candy”, “l’Auteur”, o professor Mocassim, “l’Homme Ordinaire”, “l’Animateur” e, 

finalmente, o “père Gelisol”. 

Dessa forma, a Ilha Madame povoa-se gradualmente com indivíduos, escolhidos 

pelo “Patron”, com a finalidade específica de promover a felicidade de Teddy Bear, 

embora este tenha solicitado uma ilha deserta, de acordo com sua natureza solitária e 

seu “caráter obsessivo” (POULIN, 1995, p. 14) que faz dele um “sócio-afetivo” (Ibid.), 

ou segundo as informações constantes de seu dossiê no serviço de psicologia do jornal, 

um “maníaco pela precisão” (Ibid.). Em decorrência dessa invasão do reduto insular, o 

 
5 Existe uma ilha Madame, ancorada nas águas do rio Saint-Laurent, próxima à ponta leste da ilha de 
Orléans. Baixa, recoberta de arbustos e de bosques, ligada à ilha des Ruaux, sua vizinha, por alguns 
recifes, essa ilha que já conheceu diversos proprietários, ao longo dos anos, ficou famosa, em 1913, 
quando o rebocador “Spray” naufragou ao largo de suas praias. Três membros de sua tripulação tiveram 
que passar alguns dias na ilha, enfrentando o frio e a fome, sendo, mais tarde, resgatados. O proprietário 
da época – Monsieur Laliberté – mandou então construir uma casa para refúgio de náufragos, onde 
poderiam ser encontrados fósforos, lenha e provisões para três dias. (L”ITALIEN-SAVARD, 2000, p.5) 
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protagonista vê, progressivamente, diminuir seu espaço e perde, gradualmente, seu 

território para os recém-chegados. A princípio, é forçado a abandonar a “Maison du 

Nord” pela “Maison du Sud”, depois, esta última pela cabana rudimentar construída por 

Marie e pelo “Homme Ordinaire” e, considerado pelo grupo como um marginal, incapaz 

de se ajustar ao convívio social, é, finalmente, expulso, forçado a nadar até uma outra 

ilha – “l’île aux Ruaux” – onde encontra um velho, petrificado que se parece 

estranhamente com ele. 

Volkswagen blues, sexto romance de Jacques Poulin, cuja primeira edição data 

de 1984, conta as aventuras de Jack Waterman e sua companheira, Pitsémine, em sua 

viagem através do continente americano, à procura de Théo, irmão do protagonista, 

desaparecido há mais de dez anos. O périplo dos dois personagens inicia-se na Gaspé, 

na costa leste canadense, local onde Jacques Cartier desembarcou, em 1534, por ocasião 

de sua primeira viagem ao Canadá, e termina na Califórnia, mais especificamente em 

São Francisco, onde o irmão é finalmente encontrado doente e decrépito. 

Nessa pesquisa, no que concerne aos romances de Jacques Poulin, pretendo fazer 

ressaltar um certo diálogo percebido entre as duas obras, particularmente no que diz 

respeito às questões que, em Les grandes marées, parecem prender-se ao contexto social 

em geral, tangendo uma abordagem de caráter universal, mas que podem ser 

compreendidas também, como uma particularização, ainda em esboço, de um tema que, 

em Volkswagen blues, merece um estudo bem mais aprofundado. Refiro-me às 

reflexões sobre as relações que o quebequense mantém com a sua origem, vivenciadas 

simultaneamente à consciencientização de um pertencimento mais amplo ao solo 

americano. 

Um fato interessante que se deve observar é que o exílio de Jacques Poulin em 

relação ao Quebec teve início nos anos que se seguiram ao lançamento de Volkswagen 

Blues e que seus romances posteriores – Le vieux chagrin, La tournée d’automne, Chat 

sauvage, Les yeux bleus de Mistassini e La traduction est une histoire d’amour – 

adquirem um tom muito mais intimista, como se as questões sociais, pelo menos por 

algum tempo, estivessem atenuadas no horizonte de seus interesses – diluídas sob 

enredos que abordam, principalmente, questões ligadas ao amor e aos relacionamentos 

pessoais – ou ainda, como se a distância se fizesse necessária a uma avaliação mais 

nítida da realidade social do Quebec. 

Ao que parece, a mobilidade, sob a forma de afastamento em relação à terra 

natal, favorece ao indivíduo a aquisição de um certo olhar estrangeiro que o distancia 
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tanto da região que visita quanto do ambiente que acaba de deixar. Quanto ao escritor – 

intrinsecamente descentrado pelo caráter desestabilizador do próprio ato da escrita que, 

de alguma forma, trai a realidade através de sua ficcionalização – não pode, por outro 

lado, furtar-se a um pertencimento ao seu lugar de existência, ao seu tempo, aos 

acontecimentos que o marcaram: seus amores, seus ideais, suas manias, sua maneira de 

ver o seu mundo, bem como o daqueles com quem caminha. E é desse “impossível 

lugar intermediário”, desse situar-se, ao mesmo tempo, dentro e fora de um contexto, 

que se enuncia seu discurso fruto dos muitos deslocamentos, da fluidez com que 

operam, na contemporaneidade, as progressivas relocalizações de lar, pátria, identidade 

e origem.  

Em nosso estudo, pretendemos enfocar a questão dos deslocamentos espacio-

temporais – pois tanto os personagens robinianos quanto aqueles que povoam as 

narrativas de Jacques Poulin são marcados pela movência, pela atração dos lugares 

novos, pelas viagens entre os continentes ou em solo americano, além de motivarem a 

reflexão sobre o passado, a memória e a origem –  e discursivos, sendo que a língua – e 

mais especificamente o trânsito entre as línguas e entre textos diversos – desempenha 

um papel de capital importância na obra dos dois autores.  
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2. O DESLOCAMENTO EM QUESTÃO 

 

Deslocar-se é descolar-se dos parapeitos das certezas 
identitárias, é ousar sair dos lugares pré-estabelecidos e 
previsíveis. 
                             Maria Bernadette Porto 

 

Em seu livro Nomadismo. Vagabundagens pós-modernas, o sociólogo Michel 

Maffesoli insiste na distinção entre dois termos que possuem, aparentemente, um 

mesmo conteúdo semântico. Para ele, aquilo “que é evidente” não se confunde com as 

“evidências” que povoam nossa vida cotidiana. Estas nada mais são que clichês, ideias 

convencionadas, opiniões pré-fabricadas, veiculadas e disseminadas – às vezes sub-

repticiamente – por aqueles que detêm o poder de agir, de fazer e também, de uma 

forma mais ampla, pelos que são detentores do poder de dizer o mundo, responsáveis 

pela constituição de um saber gerador de uma consciência coletiva, da maneira de 

pensar própria da época em que vivemos. Em contrapartida, distanciando-se desse “fast-

food teórico” (MAFFESOLI, 2001, p.12), do consumo fácil de conceitos imediatamente 

compreendidos porque inteiramente superficiais, existe a realidade complexa, plural, 

multifacetada, daqueles que “vivem”, dos que não se incomodam com a opinião pública 
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dominante – com o discurso da moda – e submetem-se aos fatos, ao que “é evidente” 

(Ibid.).  

Maffesoli defende a ideia de que a época pós-moderna caracteriza-se, entre 

outros aspectos, pela volta de determinadas estruturas arcaicas, arquetípicas, que, 

emergindo das camadas profundas de um inconsciente coletivo, manifestam-se, a 

princípio de maneira isolada e pouco expressiva, para, aos poucos, intensificarem-se em 

suas manifestações, transformando-se em “formas matriciais” (p.15), em “figuras 

emblemáticas” (DURKHEIM apud MAFFESOLI, 2001, p. 15, 16). O nomadismo, a 

errância, sob as mais diversas variações, situam-se entre esses arcaísmos ressurgidos na 

pós-modernidade e, mesmo “contra as evidências da opinião científica,... tornam-se um 

fato cada vez mais evidente” (p.15).  

A verdade é que os deslocamentos fazem parte da trajetória dos indivíduos sobre 

a terra, pois os homens são, por sua própria natureza, eternos viajantes. A história da 

humanidade pode ser descrita como uma constante e perpétua migração que teve início 

já na aurora de nossa civilização quando, em busca do alimento que se tornara escasso 

em função de drásticas mudanças climáticas, o homem neolítico é obrigado a deslocar-

se procurando novas terras onde a flora e a fauna subsistissem. O resultado positivo 

dessas migrações foi distribuir um padrão semelhante de cultura pelo mundo todo. 

Qualquer ser humano vivente herdou, portanto, um legado básico de ideias, costumes, 

hábitos e instituições e até um fundo comum de preconceitos e superstições. Dessa 

forma, somos todos beneficiários e vítimas de uma mesma herança.  

As primeiras povoações originaram-se da necessidade de armazenar os 

alimentos coletados, bem como do posterior desenvolvimento de técnicas agrícolas, o 

que favoreceu a concentração de uma população organizada, fazendo com que o homem 

deixasse de ser apenas um caçador/coletor, que depende exclusivamente dos recursos 

que a natureza oferece, para tornar-se, ele mesmo, o produtor dos bens que lhe 

garantiriam a sobrevivência. 

No entanto, apesar da tendência à fixação e enraizamento, que desencadeou um 

processo de sedentarização crescente, a memória latente dessas andanças e 

deslocamentos ancestrais jamais se extinguiu, subsistindo como um poderoso apelo, um 

chamado que tem exercido sua influência em todas as épocas e fases da nossa 

civilização, coexistindo com o nucleamento e a celularização dos indivíduos através dos 

tempos.  
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Maffesoli destaca que, enquanto a modernidade viu, gradualmente, generalizar-

se essa inclinação à fixação, ao “compromisso de residência” (p.16), a pós-

modernidade, ao contrário, está se constituindo como um enraizamento dinâmico que se 

manifesta através de uma vagabundagem existencial, relacionada a um desejo de “outro 

lugar”. Trata-se de 

uma tendência geral de uma época que, por uma volta cíclica de valores 
esquecidos, mas não menos presentes nas estruturas antropológicas do 
imaginário, não se fundamenta mais sobre o orgulho prometeico de um 
ativismo triunfante, antes se liga à contemplação daquilo que é. (p. 28) 

 

Invocando as teorias de Foucault – que por sua vez empregou o sistema de 

prisão modelo, o Panóptico, elaborado pelo jurista inglês Jeremy Benthan no século 

XVIII, como metáfora do totalitarismo e dominação que imperam na época moderna –  

sobre as “sociedades disciplinares”, o autor vislumbra, na contemporaneidade, um 

reinício da circulação que atravessa a vida cotidiana, após o enclausuramento praticado 

durante toda a modernidade. Na verdade, as sociedades disciplinares são essencialmente 

arquiteturais – a casa da família, o prédio da escola, o edifício do quartel, da prisão, da 

fábrica –, o que favorece a idéia de sujeição, intimamente associada à noção de 

confinamento como estratégia principal do exercício do poder: é necessário fixar, 

imobilizar, para dominar. 

 Por outro lado, a conquista do espaço aberto, o deslocamento, a circulação, 

subvertem a disciplina até então estabelecida e instituem uma nova ordem ou promovem 

o caos, a movimentação desvairada. É interessante lembrar que, embora urdidas, na 

maioria das vezes, em espaços fechados, não é no interior dos edifícios que as revoltas, 

de qualquer natureza, adquirem força, mas é apenas quando ganham as ruas que se 

transformam em instrumentos decisivos de assalto ao poder. As grandes manifestações 

externas, tais como passeatas, procissões, comícios e carreatas ainda causam impacto e, 

mesmo com o enorme desenvolvimento dos meios de comunicação eletrônicos e da  

informática, continuam sendo armas importantes de constituição de força política e luta, 

pois a rua não é apenas um espaço público, mas é também o espaço de circulação 

pública. A mobilidade constitui, pois, uma forma de resistência à dominação, uma 

maneira de escapar à disciplina imposta, estratégia que, mesmo se por vezes, empregada 

de forma inconsciente, visa a libertação da violência totalitária moderna. 

Alguns autores consideram que nomadismo e sedentarização, “dois modos 

diversos de estar no mundo”, participam da constituição da personalidade humana, 

mostrando-se, ora um, ora outro, preponderantes. Assim, poderíamos falar de uma 
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obediência imperiosa e inconsciente a esses condicionamentos por parte dos indivíduos 

que se revelam, alguns, fascinados pelos deslocamentos, as viagens, os fluxos, enquanto 

outros saboreiam o pertencimento a uma determinada região, ao solo no qual se 

enraízam. Aos primeiros corresponde o amor da estrada longa – interminável – sinuosa 

e ziguezagueante; aos outros, o prazer da “toca sombria e profunda, úmida e 

misteriosa”. (ONFRAY, 2009, p-10)  

Relacionadas a essas duas tendências, destacam-se as figuras arquetípicas do  

camponês e do pastor. Este, ao deslocar-se com seu rebanho, atravessa grandes 

extensões de terreno, rompendo o espaço inexplorado, sem se preocupar com limites 

geográficos, fronteiras políticas ou com a ordem social, enquanto aquele estabelece-se, 

constrói  aldeias, cidades e erige edifícios para abrigar suas instituições sociais, suas 

leis. Tudo o que se insurge contra a estrutura da sociedade estabelecida precisa ser 

controlado, domesticado. E é por isso que o nômade desconcerta e inquieta os poderes: 

seu deslocamento não permite que seja capturado, imobilizado, assentado no trabalho e 

destinado à residência.  

Michel Onfray (2009) nos faz lembrar o episódio bastante conhecido da Bíblia – 

livro que se situa na base da sociedade judaico-cristã – que narra a história de Abel e 

Caim, dois irmãos que se dedicavam respectivamente às atividades de pastoreio e à 

agricultura. Cada qual escolhia os melhores frutos de seu trabalho como oferenda a 

Deus a quem, aparentemente, agradavam mais as dádivas de Abel do que os presentes 

de Caim. No final da história,  por ciúmes, Caim mata Abel  –  o agricultor assassina o 

pastor, o sedentário elimina aquele que se desloca – e é, por esse motivo, condenado, ele 

próprio, a vagar, a errar, pela Terra. Talvez nesse episódio bíblico resida a origem da 

ideia, impregnada no imaginário dos povos ocidentais, de que a errância, a viagem sem 

fim, está associada a uma maldição divina, a um crime anterior que precisa ser purgado. 

A ausência de domicílio, de chão, revela um pecado cometido contra Deus e é por isso 

que os povos da viagem – os ciganos, os zíngaros, os judeus – são tão mal vistos, 

quando não eliminados. Para aqueles que exercem o poder, essa gente errante cometeu a 

terrível falta de não se assimilar à comunidade, de ser irredutível a qualquer forma de 

dominação – ingovernável –, pois o nômade recusa a lógica do sedentário, do citadino, 

para quem a acumulação de bens, a transformação do tempo em dinheiro, é a razão da 

existência. Aquele que parte, que põe o pé na estrada, precisa se despojar do supérfluo, 

rejeitar o excedente, para ter o passo leve na conquista do vasto espaço do mundo que à 

frente se estende. 
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A ensaísta e escritora Monique La Rue, por ocasião de uma conferência 

pronunciada na Universidade de Montreal em março de 1996, apresentou um texto – 

L’arpenteur et le navigateur –, mais tarde publicado pelo Centre d’Études Québécoises 

da própria universidade, que deu lugar a diversas reações polêmicas, em revistas e 

jornais. As críticas, iniciadas com um panfleto virulento de Gilda B. Sroka na Tribune 

Juive em março de 1997, identificavam no pronunciamento de La Rue um forte 

conteúdo racista, pois a escritora relatava a indignação de um escritor quebequense 

anônimo que se sentia espoliado pelo grande contingente de imigrantes, recentemente 

desembarcados no Quebec que, improvisados em escritores, acabavam, finalmente, por 

ocupar um lugar preponderante nas instituições literárias, arrebatando prêmios, bolsas e 

subvenções por obras que não teriam nada a ver com a “cultura quebequense”. Muitos 

foram também os artigos publicados, principalmente no Le Devoir, em defesa da 

escritora, que em 13 de de agosto de 1997, nas páginas do mesmo jornal, faz uma 

profunda profissão de estima pela comunidade judaica. De qualquer forma, possuindo 

ou não motivações racistas, o que nos interessa em seu texto, tanto ensaístico quanto 

literário, é que Monique La Rue coloca em destaque, através da associação a dois 

personagens arquetípicos – o geômetra e o navegador – essa dupla tendência que divide 

e arrebata a alma quebequense: o apego ao território, às origens culturais européias, às 

fronteiras bem delimitadas e o interesse pelo novo, pelo desconhecido que resulta da 

consciência de que a terra é de todos e que “o mundo é para sempre e desde sempre 

plural e as perspectivas, múltiplas”. (LA RUE, 1996, p. 22)   

Zigmunt Bauman (2001, p. 17), assim como Michel Maffesoli mas de forma 

menos otimista, identifica, na contemporaneidade, mudanças radicais em relação à 

primeira fase da  modernidade e considera que o modelo Panóptico, como sistema de 

controle e sujeição, estaria fadado ao desaparecimento, devido ao seu alto custo e 

dificuldade de administração. A eterna vigilância dos reclusos, assim como a 

manutenção da ordem e do bom funcionamento da instituição, exigiria a presença 

constante dos vigias, além de sua responsabilidade e engajamento nessa tarefa, o que 

resultaria em uma imobilização e consequente restrição da liberdade também daqueles 

que exercem o poder. Aliás, para Bauman, o que definiria essa outra fase da 

modernidade, a que alguns autores chamam “pós-modernidade”, “segunda 

modernidade” ou “sobre-modernidade” – e que ele próprio intitula “modernidade 

líquida” (BAUMAN, 2001) evocando as características de fluidez e maleabilidade que a 

física descreve como próprias aos  elementos líquidos – seria a possibilidade de 
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exercício do poder à distância, através de recursos oriundos de uma tecnologia que 

faculta ao indivíduo a alternativa da ausência. As comunicações via aparelhos 

eletrônicos, que permitem a transmissão instantânea de ordens, bem como as guerras da 

pós-modernidade, decididas pelo bombardeio de mísseis telecomandados a partir de 

localizações remotas em relação ao campo inimigo, subverteriam a noção tradicional de 

espaço, não mais compreendido como fator de limitação ou desaceleração do 

movimento. Dessa forma, 

 
O fim do Panóptico é o arauto do fim da era do engajamento mútuo entre 
supervisores e supervisados, capital e trabalho, líderes e seguidores, exércitos 
em guerra. As principais técnicas do poder são agora a fuga, a astúcia, o 
desvio e a evitação, a efetiva rejeição de qualquer confinamento territorial, 
com os complicados corolários de construção e manutenção da ordem, e com 
a responsabilidade pelas conseqüências de tudo, bem como com a 
necessidade de arcar com os custos. (BAUMAN, 2001, p. 18) (grifo do autor) 

   

Ainda sob a ótica de Bauman, enquanto durante todo o período da modernidade 

“sólida” os hábitos nômades eram mal vistos, embora ainda subsista a discriminação e 

até mesmo a perseguição em relação à “subclasse” dos andarilhos e “sem-teto”, tudo 

indica que a era da supremacia incondicional do sedentarismo sobre o nomadismo está 

chegando ao fim.   

Estamos testemunhando a vingança do nomadismo contra o princípio da 
territorialidade e do assentamento. No estágio fluído da modernidade, a 
maioria assentada é dominada pela elite nômade e extraterritorial. Manter as 
estradas abertas para o tráfego nômade e tornar mais distante as barreiras 
remanescentes tornou-se hoje o meta-propósito da política e das guerras...  
(Id., p. 20) 

 

Assim, o poder que, anteriormente, dependia da posse de bens confiáveis, 

duráveis – sólidos – está, nessa época pós-moderna, ligado à portabilidade, à eficiência 

e à racionalidade. O conceito de “melhor” e “maior” não se associam mais. Ao 

contrário: o que é menor, mais leve e pode ser transportado com mais facilidade adquire 

maior valor e importância. Além disso, já que o solo pode ser alcançado e abandonado 

em pouquíssimo tempo, graças aos meios de comunicação cada vez mais rápidos, a 

fixação e dominação presencial de um território deixa de fazer sentido. Bauman 

visualiza, portanto, na sociedade contemporânea uma inversão da tradição milenar em 

relação à mobilidade pois, atualmente, “são os grandes e poderosos que evitam o 

durável e desejam o transitório, enquanto os da base da pirâmide – contra todas as 

chances – lutam desesperadamente para fazer suas frágeis, mesquinhas e transitórias 

posses durarem muito tempo”. (Id. P.21) 
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O homem pós-moderno está, assim, impregnado de uma mobilidade que 

transparece, tanto nos deslocamentos do trabalho e do consumo, quanto no vaivém 

periódico do turismo e das viagens, ou ainda nas migrações motivadas por 

desigualdades econômicas. Com relação a essa última forma de mobilidade, vale a pena 

precisar que essas migrações dizem respeito tanto às populações pobres que partem de 

seu país de origem em busca de melhores condições de vida em nações mais 

desenvolvidas, quanto àqueles que, excluídos do “carro do desenvolvimento” 

(BAUMAN, 2007, p.36), são forçados a abandonar suas terras para estabelecerem-se na 

megalópole mais próxima, engordando a fileira dos excedentes, dos supérfluos, dos que 

não foram absorvidos pelo sistema capitalista e que, por isso, se entrincheiram à 

margem, em redutos de miséria, situados simultaneamente dentro e fora da ordem social 

vigente.  

Mas esse deslocamento que tanto interessa aos estudiosos da contemporaneidade 

não se prende unicamente ao espaço físico no qual se movimentam os indivíduos. 

Estende-se também a uma recusa a fixar-se em uma profissão, em uma identidade, em 

uma família ou mesmo em um sexo. Refere-se a uma “sede do infinito” que põe em 

movimento uma busca constante da aventura, do invisível, daquilo que não se sabe ao 

certo o que é, de um vazio que pode ser associado ao claro-escuro, à zona de sombra, 

que, apesar do cristianismo iluminado e do racionalismo triunfante da civilização 

ocidental, subsiste como um componente efetivo, tanto no que se refere aos indivíduos 

quanto às sociedades. 

Impossível evitar uma associação com o poema O pintor da vida moderna, 

quando Baudelaire indaga-se:  

Assim ele vai, corre, procura. O quê? Certamente esse homem, 
tal como o descrevi, esse solitário dotado de uma imaginação 
ativa, sempre viajando através do grande deserto de homens, 
tem um objetivo mais elevado do que o de um simples flâneur, 
um objetivo mais geral, diverso do prazer efêmero da 
circunstância. Ele busca esse algo, ao qual se permitirá chamar 
de Modernidade (BAUDELAIRE, 1996, p. 23) 

 

Otavio Paz, por sua vez, estabelece um vínculo entre modernidade e movimento, 

ao afirmar que ser moderno “é sair de sua casa, de sua pátria, de sua língua, em busca de 

algo indefinível e inalcançável, pois se confunde com a mudança” (PAZ, 1984, p.119)  

Aliás, o que caracteriza a pós-modernidade – ou modernidade tardia, como 

querem alguns autores – não é tanto o aspecto de ruptura em relação à fantasia de uma 
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sociedade perfeita a ser atingida através de uma marcha ininterrupta e constante rumo 

ao progresso, quanto uma tendência, à indagação, à dúvida, à incerteza em relação aos 

valores e idéias que fundamentaram a Modernidade, como consequência do 

desvanecimento de pontos de referência e de uma intensificação de fluxos (de pessoas, 

imagens, informações, equipamentos...), o que torna o mundo contemporâneo o lugar, 

por excelência, do efêmero e do fugaz. Então, não se trata apenas da convivência com a 

experiência da mudança acelerada e contínua6, mas, essencialmente, de uma reflexão 

permanente sobre essa experiência e da reformulação de práticas sociais com base nas 

informações extraídas dessa mesma reflexão.  

É claro que o que se passa em uma dimensão coletiva está intimamente 

relacionado ao plano individual, pois esses dois níveis da realidade se conectam e se 

realimentam: a identidade do sujeito é resultado da interação entre o “eu” e a sociedade. 

Assim, a crise da cultura é também uma crise das consciências. Stuart Hall, analisando a 

questão da identidade cultural, afirma que: 

as velhas identidades, que por tanto tempo estabilizaram o mundo social, 
estão em declínio, fazendo surgir novas identidades e fragmentando o 
indivíduo moderno, até aqui visto como um sujeito unificado. A assim a 
chamada “crise de identidade” é vista como parte de um processo mais amplo 
de mudança, que está deslocando as estruturas e processos centrais das 
sociedades modernas e abalando os quadros de referência que davam aos 
indivíduos uma ancoragem estável no mundo social (HALL, 2005, p. 7). 

 

A realidade móvel, fluida, fragmentada da época pós-moderna expressa-se 

literariamente na obra de diversos autores da contemporaneidade, sobretudo dos que 

possuem a vivência do exílio, daqueles que, em virtude de deslocamentos territoriais, 

voluntários ou forçados, participam da experiência do estranhamento de habitar espaços 

imaginários que se situam entre duas culturas. 

O objeto principal desse trabalho é o estudo dos deslocamentos, conforme 

percebidos em textos de Régine Robin e Jacques Poulin, autores contemporâneos, cujas 

obras inscrevem-se numa situação de deslocamento geográfico, já que o trânsito entre 

os continentes europeu e americano é um fato que está presente nas biografias de 

ambos: Robin estabeleceu-se definitivamente em Montreal desde os anos 1970, 

enquanto Poulin viveu um exílio de quase quinze anos na França, realizando, os dois 

um movimento de travessia do Atlãntico, mas em sentido contrário. 

 
6 Cada nova geração que se sucede contesta os valores da geração anterior e reedita, de certa maneira, a 
“querela dos antigos e dos modernos”, o que equivale a dizer que “há tantas “modernidades” como épocas 
históricas” (PAZ, 1984, p.39) 
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 Entretanto, outras acepções do termo “deslocamento” interessam-nos nesta 

análise. Stuart Hall (2005) define-o como uma “perda do sentido de si”, como um 

descentramento do sujeito em relação a si mesmo e à sociedade em virtude da 

fragmentação “das paisagens culturais de classe, gênero, sexualidade, etnia, raça e 

nacionalidade, que, no passado, nos tinham fornecido sólidas localizações como 

indivíduos sociais” (p.9). A psicanálise nos apresenta o “deslocamento” como a 

transferência da energia psíquica de investimento de uma representação para outra e 

descreve o processo pelo qual a carga afetiva se destaca de seu objeto primitivo para 

fixar-se num objeto acessório. (LAPLANCHE e PONTALIS, 1976, p.162). Elena 

Palmero González, analisando do ponto de vista etimológico a formação da palavra, 

composta pelo elemento loco ( do latim, lugar) e o prefixo de negação des, conclui que 

“o conceito abarca um amplo universo de significados e relações, sendo a remissão ao 

lugar, ou aos neologismos derivados da desconstrução de lugar, o que articula essa 

ampla rede conceitual” (GONZÁLEZ, in BERND, 2010, p. 109 e 110)  

Dessa forma, consideramos que o estudo dos deslocamentos em Robin e Poulin 

devem examinar aspectos tais como a relação que esses autores mantêm com a 

identidade, a memória, individual e coletiva, e as respectivas origens, dentro de uma 

perspectiva que faz ressaltar a característica de mobilidade depreendida em seus textos. 
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3. DESLOCAMENTOS ESPACIO-TEMPORAIS 

 

3.1. AS GRANDES TRAVESSIAS 

 

Atravessar uma ponte, um rio, transpor uma fronteira é deixar o espaço 
íntimo e familiar onde se está em seu lugar para penetrar num horizonte 
diferente, um espaço estrangeiro, desconhecido, em que se arrisca, 
confrontado com o que é diferente, a se descobrir sem lugar próprio, sem 
identidade. 
                                                       Jean-Pierre Vernant 

 

 

3.1.1. ORIGENS, MITOS E SONHOS 

 

No imenso corpus interligado dos mitos antigos, o episódio do gigante Anteu, 

filho de Posseidon e Gaia, a deusa da terra, é relativamente pouco conhecido. Trata-se 

de um episódio secundário da história bastante complexa de Hércules, cujo interesse 

principal gira em torno do fato de que a invencibilidade do gigante depende de seu 

contato com a terra, sua mãe. Depois de um combate, esgotado e sem forças, basta tocar 
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a terra nua para que seus membros recobrem novo vigor. E, realmente, Hércules 

consegue vencê-lo mantendo-o suspenso e impedindo assim que a energia da terra 

penetre seu ser, recompondo seus músculos e cicatrizando as feridas. (ATENIESE, 

1826, p. 85) 

Essa narrativa mitológica pode ser compreendida como uma metáfora da ligação 

do indivíduo à terra natal e do sofrimento advindo de seu afastamento em relação a ela. 

Edgar Morin (2002) nos lembra da dor do banido, grego ou romano, que, além de não 

ter ninguém para realizar o culto por ocasião de sua morte, estaria também separado 

para sempre da terra mãe. Edward Said, nas suas Reflexões sobre o exílio (2003), 

considera uma experiência terrível a de quem parte definitivamente de seu país de 

origem: “[o exílio] é uma fratura incurável entre um ser humano e um lugar natal, entre 

o eu e seu verdadeiro lar: sua tristeza essencial jamais pode ser superada.” (SAID, 2003, 

p. 46).  

   Na nossa cultura ocidental moderna, é comum repatriar os despojos de quem 

pereceu em terra estrangeira e os clichês proferidos durante os enterros reiteram a 

ligação entre o ser e a maternidade da terra: “Descanse em paz no seio da terra mãe, da 

mãe pátria”. Notemos, de passagem, que a força de atração da terra natal se faz cada vez 

mais insistente à medida que nos aproximamos da morte. O indivíduo, em sua velhice, 

recusa-se a abandonar seus horizontes conhecidos e aquele que emigrou na juventude 

para um país estrangeiro sente, com o passar dos anos, cada vez mais forte o apelo do 

lugar de seu nascimento. No símbolo mãe/terra, reúnem-se as duas extremidades da 

vida: nascer é sair do ventre da mãe; morrer é retornar ao ventre da terra. 

No entanto, voltando ao conto mitológico para ampliar-lhe um pouco o sentido, 

a mãe cujo contato se faz indispensável para garantir a integridade e a recuperação do 

sujeito pode sugerir também, de uma forma mais abrangente, a origem, associada à 

fertilidade e ao poder de gerar a vida. Joseph Campbell (1992), quando fala de uma 

mitologia ocidental, argumenta que Adão, o primeiro homem criado por Deus, 

conforme narra a bíblia, foi retirado do corpo da Mãe Terra. Ao criá-lo, Jeová o faz a 

partir do barro e sopra vida no corpo já formado. O novo ser, feito da terra, leva-a 

consigo na sua constituição, mas, ao mesmo tempo dela é afastado. Esse pensamento 

nos aproxima de Daniel Sibony (1991) e suas considerações sobre o exílio e a origem: 

Paradoxo da origem: precisamos de uma origem para perdê-la; ela é 
necessária e é destinada a ser perdida. Precisamos de uma origem para deixar, 
uma de onde se possa partir, e, se a temos, o perigo é de permanecer nela, de 
desfrutar demais dela, de perder-se nela, de afundar-se nela, acreditando 
aprofundá-la, e de precipitar-se em seu vácuo. (SIBONY, 1991, p. 31) 
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 A figura da mãe é abordada repetidas vezes na obra robiniana. Em duas das 

novelas de L’immense fatigue des pierres ela aparece de forma central, como um eixo 

em torno do qual se desenvolvem as duas narrativas. Trata-se de “L’agenda” e “Mère 

perdue sur le wide world web”, sendo que esse último será objeto de uma análise mais 

demorada na seção que dedicamos à “cidade” . Na verdade, é a imagem da mãe perdida 

– morta ou desaparecida – que obseda os dois protagonistas que, apesar de viverem 

situações diferentes, debatem-se ambos com sentimentos de perda e luto não realizado.     

É impossível não ver na figura da mãe ausente, e na procura incessante por ela, 

um símbolo, uma representação de uma ideia que, aliás, é recorrente em textos de 

Régine Robin: a busca da origem, a necessidade de voltar atrás, de passar a limpo 

vivências que, de alguma forma não foram bem assimiladas. Na visão do antropólogo 

Gilbert Durand, o ser humano é dotado de uma inquestionável faculdade simbolizadora. 

Por conseguinte, a criação artística e literária não deve ser concebida fora de uma 

Poética do Imaginário, que interpreta os símbolos e as imagens recorrentes como 

projeções in-conscientes dos arquétipos em que se configuram as profundezas do 

inconsciente coletivo. Em Les structures anthropologiques de l’imaginaire, afirma que, 

em todas as épocas e em todas as culturas, os homens imaginaram uma “Grande Mãe”, 

uma figura feminina maternal para a qual convergem os desejos da humanidade. Suas 

diversas representações (Astarté, Isis, Afrodite, Réa, Miriam, etc...) “tanto nos remetem 

a atributos telúricos quanto a epítetos aquáticos, mas são sempre símbolos de um 

retorno ou um regresso” (DURAND, 1969, p. 268). Mircea Eliade, por sua vez, em 

Mito e realidade, considera que o inconsciente apresenta “a estrutura de uma mitologia 

privada” (ELIADE, 1963, p. 73) e que o único contato possível do homem com esse 

conteúdo arquetípico dá-se através de sua vida imaginária (sonhos, devaneios) e das 

criações artísticas que surgem do inconsciente. Identifica também uma certa 

aproximação entre as técnicas psicanalíticas e os arcaicos rituais de cura das sociedades 

primitivas que prescrevem, como terapia, o regresso no tempo, pois, através do 

conhecimento da origem das coisas, o homem conquista a possibilidade de renovação e 

regeneração da existência. 

Efetivamente, para o homem das sociedades arcaicas, o conhecimento da 
origem de cada coisa (animal, planta, objeto cósmico, etc.) confere uma 
espécie de domínio mágico sobre ela: sabe-se onde encontrá-la e como fazê-
la reaparecer no futuro (Id., p. 72) 
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No plano psicológico, trata-se de empreender um retorno à origem, através de 

rememoração meticulosa e exaustiva dos acontecimentos pessoais ou coletivos com a 

finalidade de “queimar” as recordações eliminando-as, de certa maneira, ao revivê-las, 

para, finalmente, desvencilhar-se delas. 

A novela “Agenda”, embora tenha sido escrita em terceira pessoa, coloca em 

cena um narrador que não se limita a testemunhar friamente os fatos e entra 

intimamente na consciência da personagem, revelando ao leitor os sentimentos da filha 

que, após a morte da mãe, escritora famosa, sente dificuldades em assimilar sua perda. 

Depois de anos decorridos, decide-se finalmente a folhear as agendas, os únicos 

documentos narrados, deixados pela mãe, dos quais não se desfez, já que todos os 

outros - manuscritos, cartas  – foram entregues às bibliotecas e editores. 

Inicia-se então, pelas páginas da agenda, uma viagem motivada pelo desejo de 

reaproximar-se da mãe morta, de passar a limpo uma relação que se deduz 

problemática, de empreender a travessia de um espaço impreciso, tênue, movediço, em 

direção à sua própria origem.  

Na verdade, cada um de nós carrega em si, como um grande vazio, a distância 

que nos separa de nossa origem primeira, de nosso ser original. Nesse sentido, como 

enuncia o sociólogo Shmuel Trigano em Le Temps de l’exil, somos todos exilados, 

“desenraizados”, pois, mesmo para aquele que dele não tem consciência, esse abismo 

que reside na essência de seu próprio eu paira como uma zona de sombra sobre sua 

existência: “O enraizado é um desenraizado que se ignora” (TRIGANO, 2001, p.55) 

Daniel Sibony afirma que 

A origem, como o horizonte, nos segue quando fugimos dela, afasta-se 
quando a buscamos, e seus eclipses ou retornos não são marcados por um 
dado puro, único, mas por dois momentos, duas instâncias, entre as quais 
somos aprisionados, encontramo-nos presos, frequentemente sem ter disso 
consciência.(1991, p. 16) 
[...]é preciso poder fazer a viagem da origem, mesmo que a origem não tenha 
sido feita para irmos a ela e sim para dela partirmos. (Id., p. 20) 

 

É preciso visitarmos nossa origem para dela retornarmos redimidos dos laços 

que a ela nos prendem, podendo desfrutar de uma certa liberdade, ainda que provisória, 

até que outra viagem se faça necessária. 

Em uma entrevista concedida a Suzanne Giguère, Robin esclarece que, para ela, 

a identificação às raízes judaicas verificou-se tardiamente. Em sua infância, as práticas 

religiosas do judaísmo não eram professadas pela família, embora fosse o ídiche a 

língua falada no ambiente doméstico. Coincide com a morte dos pais, mais exatamente 



 

 37 

 

com a da mãe, de quem herda os antigos livros em ídiche, sua aproximação da cultura 

hebraica e a busca dessa outra parte de sua personalidade laboriosamente escondida sob 

uma identidade francesa. 

... no fundo, queria ser mais francesa que os franceses. Carregava um nome 
complicado, impronunciável (Rivka Ajzersztejn) que eu arrastava como uma 
pedra. Sentia-me deslocada. Não via nada de positivo no judaismo... Foi 
relativamente tarde, por ocasião da morte dos meus pais, que compreendi a 
importância de assumir esse duplo pertencimento. (ROBIN in GIGUÈRE, 
2001, p. 241) 

  

Para a personagem de “L’agenda”, porém, nesse “espaço entre” que se 

materializa no texto que tem em mãos – nessa fenda de onde lhe chega uma voz já 

extinta – as frases soltas, desconexas, as referências a pessoas desconhecidas, as 

lacunas, não lhe devolvem a imagem que procura, bem como não lhe permitem inserir-

se no universo desse pequeno caderno “de chez Hermès”. “Ce qu’elle lit a l’air 

désespérant. Que faire d’un agenda? Quelles traces ? Décodables selon toutes 

vraisemblances uniquement par celui qui les a écrites ». (ROBIN, 1999, p. 63) 

 A menção a Hermes tanto pode ser lida, aqui, como uma referência à casa de 

alta costura, quanto ao mítico deus guia dos viajantes e condutor das almas dos mortos 

que, por si só,  sugere o deslocamento pelo caminho que se oferece. Estabelecendo um 

diálogo evidente com a novela, Morte em Veneza – uma das citações do texto – Robin 

convoca à cena essa figura mitológica como a simbolizar o início da viagem. O 

protagonista do texto de Mann, Aschenbach, escritor bem sucedido – como a mãe no 

conto robiniano – é confrontado, logo nas primeiras páginas da narrativa, à visão, misto 

de alucinação e realidade, de um personagem, cuja descrição sugere tratar-se do 

mensageiro dos deuses. Toda a sua pessoa, desde a vestimenta pouco usual – incluindo 

o chapéu de abas largas e o bastão que evoca o caduceu mercuriano – até a postura 

arrogante, tendo como moldura o pórtico de uma capela funerária, atrai a atenção de 

Aschenbabch que se deixa envolver numa atmosfera onírica e, como se passasse a 

respirar sob uma espécie de sortilégio, sente despertar em si um desejo quase 

incontrolável de partir. 

Entretanto, ou porque o aspecto de viajante do estranho atuasse sobre sua 
imaginação, ou por estar em jogo algum tipo de influência física ou psíquica, 
notou atônito uma estranha expansão de seu íntimo, uma espécie de 
inquietação errante, um anseio juvenil sedento de distância, um sentimento 
tão vivo, tão novo, ou antes, há tanto tempo inabitual e desaprendido, que ele 
parou enleado, mãos nas costas e olhos no chão, a investigar a natureza e o 
propósito dessa sensação. 
Era vontade de viajar, nada mais; mas, na verdade, irrompera como um 
acesso e se intensificara, atingindo o nível passional, sim, até beirar a 
alucinação. (MANN, 2000, p 5 e 6) 
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Da mesma forma que a filha da novela robiniana, o personagem de Mann 

empreende uma viagem às origens, pois parte ao encontro de sentimentos profundos, 

primitivos, explosivos, há muito recalcados sob uma atitude de “extrema cautela, 

circunspeção, rigor e força de vontade” (Id., p.3). O fim do percurso leva-o a Veneza, 

com sua beleza aristocrática, restos de uma era prestes a desaparecer com as mudanças 

que a guerra iminente acabaria por desencadear, mas leva-o também à destruição, à 

decadência, à doença e à morte, encerrando o ciclo da existência.  

Para a personagem de Robin, a viagem se inicia pela tentativa de organizar os 

dados esparsos da agenda, dar-lhes feição de texto, enquadrá-los em uma escrita 

ordenada e coerente, capturar o sentido, traduzi-lo em sua própria linguagem, já que “a 

linguagem é o único veículo disponível para evocar um ausente” (TRIGANO, 2001, p. 

42) 

Através da linguagem evocamos o passado, convocamos à nossa realidade 

objetiva os fragmentos dispersos de nós mesmos, atualizamos sentimentos e 

reencontramos aqueles que amamos. Na opinião de Morin,  

As palavras, por um lado, nomeiam, quer dizer, isolam, distinguem e 
determinam os objetos. [...] Mas também, por outro lado, as palavras evocam 
estados (subjetivos) e permitem exprimir, veicular toda a afetividade humana. 
(2002, p. 106) 
 

 A filha empreende, pois, a tarefa de transformar o texto fragmentado do caderno 

numa biografia de sua mãe, na tentativa de estabelecer relações, recuperar lembranças, 

inserindo-as no contexto de uma vida que lhe escapa. A tarefa revela-se, no entanto, 

impossível : « Elle a donné sens, trop de sens à l’énigme d’une vie qui ne se donnait que 

dans le discontinu, en pointillé ». (ROBIN, 1999, p.65).  

Decide-se, depois, pela “reescritura” da agenda na feição de um diário íntimo, 

menos descritivo que a biografia, mas que, ao sofrer a substituição da pessoa da 

enunciação – “ela” para “eu” – torna-se contaminado por um certo artificialismo.  

Ce “je” qu’elle prête à sa mère, cette voix qu’elle lui attribue, elle sent que 
c’est encore trop, comme quelque chose de rajouté, alors que la trace de 
l’agenda, légère aérienne, ne se rapporte à rien, n’est pas assignable. (Id.  
p.67  ) 
 

É necessário reconhecer, portanto, que, da mesma forma que à mente humana 

não é dado o acesso à integralidade do conhecimento, assim também existem conteúdos 

cuja representação é irredutível a qualquer forma de discurso. Esse pensamento nos 

remete ao conceito de “opacidade” desenvolvido por Glissant: “Não preciso mais 
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“compreender” o outro, quer dizer, reduzi-lo ao modelo de minha própria transparência, 

para viver com esse outro ou construir com ele”. (GLISSANT, 1996, p. 71-72) 

É então que uma ideia lhe acode: reescrever o texto sem procurar o sentido, sem 

estabelecer ligações, respeitando a fluidez e a inconsistência do original, em 

consonância com o que Régine Robin, citando Linda Hutcheon e Jameson define como 

uma estética pós-moderna: 

...um ludismo, uma reinterpretação da história sem ordem e sem hierarquia, 
sem meta-narração. 
... uma leitura sem interpretação. (ROBIN, p.31) 
 

 E nesse espaço que se situa entre a morte e a vida, entre a mãe e a filha, entre o 

original e a cópia, surgem os poemas que finalmente lhe devolvem a mãe ausente, 

através de um movimento aberto de permanente reescrita.  

Et si elle s’essayait pour les douze mois de l’année 1968 et les cent vingt 
mois qui séparent 1968 de la mort de sa mère.  
Cent vingt poèmes, collages, poussières du temps qui parleront indéfiniment 
des pages blanches, de lilas, de ciels mauves, de Kafka, de Venise, de 
Thomas Mann, des cafés du Quartier Latin, des Saint Moritz Menthol, 
indéfiniment, comme ça, comme un agenda.(Id.,p. 68) 

 

Como se traduzisse sua mãe, a filha lança mão de uma “língua pura” (Benjamin, 

p.272 ), de um idioma que se situa “entre e além das línguas” (Simon. 1994, p. 62), de 

uma  linguagem carregada de significações que, desfazendo a rigidez do sentido, é 

própria da poesia. 

Nessa língua pura que não almeja mais nada e que não exprime mais nada, 
mas como palavra não-expressiva e criativa, é o que é almejado em todas as 
línguas, finalmente toda comunicação, todo sentido e todo objetivo 
intencional atingem a um nível em que seu destino é de apagar-
se.(BENJAMIN, 1971, p. 273)  

  

O conto se encerra com um pequeno poema onde o “ela” e o “eu” se alternam e 

se confundem, desconstruindo a separação entre mãe e filha, passado e presente, entre o 

eu e a sua origem, entre a vida real e a literatura, entre sentimento e pensamento, pois 

“A suprema ventura do escritor é o pensamento capaz de tornar-se por inteiro 

sentimento, o sentimento capaz de tornar-se por inteiro pensamento. (MANN, 2000 p. 

52) 

Apropriando-se dos dados esparsos da agenda, através de uma reescritura 

poética, ela, a filha, assume o papel de enunciadora, de “mãe em escrita”, de “doadora 

de vida escrita” (SIBONY, 1991, p.157) engendrando, por sua vez, o texto que 

preenche, em sua materialidade, a ausência da mãe morta.   
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 A mãe, definitivamente sepultada, 

J’ai pris le caillou de Prague. 
Il venait de la tombe de Kafka. 
Je l’ai posé sur la tombe. 
(ROBIN, 1999, p. 69) 
 

continuará entretanto a viver indefinidamente no espaço do texto, criação conjunta, que, 

de agora em diante, substituirá definitivamente a agenda/passado em sua fixidez. 

“L’agenda est déchiré  ( Id., ibd.) 

 

 

3.1.2. O MITO AMERICANO E A “AMÉRICANITÉ” QUEBEQUENSE 

 

 

O mito americano, a ideia segundo a qual a América estadunidense conheceu um 

destino excepcional, é bastante difundida e faz parte integrante do “nation building” 

americano.7 Após a guerra de independência, no século XVIII, os americanos sentiram a 

necessidade de definir um mito nacional que confirmasse sua originalidade histórica em 

relação ao modelo de desenvolvimento europeu e, particularmente, inglês. 

Desenvolver-se-ia, assim, como parece confirmar Tocqueville, um 

“excepcionalismo” americano que definiria a América como uma experiência 

decididamente original: uma sociedade de indivíduos fundada sobre a ideia da 

renovação contínua, da novidade absoluta. Em oposição às cidades europeias, velhas 

sociedades cuja consciência nacional seria construída a partir de uma memória longa, 

numa relação de filiação ao passado, a América apresentaria o percurso de um constante 

recomeço histórico, resultado da mistura de populações, característica de seu 

povoamento. Dizendo de outra forma, os Estados Unidos teriam sido a primeira 

“sociedade nova”, a primeira sociedade auto-organizada e teriam, aliás, o destino, a 

missão, de descortinar essa nova forma de humanidade ao conjunto do gênero humano.  

Mas bem antes da Guerra de Independência, os puritanos que se estabeleceram 

na baía de Massachussets em 1630 acreditavam na predestinação das almas e se viam 

 
7 O “nation building” refere-se ao processo de construção ou estruturação de uma identidade nacional, 

usando o poder do estado. Visa a unificação do povo dentro da nação de forma que esta permaneça 

politicamente estável a longo prazo. ( SKOWRONEK, 1982) 
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como um povo eleito, escolhido por Deus e enviado em missão à Terra Prometida, 

como os hebreus na bíblia. O termo “puritanismo”, surgido em 1560, designava a 

oposição feita à Igreja da Inglaterra e os indivíduos que professavam esse culto eram 

chamados “puritanos” porque desejavam “purificar” a Igreja, através do retorno a uma 

forma depurada da religião. A Nova Inglaterra, colônia que estabeleceram na América, 

deveria ser um exemplo de harmonia, de piedade e de prosperidade para o resto do 

mundo e, principalmente, para a velha Inglaterra.  

Em seu livro  A democracia na América, Tocqueville afirma o caráter 

excepcional do estado social americano, quer dizer um estado social eminentemente 

democrático. O autor acredita que a democracia encontrou em solo americano um 

terreno particularmente fértil que lhe permite atingir  “seus limites, por assim dizer, 

naturais”, pois ela repousa, pensa ele, sobre a ideia – e também sobre a materialização  – 

de um indivíduo (des)socializado. “A aristocracia fizera de todos os cidadãos uma longa 

cadeia que ía do campônio ao rei; a democracia rompe a cadeia e põe cada elo à parte.” 

(TOCQUEVILLE, 2004, p.121). Tocqueville acredita ter encontrado o estado social 

democrático de maneira típica ideal no oeste americano – onde existiriam homens, mas 

não ainda um corpo social – que lhe parece, aliás, como uma verdadeira “dis-

sociedade”: são seres que surgem de lugar nenhum, famílias que se formam 

continuamente. É como se o mundo estivesse no ano zero.  

Assim, em razão de seu povoamento muito particular e da ausência de uma 

tradição aristocrática, a América viveria em um estado quase natural – o estado social 

democrático – e é por isso que aí se encontrariam, de forma particularmente relevante 

ou quase patológica, poder-se-ía dizer, as características próprias às sociedades 

democráticas: individualismo exacerbado, cultura da novidade, preocupação exclusiva 

com o momento presente, igualdade das condições, fim das grandes ambições, amor 

imoderado dos prazeres materiais, fascinação pelo pensamento prático. Construindo-se 

sem tradição, pensa Tocqueville, a América se afirmaria como o futuro da modernidade 

democrática. 

Joseph Yvon Thériault (2005), apoiando-se em um tema desenvolvido pelo 

historiador americano Jackson Turner, identifica, na formação da cultura dos Estados 

Unidos, uma outra formulação do mesmo mito do excepcionalismo. Trata-se da tese 

bastante conhecida da “fronteira” cujo aspecto de originalidade consiste na experiência 

de um deslocamento constante em direção ao oeste, de um avanço ininterrupto da 

civilização sobre o mundo selvagem. Quanto mais a fronteira se deslocou, mais 
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assimilou populações de origens diversas que formaram o cadinho de uma cultura nova 

feita de individualismo, de espírito empreendedor e de inovação. Diferentemente da 

fronteira europeia que significa uma separação rigidamente delimitada entre um grupo e 

outro – as nações entre elas – a fronteira americana consiste em abertura, encontro com 

o outro, experiência de renovação, porque é sempre um perpétuo recomeçar, verdadeira 

experiência de interculturalidade entre o imigrante europeu e o índio. Ela não separa, ao 

contrário, reune, mistura.  

Já Jean Morency, em sua obra Le mythe américain dans les fictions d’Amérique, 

remonta ao período renascentista para explicar a formação do mito americano que, 

segundo o autor, estaria ligado aos ideais que animavam a época moderna e que vão 

resultar nas conquistas marítimas. A descoberta da América representou, na história do 

Ocidente, a possibilidade de um recomeço, a ocasião sonhada – idealizada – pelo 

homem da Renascença que ansiava em deixar para trás o mundo medieval, um mundo 

de guerra, peste e fome. Além disso, a ideia de “pecado” e consequente castigo divino, 

alimentada pela Igreja Católica com a finalidade de garantir a submissão dos fiéis, 

estava presente no cotidiano dos indivíduos e gerava uma sensação constante de 

nostalgia culpada em relação ao paraíso perdido das escrituras. Nesse contexto, o Novo 

Mundo surge como um espaço virgem, inexplorado, não corrompido pelos vícios 

humanos, um terreno propício à construção de uma Nova Ordem, uma civilização que 

buscaria a reedição do paraíso perdido, a terra prometida onde a felicidade plena seria, 

finalmente, possível. Adaptando-se estreitamente a um cenário em constante 

transformação, integrando mitos ficcionais da literatura clássica à matéria histórica 

americana, a narrativa mítica da América descreve como os  

homens, nos tempos heroicos da exploração do continente, quer dizer nos 
tempos primordiais [...], deixaram um mundo caracterizado pela estabilidade, 
ou imaginado como tal, para mergulhar no espaço americano à procura de um 
éden ou de uma utopia, para aí se encontrar face à face com o indígena e 
voltar desse encontro finalmente transformado. (MORENCY, 1994, p.12)  
 

O sonho americano está, pois, vinculado à ideia de felicidade e é impossível não 

associá-lo à visão romanesca desse sonho, desenvolvida por Kafka, há quase cem anos, 

em Amerika ou O desaparecido (2004). No final do romance temos o trem que leva, em 

uma “longa viagem”, o exilado Karl Rosmann para o “Grande Teatro de Oklahoma” – 

uma imagem paródica de um Éden americano situado além de uma fronteira imaginária, 

na qual, sem exceção, “todos são bem-vindos”(Kafka, 2004, p.248). O fato de Kafka ter 

escrito o romance – inacabado, por sinal, como tantos de seus textos – sem nunca ter 
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colocado os pés na América, sugere que não se trata de uma América real que seu 

romance explora, mas sim sua imagem mítica, uma invenção europeia, uma metáfora da 

modernidade. Essa representação kafkiana do continente – na verdade reduzido ao 

Estados Unidos, no romance – parece querer significar que toda viagem rumo à 

felicidade tem origem na imaginação, no desejo e no sonho, mais do que na razão. 

O mito americano, cuja base repousa sobre a ideia do excepcionalismo da nação, 

manifesta-se em diversos setores da história político-cultural americana, entre esses a 

construção de uma literatura nacional. Como afirma Morency, no início do século XIX, 

alguns escritores aspiraram compor a obra total que teria resumido a quintessência da 

aventura americana e expressado a enormidade do país e do continente, proclamando, 

ao mesmo tempo, o advento de uma nova nação, “the great american novel”.  

Esta formulação do mito americano por meio da literatura, Morency a retraça 

através da obra de quatro escritores da primeira metade do século XIX: Rip Van Winkl, 

de Washington Irving, O último dos moicanos, de James Fennimore Cooper, A letra 

escarlate, de Nathaniel Hawthorne e Moby Dick, de Herman Melville. 

Para Jean Morency, essas obras descrevem um percurso evolutivo, com 

elementos intertextuais, em que o “mito americano”, lentamente, toma forma, se 

elabora, se refina, para em Moby Dick atingir uma elaboração definitiva. Na verdade, 

esses romances participariam de uma mesma lógica de oposição entre a cultura, 

europeia, e a natureza, continental americana; entre a vida sedentária da Nova Inglaterra 

– o universo enclausurado do mundo puritano – e a vida nômade, a liberdade e a 

abertura da natureza selvagem ambiental. 

Tudo se passa como se o europeu, o civilizado, devesse se perder no continente 

selvagem a fim de participar da elaboração de uma cultura nova, de uma nova nação. 

No “mito americano”, não seria a cultura que triunfaria sobre a natureza, mas o 

confronto mortífero entre as duas que faria surgir o “Homem Novo”. A epopeia da caça 

à baleia no romance de Melville termina com a destruição do barco e o afogamento dos 

marinheiros que participavam do empreendimento. Sobre esse barco, o Pequod, o 

capitão Ahab reúne uma amostragem variada da humanidade oriunda, tanto dos povos 

civilizados, quanto selvagens. Enquanto o capitão Ahab perece arrastado pela baleia, 

por sua vez ferida de morte, às profundezas do oceano, o mais novo dos marujos, 

Ismael, é o único sobrevivente. Dentro do “princípio que anima o mito americano, ou 

seja esta esperança tão louca quanto tenaz do recomeço absoluto, da renovação 

ontológica” (MORENCY, p. 112), era preciso que morresse o velho homem para que o 
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novo homem nascesse, “no turbilhão furioso da vida e da morte provocado pela baleia 

branca” (Id., ibid.) 

O episódio final do romance de Melville conecta-se inequivocamente aos mitos 

do Fim do Mundo. Segundo Mircea Eliade (2011), essa mitologia implica a recriação de 

um novo universo e exprime a ideia arcaica da destruição e restauração periódica do 

Cosmos. Está associada ao “Mito do Eterno Retorno”, à crença na “perfeição do 

princípio” e do “Paraíso primordial” que, com algumas alterações, está presente na 

mitologia de inúmeras sociedades antigas. É possível, portanto, depreender a 

importância atribuída, pelo homem das sociedades arcaicas, ao retorno às origens, 

retorno esse que pode ser efetuado de diversas maneiras. 

Eliade acrescenta que esse prestígio da origem sobreviveu nas sociedades 

modernas e que as estruturas míticas de imagens e comportamentos são identificáveis 

nas criações artísticas da contemporaneidade. Os personagens das histórias em 

quadrinhos, por exemplo, apresentariam “a versão moderna dos heróis mitológicos ou 

folclóricos”. (ELIADE, 2011, p.159) Também os romances policiais poderiam ser 

considerados sob uma ótica semelhante: o leitor assiste à luta exemplar entre o Bem e o 

Mal, entre o herói – o detetive – e o criminoso, que representaria a encarnação moderna 

do Demônio.  

Jean Morency, por sua vez, identifica na literatura quebequense alguns 

elementos significativos, constituintes do mito continental, reutilizados como 

modalidade de uma nova definição da identidade cultural. Essa reaparição participa de 

um movimento da “américanité”, quer dizer de uma vontade – que vai além da ideia de 

americanização – de definir o pertencimento do Quebec a um espaço cultural que seria 

compartilhado por todos os povos da América. 

Apesar de sua herança europeia, os quebequenses – e antes desses, os 

canadenses franceses –, como todos os americanos do norte ou do sul, tiveram que 

inventar para si próprios um imaginário que lhes permitisse interpretar adequadamente o 

novo continente. Segundo Morency, reencontramos na literatura quebequense a 

oposição matricial, já detectada na literatura americana, entre a civilização e a natureza8, 

entre o sedentário e o nômade. Dessa forma Morency vê no romance Marie 

Chapdelaine, de Louis Hémon, escrito em 1914, a inauguração do mito quebequense da 

 
8 Em Volkswagen blues, Pitsémine afirma estar dividida entre a natureza e a civilização: “je trouve que la 
nature est plus belle quand il n’y a rien, je veux dire quand elle est restée comme elle était au début, mais 
j’aime aussi les lumières. Je suis partagée entre les deux et je sais que ça va durer toujours (V.B., p.59) 
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“américanité” e no romance Volkswagen blues de Jacques Poulin, publicado em 1984, o 

estágio mais elaborado e aperfeiçoado desse mito.  

O romance de Jacques Poulin é construído inteiramente sob o signo da 

ambivalência, sob a relação entre o lugar – a paisagem física – e o cenário histórico que, 

como uma voz longínqua ou um eco, insinua-se na trama e sustenta todo o seu enredo.  

L’Amérique! Chaque fois qu’il entendait prononcer ce mot, Jack sentait 
bouger quelque chose au milieu des brumes qui obscurcissaient son cerveau. 
(Un bateau larguait ses amarres et quittait lentement la terre ferme). C’était 
une idée enveloppée de souvenirs très anciens – une idée qu’il appelait le 
« Grand Rêve de l’Amérique » (POULIN, 1988a, p. 109) 

 
Fala-se, então, no romance, de uma anterioridade e de uma atualização possível 

desta anterioridade através de um percurso que toma a forma explícita de uma busca. 

Dentro de uma abordagem superficial do texto, a busca de Jack prende-se à procura por 

seu irmão, Théo, de quem há muito tempo não tem notícias. Esse é o pretexto inicial, a 

motivação revelada desde as primeiras páginas do relato para que a ação se inicie, 

dando origem à viagem, em sentido geográfico, que vai seguir, a princípio, a trilha dos 

exploradores franceses, desbravadores do solo americano para, mais adiante, retraçar o 

caminho dos pioneiros até a costa oeste da América, mais especificamente até São 

Francisco, cidade que abrigou a geração “beat” nos anos 50. Em um nível mais 

profundo, descobre-se na narrativa, uma outra viagem, mítica, ao passado, uma travessia 

no tempo em direção às origens da colonização, balizada pelos diversos textos – 

documentos históricos, relatos de viagens, lendas – que favorecem uma releitura da 

história, uma reescrita do passado, uma redescoberta da América.  

Na verdade, a odisséia de Jack Waterman – escritor que atravessa, aos quarenta 

anos, uma crise existencial – e Pitsémine – jovem mestiça, filha de um caminhoneiro 

branco e uma índia – inicia-se na Gaspé, local onde Jacques Cartier, por ocasião de sua 

primeira viagem ao Canadá, desembarcou, em 1534, e fez elevar uma cruz, 

reivindicando para o rei da França, Francisco I, a posse da terra. É exatamente o extrato 

do relatório original dessa viagem, transcrito – de forma quase ilegível, em uma escrita 

antiga – para um cartão postal enviado ao protagonista por seu irmão desaparecido, que 

vai motivar a viagem e dar-lhe também uma dimensão histórica. 

Vale a pena ressaltar que, no corpo do romance, inserem-se fotos, desenhos, 

esquemas, transcrições de documentos reais ou fictícios, que aliados às descrições 

minuciosas de lugares, de endereços, aproximam a criação literária pouliniana de uma 

obra não ficcional, criando um efeito de verdade e despertando, no leitor, um sentimento 
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de confiança, de cumplicidade que contribui para a inserção da narrativa na esfera do 

plausível, do possível.    

 Temos, então, um documento histórico oficial que, ao ser registrado numa 

correspondência pessoal, desce à esfera do cotidiano e também do ficcional, já que 

passa a integrar uma trama romanesca. Esse expediente parece fazer parte de uma 

estratégia, presente em outros momentos do texto, de relativizar a importância da 

história oficial, mas, ao mesmo tempo, de reconhecer a necessidade de recorrer a ela, de 

decifrá-la, de desmontá-la, de desconstrui-la com vistas à elaboração de novos 

paradigmas identitários.  

Através das páginas de Volswagen blues, duas Américas são perceptíveis ao 

leitor: uma, percorrida pelos viajantes graças ao velho Volkswagen, é real, física, mas 

de uma realidade enganadora, porque é associada à valorização da aparência, de tudo 

que é efêmero e volátil e também por causa da decepção daqueles que nela procuraram 

a realização do sonho do recomeço, da reconstrução da sociedade perfeita em sua 

pureza original: “Avec le temps, le “Grand Rêve de l’Amérique” s’était brisé en miettes 

comme tous les rêves” (V.B., p.110)  A outra América, onírica, mítica e, no entanto, 

mais verdadeira que a primeira, é descoberta pelos protagonistas com o auxílio dos 

livros, dos mapas, dos museus que os afastam da realidade física onde jazem as 

migalhas remanescentes do sonho estilhaçado, para introduzi-los num mundo interior 

onde resta intacto o sonho do recomeço. 

Essa justaposição dos espaços da imensidão e da intimidade se materializa no 

“minibus volkswagen’ que tanto possui a qualidade inestimável de conduzir seus 

passageiros de um lado a outro do continente – seguindo a inspiração do momento, a 

curiosidade ou algum ponto sugerido pelas pistas deixadas por Théo – quanto a de 

servir como casa – cama, biblioteca. Permite aos protagonistas conservar certos 

elementos da vida sedentária dentro da vida nômade da estrada. Assim o veículo, 

bastante rodado, propicia, lentamente, uma descoberta geogáfica (o espaço), histórica (o 

tempo) e interior (a identidade). 

Aliás, a oposição máquina/natureza assume várias formas, particularmente 

naquelas regiões do mundo onde a modernização foi um fenômeno irregular e considero 

interessante destacar a representação do automóvel na literatura, pois parece que a 

produção artística, de uma maneira geral, foi particularmente sensível às experiências da 

motorização: “[h]ouve uma interação fértil entre a arte e o movimento, com a atenção 
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dada à tecnologia de transporte constituindo um dos aspectos da crescente mecanização 

da vida cotidiana”(GIUCCI, 2004, p. 152).  

No Brasil, ainda no início do século XX, João do Rio aborda o tema da 

subordinação da natureza à técnica. Refere-se especialmente ao “desaparecimento” da 

natureza:  

Graças ao automóvel a paisagem morreu – a paisagem, as árvores, as 
cascatas, os trechos bonitos da natureza. Passamos como um raio, de óculos 
enfumaçados por causa da poeira. Não vemos as árvores. São as árvores que 
olham para nós com inveja. Assim o automóvel acabou com aquela modesta 
felicidade nossa de bater palmas aos trechos de floresta e mostrar ao 
estrangeiro a natureza.(RIO, 2006, p. 12-13) 
 

Entre os modernistas, gostaria de chamar a atenção para esse fragmento do 

poema de Mario de Andrade, “Louvação da tarde” que faz parte da coletânea Remate de 

males. Parece que o autor encara de forma diversa a relação automóvel/paisagem física: 

[...] Só tu me desagregas tarde vasta, 
Da minha trabalhadeira. Sigo livre, 
Deslembrado da vida, lentamente, 
Com o pé esquecido do acelerador. 
E a maquininha me conduz, perdido 
De mim, por entre cafezais coroados, 
Enquanto meu olhar maquinalmente 
Traduz a língua norte-americana 
Dos rastos dos pneumáticos na poeira. 
O doce respirar do forde se une 
Aos gritos pontiagudos das graúnas, 
Aplacando meu sangue e meu ofego. (ANRADE, 1987, p. 237) 
 

A “língua norte-americana” se mistura às poéticas europeias – representadas 

pelos decassílabos ingleses – e à tradição nacional. Na figura do “forde” conjugam-se 

diferentes aspectos da sensibilidade moderna: a tecnologia norte-americana, a paisagem 

brasileira e a poesia de técnica e ritmos novos. Aqui, podemos perceber claramente o 

contraste com o texto de João do Rio. Não existe a descrição da velocidade que anula a 

natureza, a paisagem rural. Pelo contrário, o tom é conciliatório. Trata-se de um passeio 

entre os cafezais, ao entardecer, no qual, como uma visão cinematográfica, o 

movimento leva à interioridade e à reflexão. Temos um retrato mais interno do que 

externo, mais psíquico do que físico, mais imaginado do que real.  

Mas, retornando ao caso particular do Volks de Jack Waterman, por sua 

importância na trama, dando origem ao título do romance e merecendo mesmo um 

capítulo à parte – “La vie secrète du minibus Volkswagen” – esse personagem, pouco 

mencionado pela crítica, exige que sobre ele teçamos algumas considerações. Ao ser 

adquirido por Jack, o minibus já contava quatro anos de idade e apresentava sinais de 

desgaste na lataria provenientes da ferrugem. Através de velhas notas fiscais, 
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encontradas no interior do veículo, Jack fica sabendo que ele teria sido adquirido na 

Alemanha e, depois de percorrer a Europa, teria atravessado o oceano Atlântico a bordo 

de um cargueiro. Em seguida, teria viajado pela costa leste americana, desde as 

províncias marítimas até o sul da Flórida. Trazia como memórias de sua vida passada, 

conchas e pedras coloridas, esquecidas no interior do porta-luvas, e à noite deixava, às 

vezes, espalhar-se no ambiente um odor de perfume barato. Essa humanização, do velho 

Volks, por parte do narrador, faz eco com o apreço que Pitsémine lhe vota: 

Elle avait une grande affection pour le Volks, même s’il était vieux et lent et 
capricieux. [...] il était aménagé d’une manière si commode avec le toit qu’on 
pouvait relever et la table qu’on dépliait lorsqu’on voulait faire la cuisine, et 
la banquette qui se transformait en lit à deux places quand on voulait dormir ; 
on n’avait que tirer les rideaux et on était chez soi. C’était comme une 
maison. (POULIN, 1988a, p.107) 
   

É interessante notar que os veículos estão sempre presentes, de forma destacada 

nos romances poulinianos: o Volks pertence ao escritor Jack – seja ele o Jack de 

Volkswagen blues, de La tournée d’automne ou de Chat sauvage –  a Jim – quer se trate 

do escritor de Vieux chagrin ou do jovem vendedor de livros em Les yeux bleus de 

Mistassini –, ou a Pitsémine que reaparece de posse do minibus em L’homme de la 

Saskatchwean. Quanto ao “bibliobus” – “un petit camion Ford de deux tonnes” 

(POULIN, 199, p. 13), esse é propriedade do Chauffeur de La tournée d’autonne, tio de 

Francis de L’anglais n’est pas une langue magique e funcionário do Ministério da 

Cultura que leva livros aos leitores espalhados entre a cidade de Quebec e a costa norte 

da província canadense.  

A afeição e o respeito se traduzem também pelo cuidado dispensado ao minibus 

que tem seu motor recuperado, a parte inferior de sua carroceria refeita com folhas de 

chapa galvanizada, recortadas, modeladas e fixadas com rebite, para depois receber uma 

pintura anti-ferrugem. 

Como já tinha percorrido 195.000 km em sua vida, queria que fossem 

respeitados sua idade, sua experiência e seus pequenos hábitos e é, sem dúvida, por 

causa da sua idade avançada que o velho Volks tinha manias contra as quais nada se 

podia fazer: por exemplo, depois que os cintos de segurança estavam fechados, era 

muito difícil abri-los e tinha-se a impressão que o carro não queria se resignar em deixar 

as pessoas partirem. (V.B., p. 92) 

Meio de transporte caprichoso, casa sobre rodas acolhedora e calorosa, o veículo 

é na obra de Poulin um espaço onde o herói descobre o Outro como elemento essencial 

de sua identidade pessoal e nacional. Ao longo da viagem de traçado irregular – ao 
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sabor das lembranças de leituras, do apelo das histórias movimentadas dos povos da 

América, da curiosidade, da necessidade de encontrar a pista de Théo – Jack e Pitsémine 

procuram reler o passado para compreender a realidade plural do presente.  

O Volks, na sua qualidade de “casa móvel”, torna-se uma metáfora para o 

romance e para a literatura em geral. Como veículo pertence ao movimento e se desloca 

em direção a outro lugar. Entretanto, como habitação, pertence ao domínio do que é fixo 

e remete ao aconchego e à interioridade. Reflete, como símbolo, a realidade híbrida do 

presente onde a identidade, a cultura e a escrita encontram-se em constante mutação. 

Retornando à questão da “américanité” no caso do Quebec, Jean-François 

Chassay (1995) propõe uma outra abordagem para o problema que não se baseia na 

reapropriação do mito americano. A meu ver, embora seja impossível desprezar as 

reflexões de Morency na identificação dessa matéria comum que aproxima a literatura 

quebequense da produzida no continente americano e, mais especificamente, nos 

Estados Unidos, as conclusões de Chassay acrescentam uma visão nova sobre o assunto. 

Para o autor, o mito da sociedade nova seria encontrado na verdadeira fascinação dos 

romances quebequenses pelo universo da técnica e da máquina, constantemente 

associado à América estadunidense. Chassay identifica essa tendência em textos, tanto 

do período canadense-francês – Jean Rivard, escrito em 1862 e Robert Lozé, de 1903 – 

quanto da fase quebequense mais contemporânea, representada por Les faux-fuyants, de 

Monique Larue e Volkswagen blues, de Poulin. Assim, nesse último, considerado 

também por Morency como o romance mais representativo da “américanité”, seria o 

automóvel atravessando a América o verdadeiro tema do romance. O mesmo acontece 

em relação ao interesse que desperta On the Road, de Jack Kerouac, romancista 

americano da geração beat. Esse interesse advém da fascinação da estrada pela estrada, 

do universo das redes que atravessam as fronteiras. Fascinação por um mundo que 

funciona sozinho, sem intencionalidade ou subjetividade humana, auto-regulável e 

mecânico. 

O mito americano de uma humanidade sem sociedade, como dizia Tocqueville 

sobre o oeste americano, onde existem homens, mas não ainda um corpo social, aqui é 

elevado ao extremo. Para Chassay, a adesão ao mito americano seria a adesão à lógica 

posmoderna em que os sistemas engendram os homens e não o inverso. Como 

conclusão para esse capítulo, gostaria de citar colocações mais recentes do sociólogo 

Jean-François Coté para quem a “américanité” do quebequense estaria ligada à sua 

capacidade de se desfazer de sua antiga subjetividade e “de ter traduzido, na língua dele 
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[o “québécois”], o corporatismo transacional e de ter habilmente deslizado nos hábitos 

da civilidade soberana do modelo estadunidense”.  (COTÉ, 2001, pp 6 – 25)  

 

 

 

3.2. SOBRE A CIDADE 

 

 

Quand il s’agit de partir – de passer ailleurs – on emporte toujours une ville 
avec soi, non dans sa globalité, non dans sa réalité, mais sous la forme d’un 
bagage lacunaire, vite bouclé, dans lequel on a jeté, juste avant le départ, des 
bribes des textes et des souvenirs d’angles, des vues imprenables et des 
courbes de rues, des formes d’habitat et des façons de vivre, des fragments de 
rumeur et des reliefs d’images fugaces. 
                                      Benoît Melançon et Pierre Popovic 

 

A cidade, tanto quanto nos é dado perscrutar nas brumas do tempo, tem sido 

sempre um tema apaixonante e controverso, profundamente enraizado no pensamento 

ocidental. Não existem maneiras de experimentá-la, observá-la ou escrever sobre ela 

que não despertem fortes sentimentos e vivas associações, pois a cidade fala e suas 

muitas vozes evocam e orquestram múltiplas respostas àqueles que se detêm na 

decodificação da infinidade de signos que compõem o texto impreciso de suas ruas. 

Mircea Eliade, estudando as sociedades tradicionais, afirma que, para o homem 

pré-moderno, o valor de um ato humano ultrapassa sua utilidade e inscrição na realidade 

física. Sua importância prende-se ao fato de ser ele, na verdade, a “reprodução de um 

ato primordial”, a “repetição de um exemplar mítico” (ELIADE, 2009, p. 16). A 

alimentação e o casamento, como exemplos, não se resumiriam a simples operações 

fisiológicas, mas renovariam uma comunhão com protótipos míticos, reiterados porque 

consagrados, nos tempos das origens, por deuses, heróis ou antepassados. Mesmo os 

objetos moldados pela atividade laborativa do homem só encontram, segundo o autor, a 

sua realidade, a sua identidade, na medida em que recebem, pela mão daquele que os 

moldou, a validade que é própria ao protótipo extraterrestre que lhes serviu de modelo. 

Dessa forma, também a cidade e o templo edificados pelo homem, incluindo toda a 

região em que este habita, são construídos de acordo com um modelo celeste.9  

 
9 A esse respeito Eliade, citando o Apocalipse Siriático de Baruch, toma como exemplo a construção de 
Jerusalém que já havia sido edificada por Deus, antes de ser erguida pela mão do homem; “A construção 
que se encontra hoje entre vós não é aquela que foi revelada em mim, aquela que estava pronta desde o 
início dos tempos”. (ELIADE, 2009, p.20) 



 

 51 

 

O ato de criação é um ato divino e, quando o homem cria, reveste-se de 

divindade na repetição do ato criador e é precisamente através do rito sagrado da 

fundação de uma cidade, repetido regularmente por ocasião dos festivais, que essa 

conexão entre humano e divino é formalizada, assim como fixada, nas pedras dos 

monumentos. Para examinar mais detidamente a questão da “repetição” e da “criação”, 

Eliade explica: 

... todo território ocupado com a finalidade de ser habitado ou ser utilizado 
como “espaço vital” é inicialmente transformado de “caos” em “cosmos”; 
quer dizer que, por efeito do ritual, lhe é conferida uma “forma”, que o faz 
assim tornar-se real. (ELIADE, 1969, p. 23) 
 

 Para a mentalidade arcaica, o real é o “sagrado”, pois só o sagrado existe de 

maneira absoluta, age de forma eficaz, cria e faz com que as coisas perdurem. E a 

cidade, sagrada pelo ritual que a consagra, que confere ao local onde foi estabelecida 

uma nova forma, um “novo nascimento”10, é, simbolicamente, o centro do universo, o 

ponto onde se encontram três regiões cósmicas: o céu, a terra e o inferno.11    

    Ainda sob a ótica de Mircea Eliade, a sacralização do mundo, que pressupõe a 

ruptura com o espaço “natural”, coincide com a descoberta de um centro, um ponto fixo 

para a orientação cosmogônica do homem sobre a terra: “assim como o universo se 

desenvolve a partir de um Centro e se estende na direção dos quatro pontos cardeais, 

assim a aldeia se constitui em volta de um cruzamento”( ELIADE, 1992, p.28 ). Desse 

modo, o ponto de encontro que permitirá reunir periodicamente pessoas em torno de 

objetivos compartilhados e/ou convergentes já contém o embrião da cidade, daquilo que 

ela virá a se tornar.                                                                                                                                             

No ato de fundação das cidades antigas, repousa, subjacentemente, a ideia de 

que a cidade representa, obrigatoriamente, a separação do mundo da natureza, a 

imposição do poder humano sobre a ordem natural instituída por uma divindade. É o 

lugar criado pelo homem, a afirmação de que este assume sua própria existência, 

independente de Deus, contra o qual se rebela. É interessante lembrar que a Gênesis fala 

de um jardim original oferecido ao homem para sua moradia e, em tudo, adaptado ao 

 
10 Lembrando as conquistas de espanhóis e portugueses no Novo Mundo, Mircea Eliade considera que a  
oficialização da posse da terra descoberta, pela instalação da cruz é um ato que equivale a uma 
consagração do lugar, a um “novo nascimento”, “repetindo assim o batismo (ato de criação)”. (ELIADE, 
2009, p.22) 
11 Segundo Eliade (1992, p. 25), nas sociedades tradicionais, um lugar sagrado constitui uma ruptura no 
espaço, uma abertura, expressa sob a forma de uma coluna – o eixo do mundo – que liga e sustenta o Céu 
e a Terra e cuja base encontra-se fincada no mundo inferior, chamado de Inferno. Ao redor desse eixo 
cósmico, estende-se o mundo, logo o eixo encontra-se no Umbigo da Terra, no Centro do Mundo, criado 
e transformado pelo homem de Caos em Cosmos. 



 

 52 

 

seu conforto e necessidade. Este, porém, recusa essa vida que Deus lhe destina – a 

eterna errância no Paraíso – e se reúne a outros homens; organizam-se para não mais 

dependerem da natureza, para que suas conquistas individuais sobre o mundo material 

sejam transformadas e assimiladas como elementos duráveis da herança humana. Essa 

interferência do homem na ordem divina envolve um sentimento de culpa, de 

transgressão, que pode se conectar ao mito de que muitas cidades antigas foram 

fundadas por assassinos: conta-nos a Bíblia que Caim, o fratricida, responsável pela 

morte de Abel, foi o fundador da primeira cidade, da mesma forma que a Eneida narra o 

episódio da morte de Remo, pelas mãos de seu irmão Rômulo, a quem é atribuída a 

fundação de Roma.  

O fruto de um povo marcado pelo crime não poderia ser doce e a rebeldia, a 

transgressão teriam que ser punidas. Após o dilúvio – castigo de Deus contra os 

infratores de suas leis, contra a geração de Caim –, aqueles que sobreviveram fixaram-

se em uma planície na terra de Sinear e, ali, começam a edificar uma cidade e uma torre 

“cujo cume toque nos céus”.12 No entanto, Babel – a cidade erguida com tijolos 

queimados e betume,  expressão máxima da presunção humana – não poderia subsistir, 

pois não era lícito ao ser humano igualar-se a Deus. O homem não poderia construir 

uma outra natureza, artificial, erguida sobre a natureza primordial e unitária: a obra 

divina. Então o Senhor, ao ver a cidade e a torre que os filhos dos homens faziam e, 

percebendo que agora, não haveria restrição para tudo o que eles intentassem fazer, 

resolveu lançar mais uma maldição sobre a própria criação: as línguas foram 

embaralhadas, e os homens não mais se entendiam. “Assim o Senhor os espalhou dali 

sobre a face da terra; e cessaram de edificar a cidade”13 Esse episódio bíblico, 

entretanto, oferece outras possibilidades interpretativas: Maria Bernadette Porto (2001), 

sugere a percepção da situação de confusão das línguas não como punição de uma falta 

cometida, mas, evocando a associação estabelecida por Octavio Paz, entre essa 

passagem do Velho Testamento e a do Petencostes14 conforme narrada nos Evangelhos, 

ressalta que a multiplicidade de falares veicula a ideia da “compreensão de outrem para 

além das diferenças” (p.131) 

 
12 Gênesis.  
13 Ibid.  
14 O episódio de Petencostes é narrado nos “Atos dos apóstolos”. Segundo o texto bíblico, após a morte 
de Jesus, estando seus apóstolos reunidos em Jerusalém, desceu do céu, sobre cada um deles, uma língua 
de fogo e “todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar, noutras línguas” para divulgar os 
ensinamentos do Cristo, o que permitiu a comunicação com os estrangeiros que habitavam a cidade. 
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A verdade é que a urbanização já se encontra prenunciada, como germe, desde 

os primeiros tempos da vida humana e o grupamento dos indivíduos em aldeias, durante 

a fase agrária – ou mesmo antes, nos santuários paleolíticos, primeiros indícios de vida 

cívica – responde a uma necessidade que vai além da sobrevivência física e prende-se às 

práticas sociais da “reunião” e do “encontro”, busca o aumento, tanto de alimentos, 

quanto do prazer social. No espaço subtraído à natureza e “recriado” através de sua 

consagração ritualística, dá-se a lenta transformação da paisagem natural em paisagem 

arquitetônica, produzindo-se a cidade como um centro de acumulação de riquezas, de 

conhecimentos, de técnicas, de realizações artísticas e também como o palco onde agem 

as forças políticas nela instituídas. 

No Ocidente, após a formação das primeiras aglomerações humanas, os núcleos 

agrários desenvolveram-se em comunidades urbanas em função da atividade da guerra, 

fosse ela empreendida com a finalidade da conquista e expansão do território, ou com o 

objetivo de defendê-lo dos agressores. Afinal, a guerra é talvez a atividade mais antiga 

da humanidade e a construção de fortalezas quase tão antiga quanto ela. As primeiras 

edificações erguidas pelo homem parecem ter sido recintos de proteção e consistiam 

num espaço de forma quadrada ou circular, cercado de baluartes feitos de troncos de 

árvores, de terra ou de blocos de rochas, protegido por um fosso e com aberturas para 

acesso. Para resumir, não eram mais que uma cerca. A esse respeito, Henri Pirenne 

explica: 

 Em tempo normal, essas cercas permaneciam vazias. A população só ali 
afluía por motivo de cerimônias religiosas ou civis, ou quando a guerra a 
obrigava a refugiar-se nesse local com os seus rebanhos. Mas os progressos 
da civilização transformaram, a pouco e pouco, a sua animação intermitente 
numa animação contínua. (PIRENNE, 1973, p.50) 

 

 É claro que este processo de aglomeração não se deu simultaneamente em todos 

os lugares: havia os aldeões e os não aldeões e era por causa desses últimos, os 

nômades, os não fixados a um determinado solo, que as pequenas aldeias nascentes 

deveriam constituir suas defesas. A sociedade começa a organizar-se militarmente e, em 

virtude dessas condições iniciais, surge a cidade antiga, baseada num modelo de 

economia escravagista, pois o inimigo vencido, o estrangeiro, aquele que não pertencia 

ao espaço sacralizado da cidade, era, quando não eliminado, escravizado e condenado 

ao trabalho servil.  

O sentimento de pertencimento à cidade e a consequente separação entre o “nós-

cidadãos” e o “outro-estrangeiro” já eram bastante nítidos nesse período histórico: 
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Fustel de Coulanges15, narrando a gênese da cidade antiga, detém-se na descrição da 

fundação de Roma, baseando-se em relatos de escritores da Antiguidade, tais como 

Plutarco, Cícero e Ovídio. Fala sobre o ritual de delimitação do solo, através da abertura 

de um fosso, dentro do qual seriam atirados torrões de terra, trazidos pelos participantes 

da cerimônia, das diversas regiões das quais esses homens, acolhidos por Rômulo, eram 

provenientes. Acrescenta que todo vestígio de terra que porventura caísse no lado 

exterior do fosso era cuidadosamente lançado no interior do recinto delimitado, para que 

nenhuma parcela da terra sagrada ficasse do lado estrangeiro. Além disso, depois de 

estabelecida a cidade, de seus cultos públicos apenas poderiam participar os que fossem 

cidadãos, ficando a simples presença a essas cerimônias vedada ao estrangeiro, do qual 

apenas um olhar poderia “manchar o ato religioso” COULANGES (2002, p.160). Em 

Atenas, por exemplo, não era possível ao estrangeiro tornar-se cidadão, a menos que 

todo o povo reunido votasse por sua admissão, decisão essa que teria que ser reiterada 

por uma assembleia realizada nove dias após a primeira. E, mesmo assim, era permitido 

o veto de qualquer ateniense em desacordo com essa medida cuja abrangência era 

limitada: embora adquirisse o direito ao voto e pudesse situar-se sob o abrigo das leis de 

Atenas, o novo cidadão jamais poderia tornar-se sacerdote e presidir aos cultos 

religiosos. Enquanto isso, para os que não fossem alçados à glória da cidadania, nenhum 

direito civil era facultado: não poderiam ser proprietários, casar-se ou ser herdeiros de 

um cidadão – e nem, ao menos a este deixar, como herança, qualquer parcela de seus 

bens.   

  O declínio do Império Romano, seguido das invasões bárbaras, produziu um 

quadro de miséria e flagelos levando ao quase desaparecimento da cidade antiga. 

Inicialmente, as cidades sobrevivem como lugar físico das dioceses da Igreja, sediadas 

nas circunscrições das antigas cidades romanas. O modo de produção feudal se 

estabelece tendo como base grandes propriedades agrícolas que giram em torno dos 

palácios e dos castelos dos novos senhores da terra, localizados no campo. Entretanto, a 

partir do século X, assiste-se a um renascimento comercial que produzirá, nos séculos 

seguintes, um novo florescimento das cidades. As origens desse renascimento comercial 

devem ser buscadas nas caravanas de mercadores que, utilizando-se das antigas estradas 

do Império Romano, cruzavam a paisagem da Europa medieval. As estradas romanas, 

 
15 Numa Denis Foustel de Coulanges, historiador francês do século XIX. Embora fosse um escritor 
positivista que comparava a história às ciências exatas, sua obra mais conhecida, A cidade antiga, foi 
apontada por Marc Bloch, historiador que pertenceu à “École des Annales”, como a obra fundadora da 
história social. 
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que no passado ligavam as cidades do Império, permitiam agora aos mercadores terem 

acesso ao que subsistiu daqueles antigos núcleos urbanos, estabelecendo, nas suas 

cercanias, feiras para a comercialização de suas mercadorias. Elegendo as cidades como 

pontos fixos para suas atividades, o comércio produziu um significativo reaquecimento 

das economias locais, e a retomada do desenvolvimento urbano. A chegada dos 

mercadores, vindos do estrangeiro, introduziu um elemento perturbador no estratificado 

mundo feudal. A servidão era uma condição de berço da qual o camponês não poderia 

se libertar, mas os estrangeiros viajantes não tinham origem conhecida e, portanto, não 

seria possível atribuir-lhes outro status, a não ser o de homens livres. Aí reside o 

embrião do que virá a se tornar uma nova classe social, que fará da cidade o seu “habitat 

natural” e cuja ascensão se mostrará decisiva para o advento do modo de produção 

capitalista: a burguesia. 

A cidade, predominando sobre o feudo, volta a ser o centro da vida social e 

política na Idade Média e, mesmo sem abdicar de seu caráter político, foi, 

principalmente, comercial. A propriedade da terra passa progressivamente para as mãos 

dos novos grupos dirigentes, representados principalmente pelos comerciantes e 

banqueiros. A afirmação da cidade e da sua morfologia coincide com o objetivo 

estratégico de afirmação da burguesia como nova classe social nela sediada e uma parte 

significativa da riqueza acumulada é, então, investida na própria construção e 

embelezamento da cidade, cujo poder é traduzido pela arquitetura de formas grandiosas 

e rebuscadas da época. 

A intensificação e a generalização das trocas comerciais não devem, no entanto, 

obscurecer o fato de que a cidade medieval é também sede da vida social, local do 

encontro, da reunião, da festa. Para Lefebvre, o uso principal das ruas e das praças, dos 

edifícios e monumentos da cidade tradicional é a festa, onde opressores e oprimidos 

celebram, de acordo com o calendário religioso, ao longo do ano, o prazer do encontro. 

Nessas festas, uma outra parte, não menos significativa, da riqueza acumulada é 

“consumida improdutivamente, sem nenhuma outra vantagem além do prazer e do 

prestígio” ( LEFEBVRE, 1991, p.4 ) 

O desenvolvimento da cidade comercial, surgida a partir do florescimento da 

cidade medieval, marca o fim da era agrária, preparando o advento da indústria. Nesse 

sentido, a cidade comercial representa a transição para o espaço do capitalismo e para a 

era industrial, porque, embora, de início, as indústrias tenham sido implantadas, a 

maioria das vezes, fora da área urbana, são realmente uma consequência das conquistas 
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materiais e consequentes  transformações advindas às cidades. O fato é que, tanto o 

capital, quanto os conhecimentos necessários à implantação das indústrias são gerados 

na cidade, onde se concentram o mercado consumidor, o capitalista empreendedor e as 

reservas de mão de obra. Dessas condições, logo se evidencia, entre a indústria e a 

cidade, uma estreita aproximação cujos efeitos devastadores sobre o tecido urbano 

tradicional não demoram a ser percebidos. 

A cidade moderna é, pois, um produto direto da industrialização, porque a partir 

do momento em que a indústria passou a nortear as relações sociais, as transformações 

do espaço urbano seguiram a lógica ditada pela técnica o que, no decorrer da história, 

acarretou mudanças no estilo de vida de seus habitantes. Na medida em que as grandes 

cidades passaram a ser locais, não apenas da produção industrial, mas de estilos de vida, 

produtos culturais, produção de serviços especializados, atraíram para seu interior uma 

gama considerável de indivíduos. É o momento em que a vida urbana em si começa a 

ser questionada e que teóricos de diversas áreas do conhecimento – história, sociologia, 

antropologia, filosofia – colocam os problemas urbanos no centro de suas preocupações.   

Se, por um lado, é incontestável que a industrialização tem sido por quase dois 

séculos o motor das transformações urbanas, é preciso lembrar que a cidade preexiste a 

ela. Isso significa que, quando nasce o capitalismo e a burguesia especificamente 

industrial, a cidade já tem uma poderosa realidade. No entanto, é só depois da grande 

concentração de capitais, pessoas e bens, iniciada já na cidade comercial e levada ao 

paroxismo pela cidade industrial, que os núcleos urbanos explodem, estendendo-se em 

todas as direções do território. A suburbanização da cidade implica a perda da antiga 

centralidade dos núcleos preexistentes, dissolvendo a oposição campo-cidade que passa 

a assumir novas formas: centro-periferia, inclusão-exclusão, integração-segregação. As 

aglomerações urbanas atingem dimensões inéditas, possibilitadas – e induzidas – pelo 

transporte motorizado que faz a circulação de pessoas e mercadorias assumir a condição 

de função urbana preponderante e peça-chave da cadeia produtiva.  

A cidade atual é uma cidade de contradições; abriga muitas etnias, muitas 

culturas, muitas religiões. Essa cidade moderna é fragmentária, cambiante, cheia de 

contrastes e conflitos e, consequentemente, tem muitas faces, muitas nuances. E é, 

justamente, essa condição de abertura que torna a moderna cidade de conflitos tão 

convidativa e atraente para sua crescente multidão de habitantes. Joseph Rikwert (2004) 

considera que a cidade é uma representação tangível – uma figuração – de algo 

intangível que é a sociedade que nela vive, mas reconhece que para além desse seu 
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aspecto representativo que, na opinião, do autor, conecta-se à ideia de 

“intencionalidade”, de “desígnio” ou de “projeto”, o tecido urbano seria ainda uma 

“expressão” da sociedade, ou seja: resulta de forças instintivas, involuntárias que, tanto 

quanto a intenção de seus habitantes, imprimem a direção na qual se orienta a cidade. 

Em seu texto “As grandes cidades e a vida do espírito”, Georg Simmel (1913), 

analisando de forma detida o comportamento individual nas grandes metrópoles, 

conclui que o fluxo de informações, de pessoas, de veículos que circulam no espaço 

urbano acelera o tempo, em contraste com o que acontece no ambiente rural onde o 

fluxo de informações é menor e os hábitos têm maior continuidade. É sobre a 

racionalidade que se baseia o comportamento do habitante da cidade, enquanto os que 

vivem no campo estabelecem relações a partir do ânimo e do sentimento. 

[...] o tipo do habitante da cidade grande – que naturalmente é envolto em 
milhares de modificações individuais – cria um órgão protetor contra o 
desenraizamento com o qual as correntes e discrepâncias de seu meio exterior 
o ameaçam: ele reage não com o ânimo, mas sobretudo com o entendimento, 
para o que a intensificação da consciência, criada pela mesma causa, propicie 
a prerrogativa anímica. (SIMMEL, 1913) 

 

Para Simmel, o que determina o modo das relações sociais, nas grandes cidades 

é o dinheiro: as individualidades se apagam na medida em que esses contatos entre os 

cidadãos, gradativamente, baseiam-se no valor de troca ou na quantificação, seja essa de 

números ou de pessoas, o que elimina a possibilidade de um relacionamento entre os 

indivíduos em que a qualidade das trocas seja priorizada. A economia monetária 

intensifica, de forma abrupta, a massificação dentro da metrópole, deteriorando as 

relações de nível primário – os vínculos afetivos, a solidariedade, a familiaridade – 

colocando-as sempre em um nível secundário e tornando preponderantes valores 

abstratos tais como a pontualidade, a impessoalidade, o cálculo, o anonimato. 

No que concerne às relações entre os habitantes das grandes metrópoles 

modernas, Richard Sennett (2006), evidencia o caráter de superficialidade que sustenta 

essas relações, bem como o medo do contato, presente até mesmo no traçado urbano 

moderno: 

Ao planejar uma via pública, por exemplo, os urbanistas frequentemente 
direcionam o fluxo de tráfego de forma a isolar uma comunidade residencial 
de uma área comercial, ou dirigi-lo através de bairros de moradia, separando 
zonas pobres e ricas, ou etnicamente diversas. À medida que a população 
cresce, os prédios escolares e as casas situam-se preferencialmente na região 
central, mais do que na periferia, para evitar o contato com estranhos. As 
comunidades fechadas, com portões que as protegem, são vendidas como 
ideais de qualidade de vida. (SENNET, 2006, p.18; 19) 
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Parece que a vida do cidadão moderno consome-se em esforços para negar, 

minimizar e evitar o conflito que o contato com o outro, inevitavelmente, teria que 

provocar. “Através do tato, arriscamo-nos a perceber algo ou alguém como estranho. A 

tecnologia nos permite evitar esse risco” (Ibid.). 

Assim como o traçado urbano guarda uma estreita relação com as características 

da sociedade que nele habita, esse conjunto de trocas constantes entre ambiente físico e 

social produz efeitos sobre o simbólico, determina as representações, as escritas, que 

sobre a cidade se fazem, da mesma forma que um processo inverso se verifica: o 

imaginário da cidade influencia e dirige seu uso social, modificando a concepção do 

espaço que passa a ser definido em função de um modelo urbano cuja concepção é 

fortemente marcada pela subjetividade. Pode-se falar então de uma relação de 

dependência quase afetiva entre a cidade e aqueles que aí vivem e que lhe dão vida, 

porque ela inspira comportamentos, forja os sonhos dos que a conheceram, tocaram e se 

intrigaram com seus mistérios. E, recriada pela imaginação dos escritores, a cidade 

literária alimenta, por sua vez, a imaginação dos leitores, misturando-se às suas 

vivências da realidade.                                       

 

3.2.1. DESVENDAR O TEXTO DAS RUAS: A INCESSANTE DEAMBULAÇÃO 

DA ESCRITA 

 

Ao longo do tempo, a imaginação humana tem oferecido respostas variadas a 

este fenômeno no qual se constitui a cidade e sua imagem sempre mereceu múltiplas 

associações, todas caracterizadas por fortes sentimentos ambivalentes: a presunção de 

Babel, a corrupção de Babilônia, a perversão de Sodoma e Gomorra, o poder de Roma e 

a revelação de Jerusalém. Talvez isso aconteça porque a cidade foi percebida, desde o 

início, como o lugar onde pulsa mais fortemente a vida e, significativamente, essas 

antigas aglomerações urbanas, descritas nos épicos e na Bíblia, têm conservado sua 

força metafórica através da história ocidental.  

Na literatura, a cidade é, antes de tudo, uma imagem e como imagem, é grande 

demais e imensamente complexa para ser pensada apenas como um topos literário, já 

que possui uma dupla referência: ao objeto material no mundo exterior e aos reflexos e 

refrações desse objeto “introjetados” na mente de escritores e leitores. Na verdade, as 

associações em relação à determinada cidade já se encontram delineadas no pensamento 

de um leitor antes que este se debruce sobre o livro que a contém e recria como um 
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conjunto coerente de representações que pode ter, apenas, uma tênue ligação com a 

cidade de concreto abordada. A cidade real fornece o material para a composição do 

mito literário, e adquire, com isso, um valor mítico, atribuído pelo autor que, ao dar 

determinado arranjo aos elementos da realidade, procura uma correspondência com a 

ideia da cidade primeiramente concebida em sua mente. Isso equivale a dizer que um 

autor não se limita a representar mimeticamente a cidade que vê, mas faz com que as 

visões por ele percebidas correspondam a um modelo pré-existente. 

Embora, frequentemente, estejamos habituados a pensar a cidade narrada como 

um fenômeno moderno, desde o aparecimento das primeiras manifestações literárias, 

encontramos suas representações na literatura. É impossível, para nós, conceber a 

Epopéia de Gilgamesh16 sem o núcleo urbano de Uruk, de onde parte o herói para a sua 

longa viagem e ao qual retorna ao final, tanto quanto não se pode pensar na Ilíada ou na 

Eneida, ignorando a cidade de Tróia, à qual os dois poemas se conectam. Isso porque a 

cidade, mesmo sendo uma realização especificamente humana, de tal forma se integra à 

paisagem física, que passa a compor o ambiente natural onde circulam personagens e 

desenvolvem-se as tramas e, embora cada uma delas possua suas características e sua 

história individual, parece que apresenta padrões comuns a todas, sendo que, deles, o 

mais facilmente identificável talvez seja a interpenetração de passado e presente. Se por 

um lado existe uma cidade visível com ruas e construções – formas cristalizadas de 

vidas condensadas em diferentes épocas no passado, em torno das quais rodopiam 

vertiginosamente as vivências do presente –, por outro lado, existem, nas mentes dos 

habitantes, correntes subterrâneas de pensamentos, que se originam, justamente, dessa 

combinação de passado e presente. Essas elaborações mentais incluem as ligações da 

cidade com o reino dos mortos e se expressam materialmente através de seus templos, 

cemitérios, cerimônias de culto às tradições, bem como através de seus velhos edifícios, 

enquanto estes se constituem como sede do poder secular encarnado por reis e 

governantes e instituições financeiras. 

Seguindo o pensamento de Burton Pike (1981), para quem “a cultura do passado 

não é apenas a memória da espécie humana, mas nossa própria vida enterrada” (PIKE, 

1981,p. 4), chegamos à conclusão de que pensar a cidade, debruçar-se sobre o seu texto 

de pedra, enquanto registro, cristalização das energias de outrora, leva a um reencontro, 

 
16 A Epopéia de Gilgamesh é um poema épico da Mesopotâmia, uma das primeiras obras conhecidas da 
literatura mundial. Algumas das tábuas de argila que a contêm foram datadas do século XX a.C, 
constituindo-se a narrativa, a mais antiga referência conhecida sobre o “dilúvio” (OLIVEIRA (trad.), 
2001) 
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um reconhecimento, uma descoberta na qual nos deparamos, não com um passado 

estático, fixo, acabado, mas com os contornos culturais de nosso próprio presente. Daí, 

dessa tensão inerente às relações que o homem estabelece com seu próprio mundo 

criado, decorre, provavelmente, a importância que a cidade adquire na literatura do 

Ocidente, bem como a atração hipnótica pelas narrativas de sua destruição, desde Troia, 

Sodoma e Gomorra, e Cartago. 

Indagar sobre as representações da cidade na cena escrita construída pela 

literatura é, basicamente, ler textos que leem a cidade, considerando não só os aspectos 

físicos geográficos das mesmas – a paisagem urbana – os dados culturais mais 

específicos, os costumes, os tipos humanos, mas também a cartografia simbólica em que 

se cruzam o imaginário, a história, a memória da cidade e a cidade da memória. É, 

enfim, considerar a cidade como um discurso, ou melhor, uma linguagem, já que ela 

fala a seus habitantes que, por sua vez, também lhe falam quando circulam por ela, 

dirigem para ela o seu olhar, habitam-na, como propõe Barthes (1985).  

A cidade escrita é então resultado da leitura, uma construção do sujeito que a lê 

enquanto espaço físico – levando em conta seus contornos arquitetônicos, o traçado de 

suas ruas, seus habitantes –, como mito cultural, pensando-a como condensação 

simbólica de  energias do passado e do presente, e como cenário de mudanças, numa 

prospecção de significações futuras. Escrever, portanto, a cidade é também lê-la, mesmo 

que ela se mostre ilegível em uma primeira abordagem; é engendrar uma forma para 

essa realidade sempre móvel. Mapear seus sentidos múltiplos e suas múltiplas vozes e 

grafias é uma operação que procura apreender a escrita da cidade e a cidade como 

escrita, num jogo aberto de possibilidades em que se entrecruzam perspectivas variadas. 

Quando se escolhe analisar a presença da cidade na literatura contemporânea, é 

preciso levar em consideração a noção de “metrópole”, pois a cidade grande do século 

XX é um lugar de intensa aglomeração, rede de concentração da maioria das 

necessidades humanas, palco de transformações radicais no contexto econômico e 

social, das quais o escritor se faz testemunha e cronista, sem, no entanto limitar-se a 

uma contemplação passiva e distanciada. 

Régine Robin, em uma entrevista concedida a Yan Hamel (2008), considera que 

as grandes cidades – Nova York, Los Angeles, Tokio, Londres, por exemplo – são 

suporte de nosso imaginário, mesmo se nós nunca tivermos nelas posto o pé, porque são 

cidades que nos habitam através de todos os textos produzidos sobre elas, na literatura, 

no cinema ou em séries televisivas. “Essas cidades, nós as conhecemos, não apenas nós 
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as conhecemos, mas elas são completamente fantasmáticas e, afinal de contas, gostamos 

mais de fantasmas do que de realidade” (ROBIN e HAMEL, 2008, p. 23). Em 

Mégapolis, les derniers pas du flâneur, livro que publicou em 2009, a autora fala de sua 

paixão pelas cidades grandes: 

Hoje em dia como antigamente, é o calçamento das cidades que me 
entusiasma, as ruas, sua animação, as praças, os monumentos, as luzes à 
noite, os letreiros de neon, a calçada molhada depois da chuva, o cheiro do 
metrô, o barulho do ônibus quando se aproxima do ponto, a buzina do táxi 
querendo atravessar o sinal vermelho, as mulheres apressando-se em voltar 
do mercado com seus filhinhos, os jovens em bando, aos gritos enquanto 
descem de patins o boulevard, os namorados que continuam a se beijar nos 
bancos de rua. (ROBIN, 2009, p.9) 
 

Ainda sob a ótica da autora, é preciso fazer uma distinção entre a escrita da 

megalópole, que em sua descontinuidade e fragmentação, reproduz, de certa forma, o 

tecido urbano ao qual se conecta e a escrita das metrópoles, textos produzidos a partir 

do século XIX até inícios do século XX, mais especificamente, os anos vinte, quando 

assistimos a uma metropolização do mundo. Nesse contexto, vale a pena destacar a 

flânerie, como uma prática de apropriação do espaço urbano e a figura do flâneur como 

personagem consagrado pela literatura da época e que reaparece em textos 

contemporâneos, mesmo que se apresente, alternadamente, sob suas inúmeras faces. 

 

 

3.2.2.  O FLÂNEUR, ESSA IMPOSSÍVEL FIGURA 

 

O flâneur é uma invenção parisiense do século XIX. Surge no contexto de uma 

literatura já industrial17 e liga-se ao aparecimento na França, na primeira metade desse 

século, de pequenos livros ilustrados, distribuídos em grande escala, designados 

genericamente como Physiologies. Esses textos tratam dos mais diversos temas 

relativos à sociedade, frequentemente com leveza, originalidade e humor e se 

apresentam como uma mistura de estudo de costumes e tratado científico. Algumas 

physiologies comentavam a frequência dos lugares públicos parisienses – os teatros, os 

 
17 A literatura de produção de massa tem suas origens nas publicações dos folhetinistas e romancistas do 
século XIX. No alvorecer da era industrial, os livros, a partir de então mais baratos em função dos novos 
processos de fabricação, tornam-se accessíveis a um número considerável de leitores que não mais se 
concentram em uma elite culturalmente favorecida. Segundo Anthony Grinoer (2009), o editor Pigoreau 
no Cinquième supplément à la petite bibliographie biographico-romancière de1823, afirma que, no 
século anterior, escritores como Lesage, Prevost, Diderot escreviam “para esses felizes ociosos que, no 
canto de suas lareiras durante as longas noites de inverno, ou em seus bosques durante a bela estação, 
faziam dessas leituras sua distração favorita” (PIGOREAU, apud GRINOER, 2009). Para o editor de 
romances, entretanto, tudo havia mudado: “hoje todo mundo quer escrever; todo mundo quer ler” (Ibid) 
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cafés , os bailes, o Champs Elysées – outras descreviam objetos e acessórios da moda 

em relação à atualidade política e cultural – as physiologies da luva, do guarda-chuva – 

outras ainda elegiam, como tema, categorias de pessoas, transformadas em tipos sociais, 

tais como o burguês, o estudante, a cortesã, o músico, o flâneur. 

Pode-se considerar que as physiologies se conectam ao que Benjamin nomeia 

como “perda da aura”, pois consistem em reproduções ou cópias, em mais de um 

significado do termo. Como mercadorias destinadas ao consumo de massa, seu valor 

comercial prende-se ao fato de que podem ser reproduzidas a baixo custo e em 

quantidade correspondente à demanda. Mas as physiologies são também cópias em 

outro sentido, ao pretenderem ser representações precisas, embora satíricas, dos tipos 

sociais da época. Se por um lado não era difícil apreender alguns tipos como o estudante 

ou a cortesã, o flâneur, polimorfo e proteiforme, não se deixava capturar tão facilmente. 

Régine Robin (2005) fala das dificuldades encontradas por Louis Huart para defini-lo, 

na sua Physiologie du flâneur, publicada em 1841. O autor tenta, primeiramente, partir 

de uma definição negativa, evidenciando o que o flâneur não é: 

O flâneur não é nem um corcunda, nem um coxo, nem um obeso. Não faz 
parte também da categoria das pessoas ricas, dos devedores, ou da dos 
“velhinhos”, dos que vivem de renda ou dos flâneurs de domingo que podem 
ser encontrados em Monmartre e, menos ainda, dos “assentados”. 
(ROBIN,2005,p. 41 ) 
 

O flâneur também não é o caminhante-filósofo – cujo modelo literário pode ser 

encontrado no mundo clássico e, mais recentemente em Rousseau – que procura no 

contato com a natureza um estímulo à meditação e aprofundamento da interioridade. 

Trata-se de um dandy, dotado de uma inteligência crítica, movido por uma curiosidade 

insaciável pelo espetáculo diversificado e transitório da metrópole moderna. Nas malhas 

do tecido urbano, distingue-se claramente da multidão graças à sua faculdade de 

interpretar o cenário da cidade, transformado a seus olhos em um texto ou um enigma a 

decifrar. Pode ser reconhecido, ainda segundo Huart, por sua elegância excêntrica – 

caminha sem pressa, impecavelmente vestido, com sua bengala dentro do bolso – e por 

sua postura irônica em relação aos demais.  

 Com seu caráter preguiçoso, ocioso, improdutivo, o flâneur questiona a lógica 

de uma sociedade burguesa fundamentada sobre o trabalho, a produtividade e a ordem 

social. E, no entanto, ele se move. Assim como o viajante de outrora – o peregrino, o 

nauta, o corsário – que atravessava indômito os grandes espaços do planeta, esse 

personagem que dialoga com a solidão e a liberdade, fruto da modernidade da grande 
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cidade – ou da Paris do século XIX, a cidade por excelência, a capital emblemática das 

grandes transformações – viaja também no espaço urbano, fazendo das ruas, morada do 

coletivo, a sua própria moradia e da cidade, o seu templo. Não existe sem a multidão, 

porém não se confunde com ela, pois, perfeitamente à vontade no espaço público, 

caminha por entre os passantes agudamente consciente de si próprio e do ambiente que 

o cerca.  

Mas não é apenas o espaço físico da cidade – seus edifícios, estações ferroviárias 

os “grands magasins”, as salas de exposições – que interessa ao flâneur; é também a sua 

história: “cada rua é uma ladeira que desce em direção ao passado – o dele e o da 

cidade” (ROUANET, 1993, p. 22). Submetido ao ritmo de seu próprio devaneio, 

embora atento ao ambiente urbano que o envolve, é conduzido pela flânerie a um tempo 

desaparecido. É que, mesmo se sentindo em casa na cidade, a ela dirige um olhar 

estrangeiro, afastando-se dela para mirá-la de longe, em sentido de tempo – o que a 

transforma numa cidade antiga – e em sentido de espaço – o que faz dela uma cidade 

exótica. Trata-se, de um passeio pela modernidade, mas como essa pode ser ao mesmo 

tempo objetiva e fantástica, a viagem do flâneur através das ruas da cidade, é 

simultaneamente real e imaginária. Talvez fosse melhor dizer que ela se situa entre dois 

níveis da realidade: a realidade desperta e a onírica, a vigília e o sonho. 

É possível, portanto, identificar no comportamento do flâneur duas 

características que o conduzem a situações que se podem conceber como opostas: se de 

um lado é ele, por sua observação minuciosa da realidade urbana, o “detetive” das ruas, 

aquele que se demora nos cafés numa apreciação distanciada da massa informe e 

anônima, sob um outro ângulo, a atitude desse personagem está também ligada à 

excitação de sair da solidão individual e se misturar à multidão. Em seu poema “À une 

passante”, Baudelaire – responsável pela consagração literária do flâneur, durante os 

anos 40 do século XIX – descreve a situação típica dos (des)encontros das ruas. Nesse 

soneto, o narrador experimenta o sentimento de estranheza próprio àquele que comunga 

com o anonimato das multidões e se dirige a alguém que passa, uma mulher de quem 

ele ignora a proveniência e o destino. Essa desconhecida, cuja aparição é como um 

clarão fugaz e repentino, encarna o amor que, segundo Benjamin (1996), o habitante da 

cidade grande vota à multidão. 

La rue assourdissante autour de moi hurlait. 
Longue, mince, en grand deuil, douleur majestueuse, 

Une femme passa, d’une main fastueuse 
Soulevant, balançant le feston et l’ourlet 

[ ...] 
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Un éclair... puis la nuit! – Fugitive beauté 
Dont le regard m’a fait soudainement renaître, 

Ne te verrai-je plus que dans l’éternité ?  
[ ...] 

Ô toi que j'eusse aimée, ô toi qui le savais!  
( BAUDELAIRE, 1972, p. 162) 

 

Os encontros na multidão, onde reinam o acaso e o provisório, nunca se 

cumprem. O verdadeiro encontro não se completa jamais: é indefinidamente adiado, 

porque substituído pela multiplicidade, pela efervescência da multidão, pelo gozo 

intenso de fundir-se a ela.  

Em Baudelaire, flânerie e escrita se aproximam e pressupõem, o recurso a uma 

nova forma literária, o poema em prosa,  para a qual ele próprio fornece um modelo de 

referência com Le spleen de Paris cujos textos curtos, comparáveis a cenas, a 

instantâneos tomados ao acaso na multidão, revelam tanto a fragmentação das 

experiências da deambulação quanto as inspirações súbitas que residem na base da 

escrita. Esse fragmento de “Les foules” fala desse sentimento amoroso que mistura, 

num mesmo impulso, poesia e vida, distância e comunhão com a multidão que passa: 

Ce que les hommes nomment amour est bien petit, bien restreint et bien 
faible, comparé à cette ineffable orgie, à cette sainte prostitution de l’âme qui 
se donne toute entière, poésie et charité, à l’imprévu qui se montre, à 
l’inconnu qui passe. (BAUDELAIRE, 1997, p. 21) 
 

Baudelaire, ele próprio figura exemplar do flâneur, é o poeta de um mundo em 

transformação, em ruínas. Se desse mundo despedaçado da modernidade só restam 

fragmentos, vestígios, traços, cabe a ele juntá-los e colecioná-los, como um chiffonier 

que recolhe as sobras da sociedade – o que ela despreza e destrói – retomando esses 

objetos decaídos para trazê-los novamente à vista como algo socialmente valorizado.    

Elemento central da poética baudelairiana, a metáfora da cidade como texto 

remete explicitamente ao papel do flâneur como leitor e intérprete da cena urbana. 

Trata-se de um arquétipo que continua a manifestar-se em formas e experiências 

literárias as mais diversas – do romance realista às vanguardas – que, desde a segunda 

metade do século XIX, a ele se referem para designar o tipo de personagem que se 

regozija ao palmilhar o espaço urbano. Os surrealistas, principalmente, fizeram da 

liberdade de movimento e do acaso, como princípio, uma atividade artística e um 

método de trabalho. Passear sem um fim determinado é uma ação liberadora do 

imperativo alienante do produtivismo e permite subverter e renovar as percepções da 

realidade na tentativa de reconciliar a vida cotidiana com as pulsões e os desejos 

inconscientes do indivíduo. A “vagabundagem” dos surrealistas, entretanto, difere do 
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alegre deambular do flâneur  huartiano, “o único homem feliz que existe sobre a terra” 

(HUART, 1840, p. 82) e afasta-se da ideia original da flânerie, uma vez que o 

caminhante surrealista, em sua procura quase febril de uma ruptura da ordem das coisas 

ou na perseguição de um alterego feminino quimérico – como em Nadja de Breton –, 

parece condenado a uma insatisfação indefinida a uma incompletude permanente  que 

pode ser, talvez, a condição necessária para se habitar a dimensão do eternamente 

possível. 

Pois foi exatamente a leitura dos surrealistas18 que inspirou a Benjamin seus 

estudos sobre a “literatura panorâmica”19, um conjunto de textos em que o flâneur se 

distingue como uma das figuras mais representativas da Paris do século XIX. Benjamin 

chama a atenção para o valor crítico desse personagem que, no alvorecer da 

modernidade urbana, se caracteriza por uma ambiguidade fundamental, dividido entre o 

desejo da burguesia de ascensão social e a tendência contrária de se confundir com a 

multidão e nela se dissolver. A caminhada sem um fim determinado, a deriva, possui 

um valor político, pois consiste em uma forma de resistência aos mecanismos de 

controle acionados pela sociedade industrial e a recuperação, na atualidade, desse 

arquétipo sobre o qual Benjamin se debruça ao desenvolver a noção de “literatura 

panorâmica” revela-se útil para a análise das transformações que sobrevieram à cidade 

contemporânea. Personagem central também na reflexão sociológica ou no debate sobre 

o desenvolvimento urbano20, o flâneur passou de figura individual a uma categoria 

crítica para indicar uma possibilidade de existência no espaço da modernidade. Na 

literatura, esse personagem oriundo da tradição literária do século XIX tornou-se uma 

referência para os autores que fizeram da relação entre o indivíduo e a cidade um 

elemento primordial em suas obras. O flâneur permanece como símbolo de uma atitude 

crítica e contemplativa, rigorosamente individualista, face à realidade urbana. As 

características que definem a flânerie parisiense – a liberdade de julgamento e 

observação do caminhante, seu esforço para ler e decifrar o espaço urbano como um 

texto e a correlação entre a deriva e a escrita – encontram correspondência em modelos 

 
18 Em 1929, Walter Benjamin evoca o surrealismo, esse desencadear da imaginação, como o “último 
instantâneo da inteligência europeia”. (DIDI-HUBERMAN, 2010)  
19 O “Panorama” consistia em uma grande tela circular e contínua, pintada de maneira enganosa sobre as 
paredes de uma rotunda iluminada por cima e que representava uma paisagem. Tratava-se de um 
divertimento que, como a literatura industrial, destinava-se ao grande público. Daí a analogia estabelecida 
por Benjamin. 
20 A esse respeito, podemos citar, como exemplo, os trabalhos de Michel de Certeau,  A invenção do 
cotidiano 1: artes de fazer, e de Zigmunt Bauman, O mal-estar da pós-modernidade. 
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literários ao longo do tempo, o que nos permite imaginar uma linha que, partindo de 

Baudelaire se prolongaria até os nossos dias.  

 

3.2.3 . A CIDADE E SUA LITERATURA NO CONTEXTO QUEBEQUENSE 

 

Segundo Aleksandra Grzybowska (2010), no período compreendido entre os 

anos de 1846 a 1945, na literatura de língua francesa no Canadá Francês, os romans du 

terroir estão fortemente presentes. Esses textos tinham por finalidade promover a vida 

campestre e a agricultura, numa época em que a industrialização nascente desencadeava 

o êxodo rural dos canadenses franceses em direção a Montreal e às fábricas têxteis da 

Nova Inglaterra. Eram, de alguma forma, encorajados pelo clero e pelo Estado na 

tentativa de desestimular esse abandono do campo por parte de uma parcela 

significativa da população e enalteciam a vida rural, ao passo que a cidade é quase 

excluída da cena literária, o que não chega realmente a surpreender, visto que, se, por 

um lado, aproximadamente um milhão de canadenses franceses dão as costas ao campo 

durante os anos que vão da Revolta dos Patriotas até a crise de 1929, por outro, a partir 

de meados do século XIX, Montreal torna-se a cidade comercial e industrial 

desenvolvida pelos imigrantes ingleses que para ela afluem, em grande número, desde 

1830. Assim, a cidade, quando aparece na obra de alguns autores, é mostrada de forma 

desfavorável, como o lugar do mal e da perdição, onde o desenvolvimento pessoal, 

familiar e a preservação de valores morais seriam impossíveis. 

Durante a primeira metade do século XX, embora a ideologia ruralista 

persistisse ainda, surgem algumas obras que ousam falar do mundo urbano, que têm na 

cidade o palco para o desenrolar de seus enredos e que apresentam aos leitores 

personagens tipicamente citadinos. Mas Grzyboska nos faz notar que, nesse contexto, a 

cidade é mostrada em oposição ao campo, sob uma luz apocalíptica, numa composição 

em que as cores mais sombrias sobressaem.21 

A partir da década de 1940, como reflexo de mudanças importantes sobrevindas 

à sociedade quebequense, a cidade22 passa a ocupar um lugar definitivo na literatura, 

alimentando o imaginário de várias gerações de escritores, até a época atual. Desse 

 
21 Para corroborar suas colocações, Grzybowska nos dá, como exemplo os poemas de Jean Narrache e 
Clément Marchant, poetas da crise de 1929 que descrevem um personagem característico do meio urbano, 
o operário. No caso de Marchant, seu proletário “é um camponês decaído e maldito por toda a 
comunidade camponesa porque ousou  deixar a terra paterna, condenando-se a viver no inferno urbano” 
(GRZYBOSKA, 2010, présentation, p. XII) 
22 Desde 1922 a maior parte da população do Quebec concentra-se no ambiente urbano (Ibid.) 
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período, Grzyboska destaca os romances Au pied de la pente douce de Roger Lemelin 

(1944) e Bonheur d’occasion de Gabrielle Roy (1945) como textos que “abrem 

passagem ao discurso urbano” (Ibid.).  

Embora as denominações possam variar – “romance da cidade”, “romance de 

costumes urbanos” –, o que está em jogo nos dois casos é a relação que os personagens 

mantêm com o meio físico, histórico e social em que vivem. Os quarteirões miseráveis 

de Saint-Henri, em Bonheur d’occasion ou da Cidade Baixa, em Au pied de la pente 

douce determinam a vida dos operários mal pagos ou dos desempregados, esses heróis 

típicos da cena urbana. No que se refere a Au pied de la pente douce, a ação se passa em 

Quebec, mais especificamente na Cidade Baixa, em Saint-Sauveur, bairro proletário à 

época da publicação do romance, frequentemente inundado pelo rompimento da 

canalização de escoamento das águas da Cidade Alta. No romance de Lemelin, a 

topografia funciona como metáfora social: há duas cidades em Quebec, a de baixo e a 

de cima, o bairro miserável onde gravitam operários que sonham elevar-se a uma 

melhor condição de vida e a cidade das pessoas distintas, polo de atração e ideal a ser 

atingido.  

Por ocasião da morte de Roger Lemelin em 1992, a denominação de “Pente 

Douce” que até então era um apelido dado pela população a “Côte Franklin”, foi 

oficialmente reconhecida pela municipalidade. De tal forma o romance a celebrizara, 

influindo sobre o imaginário coletivo, que se tornava impossível chamá-la de outra 

maneira. 

Em Bonheur d’occasion, Gabrielle Roy enfatiza o contraste entre dois contextos 

urbanos da cidade de Montreal: Saint-Henri e Westmount. O primeiro é representado 

como um espaço fechado, asfixiante, precário, sujo e o segundo como um refúgio de 

paz, um lugar arejado e superior, tanto pela sua situação como pela classe social que 

nele habita. Aqui, como no romance de Lemelin, a “altura” não é apenas uma questão 

de topografia, mas também de hierarquia social. A zona limítrofe entre centro e 

periferia, espaço simbólico da fratura, toma, às vezes, uma forma visível: em Bonheur 

d’occasion, os trilhos separam fisicamente os quarteirões de Westmount e de Saint-

Henri 

Nesses dois romances abordados, a ação se desenrola, em grande parte, na época 

da Segunda Guerra Mundial, momento histórico em que os canadenses franceses se 

sentiam despossuídos no plano humano, econômico e social. Os proletários canadenses 

franceses tinham que enfrentar a cidade que pertencia ao “outro”, àquele que detinha o 



 

 68 

 

poder. Sob esse prisma, Montreal era inglesa e representava, portanto, o espaço do 

inimigo: hostil, inacessível, longínqua, angustiante. 

As narrativas produzidas no Canadá francês, num período anterior a 1960, 

representam, obrigatoriamente, uma sociedade francófona que tem como instituições 

dominantes – além da língua – a família e a religião católica e, apesar de alguns 

romances urbanos publicados nessa época, como os dois citados anteriormente, são, em 

grande parte, ambientados no meio rural ou nas pequenas cidades provinciais. A ação, 

nos romans du terroir, desenvolve-se em lugares que correspondem às instituições às 

quais nos referimos – a região, a casa familiar, a igreja e a terra inculta –  pois são 

gerados em função de uma identidade coletiva cuja rigidez cria um universo fechado, 

organizado em torno de padrões fixos eminentemente etnocêntricos. 

Depois da Revolução Tranquila, aparecem obras como as Chroniques du plateau 

Mont-Royal de Michel Tremblay – série de seis romances cuja publicação iniciou-se nos 

anos 1970 – em que a cidade substitui o campo, os bares a igreja e o mundo frenético da 

rua suplanta a família na intimidade de seu interior. Mas existe ainda um “país” cujas 

fronteiras são determinadas pela língua. Assim, na Montreal de La grosse femme d’à 

côté est enceinte (1978), primeiro volume da série Chroniques du plateau Mont-Royal, 

o boulevard Saint-Laurent estabelece um espaço limítrofe entre os anglófonos, na parte 

oeste, e os francófonos, a leste. Parece que a língua persiste então como critério de 

identificação dos canadenses franceses que se percebem agora como quebequenses. 

Esse relaxamento da rigidez identitária tem repercussões notáveis sobre o espaço urbano 

que se torna mais accessível aos personagens estrangeiros. 

Nesse contexto, é preciso lembrar Les aurores montréales, de Monique Proulx, 

publicado em 1997, que reflete bem o caráter plural, multicultural e multiétinico da 

sociedade quebequense. Trata-se de uma coletânea de novelas, na qual é possível 

reconhecer uma atitude de abertura em direção às comunidades compostas por 

estrangeiros e seus descendentes, porque várias de suas novelas dão a palavra, através 

de um narrador ou uma narradora, a imigrantes que, de mistura com as lembranças de 

sua pátria de origem, descrevem Montreal sob a luz de suas próprias percepções da 

cidade, como podemos apreciar nesse fragmento da novela “Gris et Blanc” em que o 

narrador, um menino costarriquenho, escreve uma carta ao seu cachorro Manu. A vida 

em Montreal é comparada por ele a um chemin vers la richesse e o espaço urbano, 

descrito sob a ótica do estranhamento que provoca ao imigrante as visões do novo 

contexto ao qual espera adaptar-se: “Il y a beaucoup d’asphalte et de maisons grises, 
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des autos passent, passent sans arrêt et ne sont jamais le mêmes”. (PROULX, 1997, p. 

7) 

Na verdade, uma maior visibilidade do estrangeiro na literatura quebequense 

está relacionada à intensificação, a partir dos anos 1970, do fluxo migratório 

proveniente de nações ditas “não desenvolvidas”. A esse respeito, Bernadette Porto 

afirma: 

Em se tratando do Quebec, o surgimento relativamente recente de novas 
ondas migratórias oriundas, em parte, do Terceiro Mundo (do Haiti, do 
Magreb, do Oriente Médio e do Extremo Oriente), trouxe novos dados para a 
configuração da cartografia identitária coletiva, acarretando uma outra leitura 
da identidade nacional. Assim, ao lado de imigrantes de origem europeia, 
representantes das Antilhas, Ásia e África se instalaram, ao longo dos últimos 
vinte ou trinta anos, em solo quebequense, onde também participam da 
produção cultural que se enriqueceu com a multiplicidade de memórias e de 
referências identitárias. (PORTO, 2001, p. 89) 

 

Para Gilles Dupuis (2003), os anos 1980 constituem certamente uma época que 

assinala mudanças importantes no panorama da literatura do Quebec, pois a tradição 

nacional, que dominava a cena literária desde a Revolução Tranquila, vê aparecer em 

seu seio uma produção literária que escapa ao senso comum nacionalista e que possui, 

dentre seus efeitos críticos, a faculdade de colocar em questão os fundamentos 

ideológicos que lhe serviam de legitimação. Isso equivale a dizer que a escrita 

produzida por autores migrantes veio desestabilizar o discurso nacionalista fechado em 

torno do fortalecimento de uma identidade quebequense. 

O imaginário migrante de um bom número de escritores, estabelecidos no 

Quebec, originários das mais diversas proveniências e por razões diferentes, é marcado 

por uma pluralidade de referências decorrentes do entrecruzamento de memórias 

culturais que resultam em experiências, por vezes dolorosas e sempre desestabilizantes, 

em que o indivíduo se encontra dividido entre a nostalgia de vivências anteriores ao 

exílio e a integração ao espaço de acolhida. As memórias individuais e plurais que os 

textos veiculam fazem da escrita uma forma de registro das diversas etapas desse 

processo de aproximação da cidade de adoção, desde o momento do primeiro encontro 

até a sucessiva apropriação do espaço urbano. Sentimentos de sedução e rejeição, o peso 

da memória do país de origem ou o olhar para o futuro determinam um movimento e 

um ritmo específico no processo pessoal de integração e de identificação com a cidade. 

Em Les lettres chinoises (1993), romance epistolar da escritora de origem 

chinesa Ying Chen, o personagem de Yuan expressa, em uma carta a Sassa – sua noiva 

que ficou em Xangai – a intensa emoção, o deslumbramento por ele experimentado 
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quando, sobrevoando a cidade de Montreal, descobre as luzes: “De splendides lumières 

de l’Amérique du Nord. Des lumières qu’on ne trouve pas chez nous. Je me croyais 

tombé dans un monde irréel. J’avais les yeux éblouis et le souffle oppressé, Sassa » 

(CHEN, 1993, p.11) 

Paralelamente à tomada de consciência da sobreposição dos espaços que 

determinam uma relação afetiva com a cidade, bem como uma leitura específica da 

mesma, a escrita de autores estabelecidos no Quebec permite observar como pode ser 

diferente o grau de identificação do indivíduo migrante com o ambiente urbano. 

Certamente, a cidade pode apresentar espaços de abertura, de troca, que a tornam 

agradável, permeável, geradora de sociabilidade e convivências enriquecedoras, 

compensando, para aquele que a adotou como local de moradia, a falta de vínculo com 

o passado histórico da cidade. No romance Passages de Émile Olivier, a cidade de 

Montreal representa para Normand Malavy, haitiano exilado no Quebec, uma “ville 

d’accueil, ville creuset, ville qui joue à surprendre!” (OLIVIER, 1991, p. 70). O 

« boulevard Saint-Laurent´é então percebido como « poumon de la ville, rue de la 

bigarrure, rue des accents et des odeurs » (Id. p. 71) 

Assim, o escritor migrante, enquanto leitor de uma cidade, confere-lhe sentidos, 

favorece certa legibilidade do contexto urbano.  A interação entre horizontes de 

expectativa e o espaço da experiência de migração,23 incluindo a fase pré-migratória, 

determina seu olhar sobre a cidade, bem como a evolução desse olhar.  

 

 

3.2.4.  A FLÂNERIE PÓS-MODERNA DE RÉGINE ROBIN 

 

 

É certo que o romance La Québécoite, de Régine Robin reconstrói, 

imaginariamente, a cidade de Montreal, ao correr de suas páginas; os títulos das três 

partes que o constituem – “Snowdon”, “Outremont” e “Autour du marché Jean-Talon” – 

já sugerem essa proximidade entre topografia e escrita. Todo o texto é marcado pelas 

enumerações de estações de metrô, de comércios, de bancos, como se esse expediente 

representasse, por parte do personagem feminino em suas peregrinações através das 

 
23 “Por “espaço de experiência” é necessário entender o conjunto das heranças do passado... [que] só 
existe opostamente a um horizonte de expectativa, sobre o qual se projetam as previsões e as 
antecipações, os temores e as esperanças, até mesmo as utopias que dão conteúdo ao futuro histórico” 
(RICŒUR, 1994) 
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ruas, um esforço para capturar, compreender, dominar a cidade. É interessante notar que 

as partes constituintes do romance, às quais nos referimos anteriormente, terminam em 

um compulsivo padrão de retorno a Paris:  

Un jour, elle aurait decidé de partir. Mime Yente n’aurait même pas essayé 
de la retenir. Elle aurait pris un 747 Air France. Départ de Mirabel à 20h45 ... 
Elle se serait retrouvée rue de la Mare à Paris, dans le vieux quartier de son 
enfance. (ROBIN, 1993, p 89-90)  
 

Esse padrão dominante de retorno foi observado com algum desagrado por parte 

de certos leitores quebequenses que interpretaram essa atitude da autora como sinal de 

uma certa rejeição em relação ao Quebec e à cidade de Montreal, mais especificamente. 

No posfácio da tradução do romance para o inglês, de 1997, Robin escreve: “Fui 

acusada de não compreender o Quebec, de não gostar do Quebec, de ver apenas o 

negativo, mantendo-me à distância, marginalizando-me.” (ROBIN, apud GREEN, 2005, 

p. 5) E, como a autora admite, se não tivesse escrito o livro, ela própria acabaria por 

deixar Montreal e retornar a Paris. 

Mas, em 1996, a atitude de Robin em relação a Montreal, senão em relação à 

política identitária quebequense, parece apresentar mudanças significativas, conforme 

podemos observar na coletânea de novelas, L’immense fatigue des pierres. Acredito que 

seja interessante abrir um parêntese para refletir sobre as colocações de Lise Gauvin 

(1995) no que se refere à ligação da novela, como gênero literário, com a cidade. 

Segundo a autora, a novela, nascida da surpresa e do imprevisto, é, essencialmente, a 

relação, o equilíbrio entre um lugar e uma situação, mais do que o desenvolvimento de 

uma trama. “Antes de ser um assunto, uma fábula, uma intriga, a novela é uma forma 

em movimento.” (GAUVIN, 1995, p. 151). Tem, portanto, muito a ver com a 

modernidade urbana, pois, na origem da novela, há a ideia de qualquer coisa que passa – 

que se passa – e a cidade, ela própria, predispõe ao imprevisto e ao encontro. A atitude 

do novelista, assim como a do flâneur, é a da espera, da disponibilidade e da observação 

e a matéria prima de sua escrita é o instantâneo, o momento fugaz, o retrato, a 

constelação de imagens furtivas a serem fixadas e que dizem alguma coisa da vida 

esquecida, negligenciada, do cotidiano.  

Nos textos que fazem parte de L’immense fatigue des pierres, dominados pela 

questão dos deslocamentos – espaciais ou virtuais – Robin reinscreve e redireciona a 

temática da viagem e, particularmente, a da procura pela mãe perdida, já esboçada em 

La Québécoite: “La perte du nom, de la mère et du lieu” (ROBIN, 1993, p. 63). 

Curiosamente, nessa coletânea, Paris perde sua posição central privilegiada para tornar-
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se apenas mais um ponto de referência, mais uma parada, e, até mesmo, um lugar de 

exílio e repressão. Isso pode ser observado, especialmente, em “Gratok, langue de vie et 

langue de mort”, quando Robin relata as experiências da menina judia que se esconde 

durante a ocupação alemã. Por outro lado, em duas outras histórias – na que dá nome ao 

livro e em “Mère perdue sur le World Wide Web” – Montreal é mostrada como uma 

destinação escolhida, um local de reunião de mãe e filha/filho, um lugar para habitar, 

uma casa potencial. Quando a mãe “nômade” da história título e sua filha procuram 

onde se estabelecer para começar uma nova vida juntas, concluem de forma otimista: 

“Et pourquoi pas Montréal?” (ROBIN, 1999, p. 47). A mudança da imagem de 

Montreal entre 1983 e 1996 pode, talvez, conectar-se à visão promissora pela qual 

Robin conclui La Québécoite: “Tout doucement,... ils sentiraient les choses changer 

autour d’eux. Le Québec tout doucement s’en irait vers une société plurielle sans qu’il y 

paraisse” (ROBIN, 1993, p. 201-202), embora esse cosmopolitismo final e jubiloso 

esteja longe de conferir a tonalidade dominante do romance.  

Em L’immense fatigue des pierres, ao contrário, e especialmente na novela 

título, a palavra que define melhor a vida em Montreal é “cosmopolitismo” a ser 

compreendida aqui como uma evocação – e também uma reformulação – do antigo 

conceito de “cidadania mundial”24. A trágica imagem de imigração e exílio que 

caracterizou La Québécoite evolui, nessa coletânea de novelas, para uma nova visão 

cosmopolita da viagem e das intercomunicações, como se Robin, afastando-se de uma 

concepção modernista do exílio, abraçasse uma aceitação pós-moderna de hibridação e 

deslocamento. Nessa visão renovada, Montreal torna-se o lugar onde a vida e os 

relacionamentos podem ter um recomeço, em que é possível ultrapassar as memórias 

dolorosas que atravessam o apartamento de Paris na rua do Cherche-Midi ou o velho 

bairro judeu da infância de sua personagem. Opera-se então, por meio da escrita, uma 

busca da liberação do fardo da história e do passado do povo judeu, enterrado sob as 

pedras eternas da velha Jerusalém. 

Em La Québécoite, Mime Yente, o único personagem que consegue construir 

um lar e sentir-se em casa em Montreal, é apresentada como uma das figuras mais 

positivas do romance, com a capacidade de manter viva a memória e as tradições e, ao 

 
24 A ideia de “cidadania mundial” remonta à Antiguidade Clássica. Os estoicos, discípulos de Zenão de 
Cítio (336-263 a.C), adotavam a concepção de um Estado mundial, no qual, como cidadãos pertencentes a 
uma pátria única, os homens deveriam ser iguais. No século XVIII da Era Cristã, Kant previa a formação 
de uma Sociedade das Nações composta por uma federação de repúblicas livres e independentes 
(OLIVEIRA, 2008) 
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mesmo tempo, transformar seu ambiente imediato, através do que Michel de Certeau 

(1990) denomina a prática do habitar. Assim mesmo, até essa adorável e heroica mulher 

tem seus limites. Com seu “samovar” da Europa do leste e suas velas judaicas do 

“shabat”, a casa de Mime Yente está mais ligada ao passado e à memória do que à 

recriação de uma identidade. E, além disso, como é enfatizado no texto, seu poder 

transformador não é absoluto, estendendo-se, apenas às fronteiras do seu bairro, descrito 

no texto como “son petit quadrilatère-refuge” (ROBIN, 1993, p. 192). Porém, em 

determinado momento do romance, o esforço criativo de Mime Yente – e de outros 

imigrantes como ela – é visto como um fator de divisão da cidade, ocasionando o 

surgimento de conflituosos quarteirões étnicos. Enquanto a protagonista e seu namorado 

latino-americano caminham, através da cidade, da casa de Mime Yente até o bairro 

onde moram, percebem a realidade multicultural de Montreal como uma série de guetos 

de imigrantes. A visão desses enclaves étnicos é reiterada pelo uso, por parte da 

narradora, do termo “patchwork” para descrever sua própria cartografia de Montreal à 

qual ela se refere como uma “ville d’exils juxtaposés/de solitudes amoncelées qui se 

côtoient sans se voir”. (Id. 192-193). Somente na imagem, de alguma forma utópica, da 

loja de antiguidades, esses setores díspares da cidade se relacionam. (Id. p. 199-200) 

A existência, em Montreal, de comidas multiculturais é frequentemente citada 

como um traço positivo no romance e, realmente, a comida judaica de Snowdon, o 

bairro de Mime Yent, é considerada como um fator de sobrevivência da cultura perdida 

do leste da Europa. Mas mesmo nesse universo da cozinha étnica, o texto denuncia a 

degradação e a homogeneização a que são submetidos os pratos típicos, manipulados 

por interesses comerciais, conforme se percebe nessa passagem do romance, talvez a 

mais citada caracterização da Montreal étnica, feita por Robin:   

Ville schizophrène 
patchwork  linguistique 
bouillie ethnique, pleine de grumeaux 
purée de cultures disloquées 
             folklorisées 
             figées 
             pizza 
             souvlaki 
             paella (Id. 82) 
 

Como outros aspectos da Montreal de La Québécoite, esse “fast-food” étnico 

também está exposto à “americanização”, conforme Robin nos indica, com as 

descrições depreciativas que faz sobre a culinária local: “Tout est pris dans la graisse, 

l’huile, la margarine américaine – vous assaisonnez vos salades avec le Kraft dressing 
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sucré” (Id. ibid.) Isso não é, verdadeiramente multiculturalismo, mas apenas um 

simulacro com vistas a parecer como tal para um mercado pouco exigente. Apenas na 

última parte do romance, a comida étnica de Montreal é apresentada de forma mais 

favorável, quando os restaurantes gregos, a “Saint-Viateur Bagel Shop” e o mercado 

italiano da rua Jean-Talon são carinhosamente descritos. No conjunto, entretanto, 

Montreal permanece uma cidade corrompida por interesses comerciais, incapaz de 

perpetuar a memória dos imigrantes que nela residem e, além disso, para a 

narradora/protagonista, um ambiente pouco acolhedor que recusa incorporar suas 

tradições pessoais. 

Considerando o padrão circular de viagem e deslocamento que estrutura o 

romance, assim como as referências à história de errância do povo judeu, La Québécoite 

pode ser considerado um texto diaspórico. Aimée Bolaños (2010), baseando-se na 

análise de Atvar Brah, afirma que, na diáspora contemporânea, embora permaneça a 

ideia de dispersão em relação a um local de origem, “nem sempre a aspiração do 

regresso ao país natal é dominante, embora o tema do lar continue patente, ...  [este] 

reaparece como subtexto das novas circunstâncias de localização,... como um lugar 

mítico do desejo” (BOLAÑOS, 2010, p.170). Em La Québécoite, não se trata de 

Jerusalém, mas o ponto de origem da identidade judaica está localizado no “shtetl” 

destruído no leste europeu. Na falta deste, o almejado lugar do regresso, para a 

personagem robiniana, é Paris, espaço de sua infância e da perda da mãe, 

presumivelmente capturada durante a prisão maciça dos judeus em 1942, o que nos é 

sugerido por seu obsessivo retorno à estação de metrô de Grenelle, lugar onde 

anteriormente se localizava o “Vel d’hiv”, cárcere temporário dos judeus, antes de 

serem enviados a Auschwitz. 

Ao mesmo tempo em que La Québécoite é um romance diaspórico pela sua 

estrutura, pode ser considerado uma crítica à consciência diaspórica e uma admissão da 

impossibilidade do retorno: Paris, o local da origem, é também o lugar da perda 

irrecuperável da mãe e da experiência da origem que ela representa. Apesar do 

insistente retorno da personagem a esta cidade e da afirmação muitas vezes repetida ao 

longo do texto – “on ne deviendrait jamais Québécois” – Robin sugere que a 

protagonista também não poderá encontrar seu lar em Paris, nem reaproximar-se da sua 

mãe perdida. A oscilação entre dois polos geográficos, característica comum às 

comunidades imigrantes, talvez continuasse indefinidamente no texto robiniano, se ela 

não lhe houvesse posto um fim arbitrário.  
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Embora um emblema da origem, a mãe ausente não possui uma identidade 

pessoal em La Québécoite. Características normalmente associadas à maternidade – o 

ato de servir a comida e, sobretudo, a continuidade da memória familiar – são 

transferidas para Mime Yente. A mãe, em La Québécoite, não é uma pessoa real, mas o 

símbolo de uma origem perdida. Todavia, nas histórias de L’immense fatigue des 

pierres, a figura da mãe apresenta uma realidade mais complexa, incorporando 

elementos da experiência biográfica pessoal de Régine Robin e, o que é mais 

importante, deslocando o lugar potencial de reunião de mãe e filha de Paris para 

Montreal, onde estariam unidas no projeto da construção de um novo lar. 

Em “Gratok, langue de vie, langue de mort”, uma das mais comoventes histórias 

de L’immense fatigue des pierres – e também, como a autora tem indicado em muitas 

ocasiões, uma das mais autobiográficas – Robin nos oferece o vislumbre de uma mãe 

que consegue escapar das capturas de judeus numa Paris ocupada, ousadamente 

invocando seu status de mulher de um prisioneiro de guerra francês, para descer do 

ônibus em vias de partir em direção ao “Vel d’hiv”. Essa mãe é uma sobrevivente, 

embora, no fim da história, termine como uma mulher idosa, confusa, vagando pelo 

quarteirão, à procura de seus parentes perdidos no Holocausto. Mas o tema real da 

história não é a mãe, mas a língua-mãe que, nessa família francesa de judeus imigrantes, 

é o iídiche. Para a mãe judia e sua filha, escondendo-se dos alemães numa garagem sem 

aquecimento, o iídiche é a língua proibida, ligada à dor e à morte: a “língua da morte” 

para os judeus durante a guerra e, posteriormente, a língua dos mortos, da fala daqueles 

que pereceram no Holocausto. Sem poder utilizar-se de sua língua materna, obrigada a 

evitar o francês em virtude de seu sotaque suspeito, a menina da história inventa uma 

nova língua para seu ursinho Gratok, uma solução que servirá de modelo, para a 

narradora, quando adulta, em seu trabalho como escritora: “Ce qui la préoccupait 

surtout dans son métier d’écrivain, c’était de retrouver cette langue inventée pour 

Gratok, avec laquelle elle avait traversé la guerre, une langue douce, dite à mi-voix, 

dans laquelle on pouvait tout dire, absolument tout. (ROBIN, 1999, p. 97). A narradora, 

assim como a própria Robin, levou anos trabalhando na tradução de obras da cultura 

judaica, um malogrado retorno às origens que, ao contrário, inspirou-a a escrever num 

francês reinventado, capaz de incorporar os múltiplos aspectos da sua existência e 

identidade: “Un jour, elle décida de s’arrêter, pour respirer. De changer de métier, pour 

voir, décrire en français, peut-être, d’essayer de faire sonner le yiddish en français, 

d’imiter sa prosodie, son rythme, sa propre respiration » (Id. p. 96). E é nessa linguagem 
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reinventada que, de alguma forma, se transforma numa nova língua materna, que a 

narradora parece reconectar-se, no final da história, com a imagem de sua mãe vagando 

pelas ruas de Paris, na tentativa de reencontrar a memória familiar: “sa mère est morte 

depuis longtemps, mais rien ne l’empêchera de continuer à descendre éternellement la 

rue de Belleville, se parlant à elle-même, à voix basse, à la recherche de ses frères et 

sœurs restés en Pologne et tous disparus à Treblinka. » (ROBIN, 1999, pp. 97-98) 

A procura pela mãe perdida na Shoa é também o tema da história chamada, 

significativamente, “Mère perdue sur le World Wide Web”. Aqui, a mãe deportada, 

considerada morta há muitos anos, aparece novamente como uma breve referência, na 

publicação das memórias de um sindicalista desconhecido. Seu filho, Michel 

Himmelfarb, agora adulto, abandona a carreira como escritor parisiense para 

empreender uma busca frenética, através do mundo e da Web, por “sites” de genealogia 

e “salas de bate-papo” desenvolvidos por sobreviventes da Shoa. Mas até o milagre da 

conexão pela Internet é impotente para recuperar as perdas da história e da memória: a 

única testemunha da vida de sua mãe posterior ao Genocídio é finalmente localizada, 

através da Web, em um hospital de Montreal, mas suas lembranças foram apagadas pelo 

Alzheimer. Nesse conto, como em La Québécoite, a mãe está ausente para sempre e não 

há possibilidade de retorno ao lugar de origem, mas essa mãe, ao contrário da outra – a 

que é abordada em La Québécoite –, não se extinguiu no momento de sua prisão e 

deportação. Ao invés disso, teria se deslocado para o mundo novo da América, morando 

algum tempo em Nova York e, para escapar da “caça às bruxas do macartismo”, 

supostamente, teria acabado seus dias em Montreal, onde teria criado para si uma nova 

vida, da qual seu filho foi, inexplicavelmente, excluído. 

Trabalhando com o afinco e a persistência de um detetive – ou de um historiador 

– o filho segue as pistas que sua mãe deixou em Montreal. Caminha sobre os seus 

passos, visitando suas sucessivas moradias e até lendo os livros que ela pegou na 

“Jewish Library”. Por intermédio do olhar de Himmelfarb o leitor se inteira da geografia 

do espaço urbano, definido em seus contornos físicos: os bulevares, os restaurantes, os 

parques... Entretanto, o que poderia ser um percurso linear do protagonista sobre o 

traçado geométrico das ruas revela-se, antes, um perambular contínuo e desordenado 

que desorienta o leitor e evidencia, na cidade, a sua fragmentação e  pluralidade. Cada 

bairro, cada avenida, cada recanto da metrópole cosmopolita que conserva, 

paradoxalmente, algum encanto provinciano, é retratado, de certa forma, em 

perspectiva, na medida em que lhe são associados traços culturais que contribuem para a 
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composição do desenho dessa malha urbana onde diferentes etnias e credos convivem 

lado a lado. Enquanto descobre os muitos quarteirões, seus “sabores” – os pimentões de 

todas as cores da mercearia húngara nas imediações do bulevar Saint Laurent ou os 

“bagels” de Outremont – e  peculiaridades – os jardinzinhos minúsculos onde os 

italianos cultivam tomates, e os portugueses cultuam as virgens de gesso ou de plástico 

– , Himmelfarb aprende a conhecer e amar a cidade. Na verdade, Régine Robin nos 

mostra como o personagem, a princípio inspirado em seus rígidos critérios para julgar o 

valor de uma cidade, busca encontrar nos lugares apenas o que reconhece como familiar 

– os bistrôs, os “bourbons” e os “Saint Moritz Menthol” – mas acaba por permitir que 

sua sensibilidade se abra ao Outro e às diversas possibilidades de se aperceber das 

diferenças.  

É preciso destacar a importância da descoberta que o personagem faz dos 

bistrôs, que são em muitas das histórias robinianas o lugar necessário da escrita  

Primeiramente, ele anda ao longo da “rue Sherbrook” e a cidade lhe parece vazia “sans 

âme et sans bistrô” (Id., p. 102). Todavia, logo encontra, não apenas um simples bistrô, 

mas um desses bares onde pode recolher-se a seus pensamentos e, ao mesmo tempo, 

ouvir muitas línguas ao seu redor. Para sua alegria, descobre até mesmo uma livraria 

onde pode comprar tanto o Le Monde como o New York Times. Enquanto o narrador de 

La Québécoite, tem sua atenção capturada por símbolos comerciais que misturam 

nacionalismo quebequense com mercantilismo em estilo americano, esse narrador é 

atraído por outro tipo de símbolos, emblemas de um multiculturalismo que combina o 

local com o global, mostrando o lado verdadeiramente cosmopolita de Montreal: 

“C’était un mélange d’urbanité ultramoderne et de charme lascif de confins 

méditerranéens; le silence ensoleillé de la province mêlé au vacarme d’une métropole 

cosmopolite”. (p. 110). Na verdade, os lugares visitados por Himmelfarb em sua busca 

aparecem também em La Québécoite – a “deli” Schwartz, a “bagel shop” de Sain-

Viateur e o “quartier latin” francófono da rua Saint-Denis – mas, aqui, a atitude do 

narrador é de uma agradável descoberta, isenta de crítica. 

Através da relação amorosa estabelecida com Flora, uma argentina que encontra 

em um dos muitos bistrôs onde se aninha para garatujar suas reflexões e o resultado de 

suas pesquisas, inicia, com Montreal, um diálogo para o qual concorrem muitas 

referências, outros parâmetros, principalmente sua ligação com Buenos Aires, cidade 

que faz parte de seu passado, de alguma forma ressuscitada no tango argentino que, com 

sua poesia “kitsch”, faz eco à melancolia e à ausência dolorosa que permeia sua 
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existência. O fragmento do tango Soledad, de autoria de Carlos Gardel e Alfredo Le 

Pera, inserido no texto em seu idioma original é bastante ilustrativa: 

En la doliente sombra de mi cuarto, al esperar 
sus pasos que quizás no volverán; 
a veces me parece que ellos detienen su andar 
sin atraverse luego a entrar. 
Pero no hay nadie y ella no viene 
es un fantasma que crea mi ilusión, 
y que al desvanecerse va dejando su visión 
cenizas en mi corrazón. (ROBIN, 1999, p. 117)) 
 

    Mas não é apenas a cidade de concreto que toca a sensibilidade de 

Himmelfarb. Em suas andanças, de bairro em bairro, de bulevares em avenidas, uma 

outra Montreal, mais fluida, etérea, fantasmática, obra de recriação, de ficção, onde o 

real e o imaginário se entrecruzam, desprende-se de tijolos e pedras e envolve o 

personagem em uma atmosfera quase onírica, em fragmentos de passado:  

Il eut une hallucination. Au détour d’une rue, il vit apparaître quatre ou cinq 
Hassidin en costume avec leur caftan et leur shtraïml[...]Barbus, maigres et 
blafards, ils avançaient gravement, lentement comme dans un film en ralenti. 
Il resta pétrifié[...] Ces gens, c’était la réincarnation du Shtetl, d’un monde 
qui était parti en fumée. Il prit peur. Montréal lui sembla une ville étrange, la 
ville des fantômes. D’abord sa mère irréelle et puis ce groupe en noir se 
détachant sur la clarté chaude de l’été. (ROBIN, 1999, pp. 109-110) 
 

É através dessa exploração da cidade que ele se torna capaz de restabelecer uma 

conexão com sua mãe perdida, iniciando, em seu notebook, um diálogo “avec cette 

mère absente, introuvable mais qui continuait d’habiter cette ville en creux” (Id. p. 122) 

Repentinamente, em meio a essa “celebração multicultural”, Flora, parece 

repetir o refrão de La Québécoite – “On ne deviendrait jamais vraiment Québécois – 

quando fala de sua vida em Montreal: “on ne se sent jamais vraiment d’ici (p. 119). 

Mas, imediatamente modifica sua afirmação acrescentando: “Mais on s’y sent bien” (Id. 

Ibd.). Nessa história a capacidade de se sentir como um nativo, de se sentir em casa, não 

é essencial. Aliás, o narrador admite que, desde a perda de sua mãe, Himmelfarb nunca 

se sentiu em casa, nem mesmo na sua distante Paris, chegando até a questionar o 

conceito de “casa”: “Y a-t-il jamais un chez-soi?” (Id.,p. 120). Esse deslocado 

parisiense parece compartilhar com sua companheira argentina uma aceitação do que 

ambos concordam em chamar de “le dedans-dehors”, como se lê nas palavras de Flora: 

“C’est comme si on était à la fois dedans et dehors, à la bordure, jamais totalement 

impliqué, mais jamais totalement indifférent. Ce n’est pas le sentiment de l’exil, non. 

C’est un ailleurs. On n’est pas chez soi, voilà tout. (Id.,p. 119-120). Inscrevendo essa 

repentina percepção da realidade na estrutura da narrativa, Robin não permite jamais 
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que o filho reencontre sua mãe perdida; seguindo suas pegadas através da cidade, ele 

pode apenas, através da imaginação, vislumbrar a velha mulher que ela se tornou. Por 

outro lado, da mesma forma que o relacionamento de Himmelfarb com sua namorada 

argentina, Montreal, “metrópole cosmopolita”, cria a possibilidade de outros diálogos 

em sua mistura de línguas e culturas. 

As deambulações robinianas manifestam-se também no espaço 

“desterritorializado” da Internet, essa enorme rede de entrelaçamentos, propícia a todo 

tipo de deslocamentos: nesse universo digital, impulsionado pelo imaginário, o 

internauta navega à deriva pelo labirinto de textos e imagens que se inscrevem em uma 

nova ordem de escrita – o hipertexto – cuja prática demanda o uso de uma nova 

linguagem, descontínua, heterogênea, dialógica, algo primitiva e híbrida, na medida em 

que realiza a síntese entre a língua de expressão e a linguagem da programação, dando 

origem a um discurso muito específico que, gradualmente se desprende do universo 

digital da rede para invadir o falar cotidiano do homem contemporâneo, assinalando 

assim a interpenetração de dois mundos, de duas realidades. Para Pierre Lévy, um 

hipertexto   

é um conjunto de nós ligados por conexões. Os nós podem ser palavras, 
páginas, imagens, gráficos ou partes de gráficos, seqüências sonoras, 
documentos complexos que podem eles mesmos ser hipertextos. Os itens de 
informação não são ligados linearmente, como em uma corda com nós, mas 
cada um deles, ou a maioria, estende suas conexões em estrela, de modo 
reticular. Navegar em um hipertexto significa portanto desenhar um percurso 
em uma rede que pode ser tão complicada quanto possível. Porque cada nó 
pode, por sua vez, conter uma rede inteira. (LÈVY, 1993, p. 33) 
 

A teia hipertextual permite que o leitor caminhe de um lugar a outro do texto de 

forma interativa, criando uma rede de associações que lhe permitem traçar seu itinerário 

próprio, tornando-se, ele mesmo, um organizador das intenções de leitura, enquanto a 

máquina constitui o suporte pelo qual a obra se concretiza.  

Considerando-se essa multiplicidade de possibilidades oferecidas àquele que 

ousa  aventurar-se pelos caminhos potenciais do hipertexto, não é de espantar que 

Régine Robin, em consonância com a “instabilidade magnética” constitutiva de sua 

personalidade – que ela assume (ROBIN, in GIGUÈRE, 2000, p. 237), e que a impele a 

empreender sempre novos percursos existenciais ou profissionais – tenha escolhido a 

Web como suporte de um projeto de experimentação autobiográfica. Trata-se de uma 

home page, uma página pessoal onde a autora inscreve sua própria vida, seu itinerário 

acadêmico, e que continua sempre disponível no endereço 

http://www.er.uqam.ca/nobel/r24136, embora seu conteúdo, desde 2004, tenha se 
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transformado em matéria que consubstancia o volume Cybermigrance Traversées 

fugitives e a página da Internet não tenha mais sido atualizada.  Quase todos os textos 

que fazem parte da página da web são reinscritos no livro impresso – integralmente ou 

como o desenvolvimento de um projeto apenas esboçado na home page – como se 

Robin, desencantada com as possibilidades literárias do hipertexto,  procedesse à 

materialização desses escritos: “ a tela, como suporte, não é o codex revisto e corrigido, 

as tentativas hipertextuais de ficção não pertencem de forma alguma ao campo 

literário”. (ROBIN, 2004, p. 11) 

Em O que é o virtual, Pierre Lévy argumenta que a virtualização, considerada 

como uma etapa na seqüência das mudanças – técnicas, econômicas e sociais – pelas 

quais passa a civilização moderna, não se limita ao campo da informática e, longe de 

significar um “desaparecimento universal”, uma “desrealização geral” (LÉVY, 2003, p. 

11), apresenta-se como um processo de “devir outro” (Idem, p. 12), como um 

movimento que busca uma redefinição do humano, implicando numa “transformação de 

um modo de ser em outro” (Id, ibd). Para ele, o conceito de virtual não se opõe ao de 

real, e sim ao de atual, na medida em que, antepondo-se ao que é possível, estático, já 

constituído, consiste em um núcleo de forças ou tendências com existência real no cerne 

de uma situação, acontecimento,ou objeto e que demanda uma solução – a atualização. 

Baseando-se nesse enfoque, virtualizar pode significar um movimento inverso da 

atualização, uma ação que, a partir de determinada solução, visa problematizar, 

encontrar uma questão geral à qual se relaciona a entidade considerada. Seria, em outras 

palavras, descobrir as indagações essenciais a partir das quais poderia ser redefinido o 

sujeito deste processo numa nova atualidade. “A atualização ia de um problema a uma 

solução. A virtualização passa de uma solução dada a um (outro) problema. Ela 

transforma a atualidade inicial em caso particular de uma problemática mais geral”. (Id. 

p. 18) Dessa forma, não significa a passagem de uma realidade a uma possibilidade, 

pois o possível, ao realizar-se, não admite qualquer tipo de mudança em sua natureza: já 

se encontra inteiramente constituído, aguardando uma realização. O virtual, ao 

contrário, está inscrito num procedimento inventivo que “põe em jogo processos de 

criação, abre futuros, perfura poços de sentido sob a platitude da presença física 

imediata”. (Id. p.12). Seguindo essa linha de pensamento, Pierre Lévy considera que 

todo texto é um objeto virtual, pois suas potencialidades de sentido só se manifestam 

quando atualizadas pela leitura. Além disso, ao relacionarmos o texto lido a outros 

textos, a discursos, imagens, desejos que nos habitam, contribuímos para a recriação e 
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atualização do “mundo de significações que somos”. (Id. p. 37). No caso dos textos 

concebidos em suportes digitais, ao contrário do que acontece com os textos inscritos 

em papel, a mensagem gravada em códigos informáticos necessita ser eventualmente 

traduzida para a linguagem humana com o recurso do computador cuja tela funciona 

como uma janela por onde é possível ter-se acesso a um banco de dados, a uma reserva 

potencial. Pierre Lévy compreende, portanto, que o hipertexto oferece ao leitor várias 

leituras possíveis que, embora numerosas e variadas, são finitas, ou melhor, as opções 

disponibilizadas são limitadas e encontram-se já programadas ao serem previamente 

inscritas. Para ele “o virtual só eclode com a entrada da subjetividade humana no 

circuito, quando num mesmo movimento surgem a indeterminação do sentido e a 

propensão do texto a significar, tensão que uma atualização, ou seja, uma interpretação, 

resolverá na leitura” (Id., p. 40) 

Talvez seja nesse sentido que o virtual se manifeste mais efetivamente no texto 

robiniano, pois, apoiando-nos na concepção de Pierre Lévy, podemos afirmar que 

também  as imagens e impressões geradas no pensamento do leitor situam-se numa 

dimensão virtual da realidade. O entrelaçamento de conteúdos, personagens e 

referências que atravessam as sete novelas reunidas em L’immense fatigue des pierres 

desorienta e obriga a uma nova forma de leitura aberta que remete à ordem rizomática, 

não-hierarquizada, do hipertexto e faz com que o leitor, como um nômade nesse espaço 

virtual, deslize pelas diversas possibilidades de sentido. 

As referências explícitas à Internet aparecem em três das novelas que compõem 

o volume. Em « Mère perdue sur le World Wide Web » e « Le dibbouk inconnu » temos 

o mesmo (ou outro ?) Michel Himmelfarb que, não dominando satisfatoriamente na 

primeira novela, a princípio, os segredos da navegação na Web, aparece no outro já 

seguro e desenvolto comunicando-se com outros internautas e, seguindo as práticas 

comuns nos “sites de relacionamento”, migrando de uma identidade a outra, 

inventando-se diferentes vidas. 

 “Journal de déglingue entre le Select et Compuserve”, ao contrário do que se 

pode esperar de um diário – que  dentro de uma seqüência de datas, de alguma forma, 

coloca em ordem os fatos passados –, produz no leitor um efeito de desconstrução das 

referências no que se refere, não somente ao tempo, mas também ao espaço, à 

identidade e à memória. As marcas cronológicas do texto – “première journée, 

deuxième journée,... dernière journée » - ironicamente não contribuem para a 

linearidade da narrativa que se desenvolve, enxertada de pequenas outras histórias, entre 
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o presente móvel, instável, impreciso, provisório do café parisiense – o Select –, das 

salas de encontro na Internet – Compuserve – e as reminiscências de Montreal, Nova 

Iorque e Montevidéu. Ao final da novela, fala-se principalmente do encontro virtual de 

um grupo de vários personagens de países diferentes, na localização imprecisa de um 

fórum de discussão na Web. Nele, a escritora famosa Nancy Nibor costuma apresentar-

se sob vários pseudônimos, incluindo o de Régine Robin, o que, além de inscrever a 

autora em sua própria obra, opera uma inversão interessante, já que sugere uma troca de 

papéis entre escritora e personagem: Régine Robin aparece como uma criação ficcional 

de Nancy Nibor. Dentre os outros participantes – considerados todos como avatares da 

autora por Mary Jean Green do Dartmouth College, em seu estudo “Régine Robin: 

écrire l’histoire sur le World Wide Web, – encontra-se Luidgi, um artista de Roma, um 

instalador que tem o passado – ou o que poderia ter sido o passado – como matéria 

artística das criações que exibe na tela: “Si l’Allemagne avait gagné la guerre, si Staline 

était mort dans un accident de la route en 37, juste avant  le déclenchement des grandes 

purges, si la France n’avait pas accordé les plein pouvoir à Pétain, si les barbares 

avaient échoué en face de Rome, etc.” (ROBIN, 1999, pp. 159-160). O grupo projeta 

por fim uma instalação, provavelmente em Berlim, onde numa representação de uma 

cidade imaginária que lembra a arquitetura da Renascença, as janelas seriam 

substituídas pelas telas dos computadores que exibiriam, em uma delas, imagens do 

passado real e nas outras variantes diferentes desse passado, sem que o expectador 

pudesse distinguir a versão verdadeira das falsas. Através da leitura de Mary Jean 

Green, algumas indagações se impõem nesse ponto da narrativa: “No mundo virtual, 

então, o passado seria apenas uma outra janela na tela do computador?...pode-se apagar 

o passado, como na instalação proposta, por procedimentos de informática do tipo 

Delete ou Backspace?” (GREEN, in DÉSY et al, p. 544).  

Reportando-nos a Pierre Lévy, é possível afirmar que, com essa fábula, mais do 

que evocar o mundo virtual da Web através das referências que nela estão explicitadas, 

Robin pretende, partindo de uma situação real, sugerir ao leitor a problematização do 

passado, a virtualização de situações que decidiram a história do século XX. No cerne 

dessa proposta, encontra-se sempre a questão não resolvida do Holocausto e o desejo de 

virtualizá-lo, de descobrir as suas indagações essenciais para, finalmente, redefini-lo 

numa nova atualidade. A flânerie dos personagens robinianos, quer se realize no mundo 

virtual da Web ou num espaço ficcional atualizado, resume uma atitude crítica face à 
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realidade circundante, através do olhar observador e distanciado que, de alguma forma, 

evoca a figura arquetipal do flâneur baudelairiano.   

 

 

3.2.5 . A ALDEIA POULINIANA NUM MUNDO GLOBALIZADO 

 

 

Os antropólogos fazem coincidir o nascimento do homem como ser social com o 

surgimento das primeiras aldeias. A proximidade dos contatos vivenciados nessa aldeia 

primordial inspira a crença na profundidade das relações entre os habitantes, 

caracterizadas pela compreensão e auxílio mútuos. Para o aldeão, impregnado de uma 

sabedoria primitiva, a existência só pode ter significado se encarada sob a ótica do 

compartilhamento que perpassa todos os seus atos: os acontecimentos do cotidiano 

adquirem uma dimensão coletiva, pois afetam igualmente à comunidade como um todo. 

Além disso, a terra onde se enraíza a aldeia possui valor não somente como espaço 

físico, mas também – e talvez, principalmente – como espaço mental, porque é feita da 

matéria que constitui as crenças, os sonhos, as lembranças, as tradições e os mitos. Esse 

imaginário tende à polissemia e à eternidade, pois nasce e vive no pensamento e na alma 

do homem. “Pensar a “aldeia” é desvendar as estruturas mentais do grupo que a habita, 

porque foi aí, no isolamento e em simbiose com a natureza, que a personalidade do ser 

humano se formou de uma determinada maneira que jamais desapareceu 

completamente” (SING, 1995, p. 13). A “cultura da aldeia” conservou-se até os nossos 

dias como uma base indestrutível sobre a qual se desenvolve a cultura mundial e, 

embora não seja a mesma dos tempos neolíticos, guardou os traços essenciais da 

herança humana. 

Nessa perspectiva, a manutenção das características rurais nessa sociedade 

urbanizada da contemporaneidade pode ser considerada, não tanto como uma cultura da 

nostalgia, inadaptada à vida moderna, quanto uma condição indispensável à 

humanização do mundo, porque a memória dessa aldeia primordial, gravada para 

sempre no imaginário humano permite que possamos nos deslocar sobre o globo 

terrestre, conservando, ao mesmo tempo, uma base, um centro psicológico íntimo que 

funciona como ponto de referência e de afetividade. Sem isso, seríamos condenados a 

viver imersos numa cultura pós-histórica, indiscutivelmente nova, mecanicamente 

eficiente, mas essencialmente desumana. Numa época em que, em nome da 
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produtividade e da eficácia, assistimos à mecanização, à robotização das relações entre 

os homens, o apego a uma certa mentalidade interiorana é sinônimo de sensibilização 

aos valores humanistas em vias de desaparecimento. Na era da “aldeia global”, quando 

todas as partes do planeta encontram-se ligadas pelas comunicações instantâneas e pelos 

transportes de alta velocidade, a aproximação real entre os indivíduos só terá lugar se 

for alicerçada pelos atributos que no homem o definem como tal: sua sensibilidade, sua 

capacidade de amar e de meditar, com o auxílio dos símbolos, sobre um sentido mais 

amplo e mais completo de sua existência.  

  No Canadá francês de antes da Revolução Tranquila, a estrutura social 

repousava sobre a propriedade provincial. Entretanto, as exigências de relacionamento 

fora do âmbito familiar deviam satisfazer-se ao contato com a vizinhança que não se 

limitava apenas às demais propriedades da região, mas estendia-se à aglomeração da 

aldeia. Ponto de convergência das diversas fazendas e construída mais ou menos no 

centro da área cultivada da paróquia, a aldeia era o coração de toda atividade local; era o 

local de passagem, do homem doméstico ao ser social.  

Em virtude da necessidade de amenizar os sentimentos de angústia e frustração 

resultantes da experiência de vida no meio urbano, a parte considerável da população 

canadense que migrou em direção à cidade conservou certo modo de vida provinciano, 

agrupando-se em pequenas comunidades, reproduzindo na cidade, de alguma forma, seu 

habitat rural. “Assim, por razões de ordem política e social, os canadenses franceses da 

cidade levavam uma existência provinciana em segundo grau” (SING, 1995, p.12).  

Pode-se dizer que a aldeia constituiu o microcosmo da sociedade canadense 

francesa e, por ocasião da grande migração em direção à cidade durante os primeiros 

anos do século XX, a classe operária que se formou nesse contexto urbano conservou, 

durante um longo período, sua ligação com as origens rurais como se habitasse ainda a 

aldeia natal. Nessa mesma época, assistiu-se ao florescimento das pequenas cidades da 

província em virtude da colonização, da indústria da madeira, do comércio de peles, ou, 

em se tratando da região do estuário do São Lourenço, por causa da caça à baleia e aos 

golfinhos. Dessa forma, tanto na região rural como na cidade, a constituição de aldeias – 

em termos reais, no primeiro caso, e em sentido metafórico no segundo – foi a maneira 

encontrada pelos canadenses franceses de assegurar a própria sobrevivência. Ora, se no 

campo o adversário principal era a natureza agreste que exigia eterno controle, na 

cidade era preciso enfrentar uma outra realidade. 
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Desde a conquista pelos ingleses em 1763, os francófonos sentiram-se 

ameaçados por se verem transformados em minoria pela cultura, a língua, as 

instituições, e a potência socioeconômica assimiladora dos anglófonos. A preocupação 

em preservar sua identidade étnica, sua dignidade, levou os canadenses franceses a 

formar uma sociedade solidária e fechada, pois a sobrevivência da coletividade exigia 

que cerrassem fileiras contra o agressor. Na cidade, como a presença anglófona era uma 

realidade palpável, a situação de inferioridade dos francófonos não podia ser 

dissimulada. Todavia, o fato de viverem coletivamente essa situação oferecia-lhes a 

possibilidade de auxílio e de suporte mútuos, o que resultou na valorização da vida 

comunitária como uma experiência reconfortante de ajuda e compreensão recíprocas. 

Se a temática da aldeia se justifica no Canadá francês, tal não acontece com o 

Quebec, nascido com a Revolução Tranquila dos anos 1960: do dia para a noite, a 

sociedade quebequense se modificou e a aldeia tradicional desapareceu. Entretanto, 

alguns indícios apontam para a sua sobrevivência no imaginário quebequense, pelo 

menos durante um certo tempo. Além das reconstruções de aldeias com finalidades 

turísticas25, pode-se identificar, durante os anos 1990, um certo discurso, na mídia e 

mesmo nas ruas, que consagra o caráter algo provinciano da Rua Saint-Denis, do “carré 

Saint-Louis” e do “plateau Mont-Royal”. Pamela Sing considera sintomático que o 

« tema » da aldeia apareça em um número significativo de romances, como aqueles 

assinados por Michel Tremblay, Réjean Ducharme e Francine Noël. 

O fato é que, assim como os canadenses franceses de antes da Revolução 

Tranquila, os quebequenses de hoje sentem também a necessidade de colaborar entre si 

e de se ajudar uns aos outros, bem como de reivindicar um pertencimento e de 

comungar uma vida doméstica e íntima. É bem verdade que esse espírito comunitário 

não tem a mesma razão de ser para uns e para outros: para os primeiros, nascia de um 

desejo de sobrevivência – daí o seu valor de diferenciação em relação aos demais 

grupos da América do Norte – enquanto que para os segundos, trata-se de uma 

autoafirmação. Nos dias atuais, num Quebec que se tornou, sob muitos aspectos, uma 

sociedade multiétnica e pós-industrial, alguns intelectuais26 se preocupam com a 

 
25 A esse respeito, Pamela Sing (1995) nos dá como exemplo a “village de Séraphin”, uma reconstrução 
turística que visava reviver a época do padre Labelle, desativada desde 1997. Depois dessa, outras aldeias 
foram construídas: a “aldeia de Émilie”, inspirada na série televisiva “Les filles de Caleb” (que também 
não funciona mais, desde 2002), a “village d’antan de Drumondville” e a “village des fées”, entre Val-
David e Sainte-Agathe, que se transformou na “village du père Noël” 
26 Pamela Sing, a esse respeito, refere-se aos trabalhos de Marcel Rioux que considera que o Quebec 
passou da Revolução Tranquila à “integração tranquila” (SING, 1995, p.18) 
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maneira aparentemente inconsciente pela qual os quebequenses se americanizam e 

sugerem, como alternativa à submissão ao império da tecnologia e do dinheiro, um 

modo de vida que incorpore os benefícios da modernização sem perder de vista o prazer 

da experiência do compartilhamento e da troca, em pequenos grupos urbanos. Nesse 

contexto, a mentalidade de cidade pequena, longe de significar uma atitude de culto ao 

passado ou narcisista, seria, antes, condição necessária a um caminhar em direção ao 

futuro sem renunciar a um ideal moral comunitário. 

Ora, se estivermos dispostos a aceitar que todo tema literário constitui uma 

transposição imaginária da situação sócio-histórica global que o produziu, podemos 

compreender porque o tema da aldeia encontra expressão, ainda hoje, na literatura 

francófona do Quebec, embora seja habitualmente considerado como nostálgico e de 

interesse apenas para uma certa corrente tradicionalista. Por outro lado, não deixa de ser 

curioso falar-se de orientação comunitária da literatura quebequense quando a tendência 

é ver-se no romance, gênero intimamente associado aos fenômenos da industrialização e 

da urbanização, a expressão do individualismo. No contexto quebequense, entretanto, a 

situação sócio-histórica é de tal ordem que o sentido profundo que ainda se atribui à 

existência coletiva, digamos à “aldeia”, caracteriza igualmente uma vertente de sua 

literatura. 

 É claro que o tema da aldeia propicia uma aproximação do passado pré-

industrial, fazendo reviver imagens associadas a um período histórico que antecedeu as 

grandes migrações em direção aos centros urbanos. Mítico paraíso perdido que cada 

indivíduo traz em seu coração, associada à infância e às lembranças nostálgicas, a aldeia 

inscreve-se no campo dos ideais e das origens.  Todavia, se por um lado, o sentimento 

de intimidade – de domesticidade mesmo – que a literatura contemporânea evoca com 

as representações da cidade pequena e da proximidade dos relacionamentos e das trocas 

que nela se cumprem está relacionado ao “eterno retorno”, sob outro ângulo, a busca de 

uma imagem já carregada de significações visa a sua utilização de maneira dinâmica, 

isto é, não no propósito de reforçar esses sentidos anteriormente aceitos, mas com a 

finalidade de afastar-se de caminhos trilhados, de empreender percursos ainda 

inexplorados, de promover uma releitura desses motivos literários, atualizando seus 

significados. Dessa forma, pode-se dizer que a literatura se apropria do passado e, ao 

mesmo tempo se engaja num ato de transcendência, promovendo a busca de um sentido 

novo, enriquecendo o fundo de tradições elaborado no curso dos anos e sugerindo 

visões de futuro. 
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Se a sociologia postula que existe uma relação fundamental entre os fatos sociais 

– políticos, econômicos, religiosos, etc. – e que qualquer intercorrência no âmago de um 

deles provoca modificações correspondentes em outros, a sociologia do texto literário – 

a sociocrítica – afirma, por sua vez, a presença constitutiva do social no objeto literário 

e estabelece as relações entre este e o contexto de sua época. Dedica-se à análise da 

relação entre o “texto literário” e o “texto social”, no qual se encontram designadas as 

ideologias presentes em determinado momento da sociedade. Segundo Pierre Barbéris ( 

1980 ), os dois textos se relacionam de três formas que são, ao mesmo tempo, próximas 

e diferentes. No primeiro caso, trata-se da “ideologia citada”, reproduzida pelo texto de 

maneira “consciente”, frequentemente com conotação irônica. Uma outra forma de 

relação seria a “ideologia totalizante”, “dentro” do texto que, de maneira inconsciente – 

ou pelo menos sem dominar o processo – a “veicula, reproduz, manifesta, 

eventualmente a interioriza e [ dela ] se apropria” (BARBÉRIS, 1980, p. 42). Existe, 

finalmente, a ideologia “através do texto”, elaborada, produzida ou criada pelo texto e 

que vai além da realidade do momento da sua produção. Ela inventa ou anuncia o que 

poderá ser ou o que será. É “a percepção, a apreensão [...] de novos recortes [...] a 

crítica e a consciência do que não é mais óbvio” (Id., ibid). No processo de passagem da 

“ideologia citada” à “ideologia através do texto”, gradativamente, o referente – a 

realidade social em questão – “se degrada” e a importância do texto literário aumenta. A 

primeira seria a ideologia do “referente quase puro”, a segunda já inclui uma reação, 

uma elaboração em relação a um referente distanciado, enquanto a terceira, enfim, se 

conecta a uma forma de “novo referente, em algum lugar, (por ora) fora de qualquer 

campo de pesquisa documental”. (Id. p. 44) 

O que é importante ressaltar das proposições de Barbéris quanto à ligação entre 

“texto literário” e “texto social” é que a literatura pode estabelecer diferentes tipos de 

relação com a ideologia e, até mesmo, criar uma. O essencial reside no fato de que a 

ficção “fala”, de uma outra forma, das coisas do mundo. Enquanto a ideologia utiliza 

uma linguagem maniqueísta, redutora, concebida para orientar, controlar e limitar o 

sentido de seu discurso, a literatura, por sua vez, serve-se de uma linguagem metafórica 

cujo funcionamento produz um acréscimo de significações, estabelece conexões, 

destaca condições e contradições dissimuladas pela ideologia. Quando essas duas 

linguagens se encontram num texto ficcional, a literatura, agindo de forma libertadora, 

atravessa a mensagem ideológica e deixa escapar o que esta teria desejado censurar do 
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imaginário, do desejo, do sonho, para forjar o que Barbéris denomina a 

“contraideologia”. 

Assim, a literatura, pela liberdade que lhe é conferida de alimentar-se do 

imaginário e de esboçar um futuro, contém revelações sobre os valores e condições de 

existência de uma sociedade e é por isso que a abordagem do tema da aldeia na obra 

pouliniana pode esclarecer um certo conteúdo de natureza social que perpassa os dois 

romances do autor estudados nesse trabalho.  

As duas obras em questão podem ser incluídas na categoria nomeada por 

Laurent Mailhot (1981)27 como “romances da palavra” por situarem-se “em algum lugar 

entre o oral e o escrito, entre a tradição e a modernidade, entre a epopeia e a crítica” 

(p.84). Descrevem, ambas, um movimento de aproximação das fontes, como a renovar 

uma aliança com o começo da história, ou com o mito.  

No caso de Les grandes marées, essa volta ao passado, essa releitura dos fatos 

encontra-se sinalizada nas primeiras linhas do texto, quando o autor estabelece uma 

conexão evidente – e algo irônica – com as palavras iniciais da Gênese”, livro que 

inaugura a série de cinco que compõem o conjunto cultuado pelos judeus como a Torá, 

a Lei de Moisés, e que os cristãos designam com o título de Pentateuco : “Au 

commencement, il était seul dans l’ìle”. (POULIN, 1995, p. 9). Entretanto, há também, 

numa estrutura mais profunda, uma retomada dos mitos não bíblicos da criação: este 

apelo de recriar a sociedade, através da pequena célula estabelecida na “Île Madame”, 

parece baseado na necessidade de renovação e de regeneração, tanto no nível pessoal, 

quanto no social. 

As ideias de “renovação” e de “regeneração” estão ligadas à figura da fênix, 

criatura mítica reverenciada em muitas culturas através dos tempos. Essa lenda tem sua 

fonte na mitologia do Egito antigo, adotada pelos sacerdotes adoradores do sol como 

metáfora para simbolizar a aurora e o crepúsculo. Segundo o texto mitológico, a fênix 

seria do tamanho de uma águia, exibindo, em sua plumagem vermelha, dourada e roxa, 

as cores do sol nascente. Era o único animal da sua espécie e, quando se aproximava o 

momento de sua morte, voava em direção de Heliópolis – a cidade do sol – onde 

 
27 Em seu artigo “Romans de la parole (et du mythe)”, Laurent Mailhot traça um paralelo entre o que 
denomina “romance da escrita” – textos que enfatizam uma intertextualidade europeia, considerados pelo 
autor como “premeditadamente intelectualizados, abstratos, esquemáticos, brilhantes, de um formalismo 
estudado” – e o “romance da palavra”, mais próximos do contexto (norte)americano. Estes, embora 
apresentem uma aparência folclórica ou populista – lançam mão de expedientes discursivos que os 
conectam à oralidade – detêm  uma retórica sofisticada. “Misturam o sangue à tinta, o vivido ao 
representado, o transmitido ao construído” (p. 84)  
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construía um ninho aromático para, em seguida se consumir em chamas. No instante 

exato de sua morte, uma nova fênix, às vezes chamada de “Pássaro do Fogo”, ainda 

mais magnífica que a anterior, ressurgia das cinzas e alçava voo ao amanhecer, abrindo 

suas asas para acolher o novo dia. O mito da fênix passou a representar o espírito 

ressuscitado de Osiris, ocupando um lugar importante na religião do Egito antigo, pois a 

crença dos egípcios na vida após a morte, graças à ressurreição, situava-se no centro do 

culto que votavam ao deus. Esse desejo de imortalidade estava indissoluvelmente ligado 

ao mito da fênix cujo simbolismo chegou a todos os cantos do antigo Mediterrâneo, 

incluindo Roma e Grécia e embora tenha sido retomado de diversas formas por muitas 

culturas, permanece inalterado como símbolo universal da regeneração, do 

renascimento e da renovação. 

Os dois romances estudados, pela época em que foram publicados, inscrevem-se 

numa conjuntura sócio-histórica moderna, definida pela tendência a medir a potência de 

uma sociedade segundo seu saber acumulado e seu poder técnico e econômico. Trata-se 

de uma preocupação excessiva com a produtividade e o progresso, atribuindo-se, uma 

importância secundária ao lado abstrato, “interior” ou espiritual da vida, pois, sob a 

ótica de uma cultura que enaltece os valores materiais, apenas as atitudes que visam 

algum tipo de vantagem utilitária podem ser consideradas como positivas. Nessas 

circunstâncias, as relações com o mundo são, não apenas hierarquizadas segundo os 

critérios de produção e de progresso técnico e econômico, mas também sexualizadas, de 

maneira que se considera como superior e masculino o universo dos valores exteriores e 

inferior e feminino aquele ligado à sensibilidade e aos valores interiores. 

De uma maneira geral, a representação que Jacques Poulin faz do “Vieux 

Québec” em seus livros permite-nos uma associação ao tema da “aldeia tradicional” ao 

qual já nos referimos anteriormente. A cidade, circundada por suas muralhas 

centenárias, aparece como um lugar protegido e protetor, capaz de oferecer acolhida a 

seus personagens que deambulam de forma desenvolta pelo traçado irregular de suas 

ruas. No interior das fronteiras que delimitam esse pequeno enclave no seio da cidade 

grande, ao abrigo dos ruídos do mundo moderno exterior, a vida parece decorrer calma, 

o tempo inexiste e paira sempre no ar uma sensação de segurança e harmonia. 

Em uma entrevista concedida a Jean-Denis Coté, o próprio Poulin fala de seus 

sentimentos em relação ao “Vieux Québec” os quais, de certa forma, são os mesmos que 

transparecem em seus escritos: “ ... em Quebec, a vida é mais lenta e ... há um certo 
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calor nos relacionamentos humanos que não se encontra em nenhum outro lugar” 

(POULIN apud COTÉ, 1999, p.79).  

Em Volkswagen Blues, a natureza íntima, protetora, quase maternal do “Vieux 

Québec” encontra-se acentuada. A procura do protagonista, Jack Waterman, por seu 

irmão Théo leva-o, primeiramente, à Gaspé, lugar em que, com a ajuda da “Grande 

Sauterelle”, descobre por onde deve começar suas buscas. Deste momento em diante, 

será graças à intuição da jovem que Jack poderá retraçar os passos de seu irmão até a 

cidade de São Francisco onde este ainda vive. Ora, antes de começar a travessia dos 

Estados Unidos, Jack retorna, por alguns dias, à sua cidade, o “Vieux Québec”, 

acompanhado de sua nova companheira. 

O “Vieux Québec” é assim o ponto de partida de uma longa e difícil expedição. 

Aí Jack deve fazer os preparativos práticos da viagem, mas a maneira pela qual ele se 

desincumbe dessa tarefa deixa entrever que, na verdade, é de um pouco de recolhimento 

que o personagem precisa, antes de partir. Como se pressentisse a necessidade de 

resistir, mais tarde, à angústia provocada pela dificuldade da trajetória baseada apenas 

em pequenos indícios, à incerteza do reencontro com o irmão e, finalmente, à decepção 

de vê-lo num estado de deterioração física e mental irreversível, Jack se abastece 

psicologicamente no ambiente acolhedor do “Vieux Québec” para renovar as forças de 

seu moral. 

É extremamente positivo o sentimento expresso no texto do romance, quando 

Jack e a “Grande Sauterelle” se aproximam da velha cidade de Quebec, a bordo de um 

“traversier”28: “Malgré la fatigue, ils étaient bien contents d’arriver à Québec” 

(POULIN, 1988 a, p. 31). Com uma coberta de lã sobre os ombros – nos romances 

poulinianos, essa é a atitude predileta de quase todos os personagens que precisam 

aquecer-se no sentido estrito ou figurado do termo – Jack e sua companheira 

“regardaient les lumières du Château Frontenac et de la terrasse Dufferin qui s’en 

venaient lentement vers eux” (Id. ibid.). A atmosfera doce e calorosa do “Vieux 

Québec” acolhe os dois viajantes e Waterman não pode impedir-se de mostrar à jovem o 

“point lumineux” (Id., p. 32), a luz sempre acesa do seu apartamento de três peças como 

um farol a lhe indicar o caminho de regresso ao lar, à sua  cidade. Em seguida, retomam 

o “minibus” e, depois de deixar o “traversier”, empreendem a penosa subida da “côte de 

 
28 Nome dado, no Quebec, à embarcação que faz a  travessia de pessoas e veículos sobre um curso d’água 
ou um braço de mar.   
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la Montagne” até chegarem no recanto tranquilo onde se situa a casa de Jack. No 

apartamento, o texto descreve a imagem de um recinto confortável e íntimo, evocando a 

mesma sensação de doçura e harmonia que a chegada a Quebec havia provocado nos 

dois personagens. Instalados nesse cantinho de calma e aconchego, Jack e Pitsemine 

observam o vasto mundo exterior que se estende ao redor deles: 

la fenêtre du salon, percée en ogive et munie d’une tablette sur laquelle deux 
personnes pouvaient s’asseoir à l’aise, donnait une très large vue sur le 
fleuve, la rive sud et même le pont d’île d’Orléans. (Id., p. 33) 

 

Jack prepara duas xícaras de chocolate quente, das quais uma oferece à jovem, 

dá leite morno ao gatinho recolhido no caminho junto com sua dona e “s’assit en face 

d’elle, à l’autre bout de la fenêtre, les jambes repliées sous lui” (Id., ibd.), para entregar-

se a confidências, relembrando alguns fatos de sua infância ao lado do irmão Théo e 

“[de] la grande maison de bois située au bord de la rivière”. Dessa forma, as primeiras 

horas – trata-se dos instantes que precedem o amanhecer – passadas no “Vieux Québec” 

consagram a cidade como um lugar aprazível onde os protagonistas, aquecidos e 

isolados do resto do mundo, se recolhem no intuito de adquirirem forças e prepararem-

se para a longa viagem que tencionam fazer. 

Na manhã seguinte, Jack acorda para descobrir que Pitsémine partiu sem deixar 

nenhuma explicação, sem revelar se pretende voltar ou não. Embora o texto não diga 

explicitamente que a partida da jovem desagrada a Jack, permite entrever uma certa 

expectativa por parte do personagem que decide não verificar se os pertences dela ainda 

se encontram no “minibus”, ao sair de casa deixando a porta de seu apartamento 

destrancada, evidentemente para o caso de um eventual retorno da moça. Quando chega 

às ruas do “Vieux Québec”, Waterman se junta aos numerosos transeuntes, descrevendo 

um trajeto que revela tanto uma ausência de sentido temporal e de pressa, quanto um 

certo domínio da cidade sobre ele, pois parece ser ela que dita o percurso, dirige os 

passos do caminhante e que o consola da partida hipotética de Pitsémine. 

Chegando em casa, alegra-se ao constatar a presença da “Grande Sauterelle” e 

ocupa-se, em companhia desta, durante os dias que precedem a partida, a preparar-se 

para a viagem. Excetuando-se algumas poucas providências de ordem prática, os 

preparativos revelam-se de natureza psicológica, pois os protagonistas dedicam-se 

simplesmente a passar o tempo, cada um retirado ao seu universo pessoal – a jovem a 

ler e Waterman imaginando-se o “escritor ideal” – o que reforça o aspecto interiorano 
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da cidade de Quebec que permite aos personagens ocuparem-se em apenas “ser”, longe 

do tumulto normalmente associado à vida moderna.   

Mergulhados quase que inteiramente em silêncio – o narrador ressalta que a 

jovem não fala muito, o que remete Jack a si próprio e à sua escrita –, mantêm uma 

única conversação breve, durante o fim de semana que antecede a partida para os 

Estados Unidos, mas mesmo essa conversa, como se a atmosfera introspectiva não 

devesse de maneira alguma ser perturbada, é representada, não como uma forma de 

distração, mas como um desses raros momentos de forte comunhão espiritual entre duas 

pessoas: Jack pensa em uma determinada passagem de um certo livro, mas não sabe 

dizer à “Grande Sauterelle”  exatamente de qual livro se trata: chega mesmo a se 

enganar dizendo-se à procura de um livro azul. Intuitivamente, ela encontra o volume 

procurado – que não é azul, mas vermelho – e, em seguida, acha a passagem na qual 

pensara seu companheiro que já havia esquecido porque tinha desejado o livro em 

questão. Desse fato deduz-se que, quando a “Grande Sauterelle” lê em voz alta a 

passagem, é como se ela, em algum sentido, participasse dos pensamentos de Jack, 

tivesse acesso ao seu inconsciente, como se a ligação entre eles fosse de tal forma 

íntima que transcendesse a materialidade da vida quotidiana, evocando um sentimento 

de coletividade como o que se experimenta na aldeia. 

No passeio que Jack e a “Grande Sauterelle” fazem juntos pelo “Vieux Québec”, 

esse sentimento aflora: 

Ce samedi-là, vers neuf heures du soir, Jack était allongé sur le lit. Ils étaient 
rentrés d’une promenade qui les avait conduits dans la rue Saint-Jean, la rue 
d’Auteuil et les Plaines de Abraham, et ils avaient regagné l’appartement en 
empruntant l’escalier de bois qui descendait par paliers jusqu’à la terrasse en 
s’agrippant aux murs de la Citadelle et de la falaise du cap Diamant ; la vue 
qu’on avait sur le fleuve, du haut de cet escalier, était impressionnante. (Id., 
p. 43) 

 

Trata-se de uma descrição algo desmaterializada, como suspensa no tempo, que, 

ao invés de comunicar uma realidade concreta e atual, sugere um sentimento de 

reconforto e de familiaridade. Os protagonistas visitam a cidade antiga como se lessem 

ou sonhassem, ou melhor dizendo, como se deslizassem tranquilamente de um lugar a 

outro, como se suas leituras ou seus sonhos lhes fizessem “ver” paisagens interiores que 

se sucedem, uma após a outra, causando uma sensação indefinível de bem-estar. 

Ora, por ocasião da viagem dos protagonistas aos Estados Unidos, há um 

momento, particularmente difícil, em que Jack é impelido a voltar-se para dentro de si 

mesmo. Durante três dias, dorme, recusa-se a falar e a comer e quando, ao sair de seu 
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estado de torpor, é inquirido pela “Grande Sauterelle” sobre sua atitude, explica-lhe o 

“complexo de escafandrista”. Essa passagem é especialmente importante porque é 

possível estabelecer, entre ela e a representação do “Vieux Québec”, um paralelo, no 

que concerne ao sentimento de recolhimento e introspecção. Acho interessante 

reproduzir essa cena quase na íntegra, apesar de longa, pois qualquer corte mais 

significativo, efetuado em seu corpo, prejudicaria a apreensão do sentido: 

–  Le complexe du scaphandrier, dit-il, c’est ... un état pathologique dans 
lequel on se renferme quand on est en présence de difficultés qui paraissent 
insurmontables. Mais en réalité, on ne sait pas trop ce qui se passe, on agit 
d’une manière ... instinctive. On sent qu’il est absolument nécessaire de se 
protéger, alors on s’enferme dans le scaphandre : on commence par revêtir 
l’énorme combinaison de caoutchouc imperméable qui ressemble au costume 
du bonhomme Michelin, ensuite on met le casque en cuivre qui est rond 
comme une boule et qui est muni de trois petites fenêtres quadrillées [ ... ] 
Ensuite on descend lentement dans l’eau par l’échelle du bateau. On est à 
l’abri dans le scaphandre. L’eau ne paraît pas trop froide. On descend de plus 
en plus creux et la lumière diminue. La penombre est très agréable et c’est 
très réconfortant aussi de savoir qu’il y a quelqu’un à la surface de l’eau qui 
veille sur nous [ ... ]. On se sent en sécurité et on continue à descendre. 
Finalement on arrive au fond de l’eau : c’est le calme et on est très bien. Il y a 
un tout petit peu de lumière. On n’a presque pas envie de bouger. On est dans 
un nouveau monde. On est vraiment très bien. On voudrait rester là toujours 
... (Id., p.159-160) 

 

Esse mundo que Jack qualifica como « novo » poderia ser a descrição de um feto 

aconchegado ao útero materno, o que, de certa forma, evoca a sensação de segurança 

emanada da imagem do “Vieux Québec”. A “aldeia tradicional” constitui um enclave, 

um recinto de calma dentro de um território movimentado e sua representação como um 

ambiente protetor conduz à associação à figura maternal.  Na verdade, longe de sua 

cidade, Jack é obrigado a encontrar em si mesmo o sentimento de bem-estar que 

experimentava normalmente passeando tranquilamente pelas ruas do “Vieux Québec”. 

Em Les grandes marées, o aspecto um tanto simbólico e “desencarnado” da 

narrativa não permite uma representação explícita da cidade, embora consideremos, 

como foi mencionado anteriormente, que o romance reproduz, de forma alegórica, a 

sociedade quebequense. Levando em consideração a posição do livro dentro do 

conjunto da obra pouliniana, ou seja o fato de ter sido escrito imediatamente antes de 

Volkswagen blues, romance cujo tema gira em torno da travessia do continente 

americano, Les grandes marées – ambientado em uma ilha isolada pelo rio que a cerca, 

como as muralhas circunscrevem o “Vieux Québec” – pode ser associado ao instante de 

recolhimento e introspecção que precede a grande viagem e que parece tão necessário 

ao personagem Jack Waterman.  
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Para concluir, poderíamos afirmar que, como toda representação espacial em um 

texto literário apresenta um interesse duplo porque se liga tanto à existência ficcional de 

seus personagens quanto à situação sócio-histórica que a circunscreve, as cidades de 

Montreal e Quebec, conforme nos são mostradas nos textos estudados, conectam-se, 

cada uma delas, a um aspecto da realidade quebequense, aspectos esses de importância 

capital, se levarmos em consideração a época em que foram produzidas. A Montreal de 

Régine Robin revela sua feição multiétnica, fragmentada, mas acolhedora em seu 

cosmopolitismo, como um lugar de recomeço para a vida, de trocas e de sociabilidade. 

Os escritos de Jacques Poulin favorecem uma leitura de Quebec, enfatizando suas 

ligações íntimas com a história do país, bem como evidenciando suas características 

femininas simbolizadas pela proteção maternal oferecida pelas muralhas do “Vieux 

Québec”. Trata-se, nos dois casos, tanto para Robin, quanto para Poulin, da busca 

incessante por uma identidade, de uma inquietação que é própria dos tempos modernos 

e da relação do indivíduo com o solo sobre o qual se desloca, seja esse seu local de 

nascimento ou um território de adoção.  
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4. DESLOCAMENTOS DISCURSIVOS 

 

4.1 O DESLIZAR ENTRE OS TEXTOS 

 

4.1.1 – A PRESENÇA DO “OUTRO” NA ESCRITA DE JACQUES POULIN 

 

Il ne faut pas juger les livres un par un. Je veux dire : il ne faut pas les voir 
comme des choses indépendantes. Un livre n’est jamais complet en lui-
même ; si on veut les comprendre, il faut les mettre en rapport avec d’autres 
livres, non seulement avec les livres du même auteur, mais aussi avec des 
livres écrits par d’autre personnes. 

                                                                              JacquesPoulin 

Escritores são, em princípio, leitores e se completam, uns nos outros, pois 

escrevem com suas leituras, com a memória de outros textos, de outras palavras que, 

por serem “outras” – a palavra do Outro –, nunca coincidem exatamente com o que se lê 

ou se escreve, já que são releituras, recriações. E é por isso que um texto nunca é 

transparente: ramifica-se, dissemina-se em outros escritos e outros, ainda, acolhe em 

suas páginas, num entretecer de ideias, vozes, sussurros, sombras que se projetam sobre 

o horizonte receptivo do leitor e se revelam, mais ou menos nitidamente, nas variações e 

alternâncias que toda leitura enseja.  
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Esse pensamento nos leva a concluir que a leitura não é um processo totalizante, 

em que se supõe que se lê tudo, com clareza, sem equívocos, pois a linguagem é o lugar 

do mal-entendido. Lê-se por identificação, de uma forma seletiva, saltando palavras, 

parágrafos inteiros, ignorando tudo o que não está de acordo com nossas teorias, tudo o 

que se situa fora do campo de nossa ficção pessoal, do enredo que criamos para nós 

mesmos. E desse jogo, desse confronto entre a construção do autor e as reconstruções 

do leitor, surge, não o sentido do texto, mas os muitos sentidos possíveis, as muitas 

pontas do fio que compõem a trama do tecido literário, as inúmeras portas que dão 

acesso à aventura, à viagem da leitura. 

Torna-se necessário, de início, definir a acepção que será conferida, neste 

estudo, ao termo “o Outro” que preferi destacar pelo uso da inicial maiúscula. É claro 

que “o Outro” pode suscitar inúmeras definições provenientes da psicanálise e da 

filosofia, mas, nessa abordagem, procuro privilegiar o conceito de “dialogismo” de 

Mikhail Bakhtin, assim como suas ideias sobre a intromissão do interlocutor e do 

discurso de um outro na produção do enunciado. 

Escritor da ternura e dos contatos humanos, Jacques Poulin explora uma nova 

forma de relação com o “Outro”, uma relação que minimiza uma certa agressividade 

que permeia boa parte dos contatos sociais, a fim de melhor sondar a questão da 

alteridade, ressaltando aspectos positivos nessa abordagem. A inserção de intertextos 

literários nos romances de Jacques Poulin dá-se, de um lado, pela presença de um 

personagem leitor – o leitor fictício (MIRAGLIA, 1993) – e, de outro lado, pela 

percepção, por parte do locutor/escritor pouliniano, das “relações dialógicas”29 

estabelecidas entre seu enunciado e o enunciado de um outro. Dizendo de outra forma, 

esse capítulo tem como objetivo colocar em evidência a importância da assimilação do 

“discurso do outro” e do próprio ato da leitura nos textos poulinianos.  

Por “discurso do outro” entendo, em sintonia com o pensamento bakhtiniano, 

como todas as palavras, os discursos pronunciados, escritos e subentendidos, atribuídos 

ao interlocutor, a uma terceira pessoa, bem como à coletividade, já que não se pode 

reduzir o discurso de alguém a um ato individual, nem isolar a palavra de seu contexto 

de enunciação. A linguagem é um produto da vida social e, por isso, longe de ser algo 

fixo, imutável, petrificado, está em perpétua transformação: seu desenvolvimento 

 
29 Para Mikhail Bakhtin, “dois enunciados, distantes um do outro, tanto no tempo quanto no espaço, que 
nada sabem um sobre o outro, no confronto dos sentidos revelam relação dialógica se entre eles há ao 
menos alguma convergência de sentidos (ainda que seja uma identidade particular do tema, do ponto de 
vista, etc.) Bakhtin, 2010, p.331) 
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acompanha as mudanças sociais de uma determinada comunidade linguística. A palavra, 

fenômeno ideológico por excelência, “reflete fielmente todas as mudanças e alterações 

sociais” (BAKHTIN, 2006, p.202).  

A esse respeito, Bakhtin acrescenta que a linguagem não é um sistema acabado, 

mas um contínuo processo de vir a ser e a palavra está presente em todos os atos de 

compreensão e interpretação: ela é “uma espécie de ponte lançada entre mim e os 

outros. Se ela se apoia sobre mim numa extremidade, na outra apoia-se sobre meu 

interlocutor. A palavra é o território comum do locutor e do interlocutor.” (BAKHTIN, 

2006, p.117). Tal afirmativa, além de assegurar o caráter dialógico da linguagem, põe 

em evidência o fato de que as palavras não pertencem de direito nem ao locutor nem ao 

interlocutor, mas a uma “zona fronteiriça”, sendo empregadas por um ou por outro a 

partir das relações sociais e da interação verbal. Dessa forma, a palavra é o produto da 

relação recíproca entre o falante e o ouvinte, o emissor e o receptor, sendo que, entre um 

e outro, estão as relações que os permeiam, fazendo com que o “Eu” e o “Tu” 

construam-se mutuamente num processo de colaboração: o Eu constrói-se construindo o 

“Outro”, o sujeito falante se constitui a partir da voz de outrem.  

É, portanto, no âmbito da comunicação verbal que a palavra ganha significado, é 

no âmbito do dialogismo que o enunciado estabelece relação com outros enunciados, 

caracterizando o fenômeno que Bakhtin chama de polifonia, a multiplicidade de vozes e 

consciências que perpassam o texto ou o discurso. A palavra que integra a fala do 

indivíduo vem repleta da voz do “Outro” e, ao introduzirmos nela a nossa fala, 

inevitavelmente a revestimos com algo de novo, com a nossa compreensão e a nossa 

avaliação, tornando-a bivocal. Consequentemente, qualquer membro de uma 

comunidade falante 

nunca encontra previamente a palavra como uma palavra neutra da língua, 
isenta das aspirações e avaliações de outros ou despovoada das vozes dos 
outros. Absolutamente. A palavra ele a recebe da voz de outro e repleta da 
voz de outro. No contexto dele, a palavra deriva de outro contexto, é 
impregnada de interpretações de outros. O próprio pensamento dele já 
encontra a palavra povoada (BAKTHIN, 1981, p.176) 
 

Assim sendo, “todo signo ideológico, incluindo o signo linguístico, é marcado 

pelo horizonte social de uma época e de um grupo social determinados.” (BAKHTIN, 

2006, p. 45)  A palavra não é um ato individual, mas o produto de uma interação entre 

indivíduos. O locutor é, antes de tudo, um ser social e a essência de sua palavra 

comporta a dimensão histórica e dialógica do enunciado, quer dizer, o seu valor como 

réplica à palavra de outrem. Além de guardar as marcas de seus empregos anteriores, a 
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palavra remete a um objeto do qual já se falou antes e vai, portanto, ao encontro de 

outros discursos formulados sobre esse mesmo objeto. Apesar da aparência monológica 

de certos tipos de discursos – biografia, narrativa histórica, monólogo, discurso interior 

– a palavra visa sempre o “Outro”. Os discursos mais íntimos são também dialógicos, 

porque são atravessados pela avaliação de um auditor virtual, de um ouvinte potencial. 

“Através da palavra, defino-me em relação ao outro, isto é, em última análise, em 

relação à coletividade” (BAKHTIN, 2006, p.117).  

De acordo com Bakhtin, o estilo e o gênero do enunciado dependem da 

percepção do locutor em relação ao “Outro” e essa participação de outrem na 

constituição semântica, bem como na formulação do enunciado resulta em limitações de 

ordem lexical, tanto quanto estilística, temática e estrutural. Além disso, essa 

consciência do “Outro” possibilita um meio de controlar a decodificação, a 

compreensão do enunciado.   

Ora, é evidente que as formulações emitidas por Bakhtin sobre o enunciado 

linguístico aplicam-se também ao texto literário, porque um autor não escolhe as 

palavras que emprega num dicionário, mas no contexto vivido onde elas amadurecem e 

agregam toda a carga de significações e avaliações que lhes conferem as múltiplas 

utilizações dos falantes, ao longo do tempo. Ele faz as escolhas das palavras na 

construção do seu discurso, considerando o ponto de vista dos seres humanos que as 

empregam e, portanto, pode-se dizer que o autor trabalha, permanentemente, levando 

em conta a simpatia ou a antipatia, a concordância ou a discordância de seu leitor.  

Embora a transmissão e a recepção da mensagem literária não sejam 

simultâneas, o texto possui a capacidade de evocar essa característica de simultaneidade 

que constitui a emissão e a recepção do enunciado oral. Isso acontece, por exemplo, 

quando o autor se serve de figuras de alocução30 para marcar a relação discursiva com 

uma entidade imaginária, o que evidencia a presença do interlocutor durante o processo 

de produção do texto, mesmo que seja como uma imagem. Assim como a palavra oral, 

“todo discurso literário sente, com maior ou menor agudeza, o seu ouvinte, leitor, crítico 

cujas objeções antecipadas, apreciações e pontos de vista ele reflete” (Bakhtin, 1981, 

p.170). Se a figura do autor/narrador empresta comentários, reações, objeções ao 

destinatário da mensagem literária – este também, tanto quanto o narrador, sem 

 
30  Alocução é uma figura de linguagem que tem lugar quando o locutor dirige a palavra a um interlocutor 
que não possui existência, mesmo ficcional, dentro do discurso. 
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existência real, existindo apenas sob a forma textual –, fica claro que a produção do 

enunciado prevê as reações do leitor e sua eventual recepção. 

De uma maneira geral, as obras críticas e teóricas que estudam o texto em seu 

aspecto autorrepresentativo assinalam a presença de um personagem/escritor ou de um 

narrador/escritor, ou ainda de um “romancista fictício”, conforme a designação de 

André Belleau31, mas interessam-se menos pela questão da inserção do leitor e da leitura 

no texto. Ora, o texto se apresenta, muitas vezes, como seu próprio leitor: faz 

comentários sobre o emprego de determinada palavra, sobre as frases e mesmo sobre os 

fatos que o compõem. É como se o próprio texto indicasse, ostensivamente, a maneira 

pela qual deseja ser lido e fornecesse pistas para a sua decodificação. No entanto, além 

desse “personagem leitor”, o destinatário da mensagem literária – um personagem 

extradiegético –, é importante destacar a existência, sobretudo no texto pouliniano, do 

“leitor fictício” (MIRAGLIA, 1993, p.32), termo que pretende designar, aqui, um 

personagem intradiegético que, tanto pode ser mostrado no ato de ler um texto, quanto 

apresentar-se como leitor pelas referências que faz aos textos que afirma já ter lido. 

Considero o conceito de “leitor fictício” fundamental na leitura da obra 

pouliniana porque é, habitualmente, por seu intermédio que são evocadas situações de 

intertextualidade. O discurso do outro no romance pouliniano toma frequentemente a 

feição de um intertexto32, ou seja, de uma referência, explícita ou apenas sugerida, a um 

outro produto artístico – romance, filme, canção, quadro, etc.  

Na verdade, a questão da intertextualidade, sobretudo desde os trabalhos de 

Bakhtin e Kristeva, não cessou de atrair a atenção de um número cada vez maior de 

estudiosos. O escritor Michel Leiris declara que escrever “é confrontar, agrupar, unir 

entre si elementos distintos, como por um obscuro apetite de justaposição ou de 

combinação” (LEIRIS apud COMPAGNON, 1979, p. 32). Compagnon, retomando o 

enunciado, afirma, por sua vez, que “o trabalho da escrita é uma reescrita quando se 

 
31 O estudo de André Belleau, Le romancier fictif (1999) esclarece a maneira pela qual um 
narrador/escritor ou um personagem/escritor “coloca em questão a narração como discurso literário: 
através dele, a literatura fala dela mesma, o discurso se autorrefere.” (BELLEAU, 1999, p. 23) 
32 É importante marcar a primazia de Bakhtin em relação aos estudos sobre a “intertextualidade”, embora 
ele próprio nunca tenha utilizado esse termo em seus trabalhos. A partir do conceito bakhtiniano de 
dialogismo e interação, Julia Kristeva elabora a noção de “intertextualidade”. A autora afirma, sempre 
baseando-se em Bakhtin, que o texto é uma “produtividade” (KRISTEVA, 1974, p.41), e “a palavra 
literária não é um ponto (um sentido fixo), mas um cruzamento de superfícies textuais, um diálogo de 
diversas escrituras” (Id, p. 62). A escrita se apresenta assim como produção, pois os textos engendram 
outros textos: “todo texto se constrói como mosaico de citações, todo texto é absorção e transformação de 
um outro texto.” Id. p. 64) 
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trata de converter elementos separados e descontínuos em um todo contínuo e coerente 

[...]. Toda escrita é colagem e glosa, citação e comentário” (Id. p. 38).  

Enquanto Compagnon se interessa pelas formas de inclusão e de interferência de 

um texto no interior de um outro, Gérard Genette preocupa-se com o que ele designa 

sob a forma de “transtextualidade”, ou seja, a copresença de dois ou de muitos textos e 

os processos de derivação que aí se encontram em questão. Para ele, a 

“transtextualidade” compreende “tudo o que coloca [ um texto] em relação, manifesta 

ou secreta, com outros textos” (GENETTE, 1982, p. 7). Assim, toda literatura seria, 

portanto, uma “literatura em segundo grau” 

O ato da escrita, tal como ele é representado nos romances de Jacques Poulin, 

evoca constantemente o tema da leitura. Leitura e escrita são interdependentes porque 

constituem dois aspectos de uma mesma questão: a comunicação literária. Quando um 

personagem é representado em ato de leitura, quer seja atual ou passado, trata-se, 

frequentemente, de um intertexto preciso e é interessante prestar atenção ao texto que 

esse personagem lê, por que o faz e quais são os efeitos dessa leitura sobre ele, sobre a 

própria produção literária, sobre o desenrolar dos acontecimentos da trama romanesca, 

bem como indagar-se sobre as relações dialógicas, se elas existem, entre esse intertexto 

e o texto que o leitor virtual tem em mãos, porque é através dessa seleção intertextual 

que o autor revela suas intenções. Portanto, o “leitor fictício”, além de marcar a inserção 

do leitor real no plano do enunciado, representando, ao mesmo tempo, aquele de quem 

se fala e aquele com quem se fala, facilita a integração ou a evocação do discurso de 

outrem no texto o qual passa a exercer um certo controle sobre a sua própria 

decodificação: 

Toda enunciação, mesmo na forma imobilizada da escrita, é uma resposta a 
alguma coisa e é construída como tal. Não passa de um elo da cadeia dos atos 
de fala. Toda inscrição prolonga aquelas que a precederam, trava uma 
polêmica com  elas, conta com as reações ativas da compreensão, antecipa-
as. (BAKHTIN, 2006, p. 101) 
 

Para ilustrar suas teorias, Gérard Genette cita, abundantemente, os autores mais 

célebres da literatura francesa. Se tivesse conhecido a obra de Jacques Poulin, teria 

encontrado nela matéria suficiente para tantos exemplos, que seria possível imaginar 

uma conivência secreta estabelecida entre o teórico e o romancista, ou, talvez um certo 

tipo de “dialogismo” entre os textos de ambos, dialogismo esse que se identifica entre 

os romances poulinianos e a obra de outros escritores que o precederam, ou ainda entre 

uns e outros de seus próprios escritos. Porque a verdade é que Poulin não escreve, mas 
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reescreve sempre, a tal ponto que fica difícil selecionar, entre tantos intertextos, tantas 

citações, tantas referências, as que se revelam mais significativas no contexto de sua 

obra. Sem pretender uma abordagem exaustiva do tema, examinaremos a reescrita de 

dois intertextos importantes com os quais dialogam os romances de Jacques Poulin que 

escolhemos para análise neste trabalho. Refiro-me aos romances de Daniel Defoe e Jack 

Kerouac que se conectam respectivamente a Les grandes marées e a Volkswagen blues. 

Ora, não se pode ignorar que todas essas aproximações e transposições entre 

textos nunca são inocentes, quer dizer que não existe reescrita que não transforme, de 

uma maneira ou de outra, o texto de base, ou, melhor dizendo, as relações entre 

determinado texto e seu modelo podem ser de modo a atestá-lo, corroborá-lo, ou 

mesmo, em sentido inverso, contradizê-lo. Na sua obra Palimpsestes, la littérature au 

second degré, Genette se interessa, muito particularmente, pela noção de 

“hipertextualidade” que define como: “toda relação unindo um texto B (que chamarei de 

“hipertexto”) a um texto anterior A (que chamarei, evidentemente, de hipotexto), junto 

ao qual ele se adere de uma forma diferente da de um comentário”(GENETTE, 1982, p. 

12). 

 Genette especifica ainda que a derivação textual pode dar-se de duas maneiras: 

a primeira seria de ordem descritiva e intelectual, em que o hipertexto (metatexto) “fala” 

do hipotexto, enquanto a segunda seria aquela em que o hipertexto não “fala” nada do 

hipotexto, mas não poderia existir sem ele, uma vez que é dele que resulta, pois o evoca 

sem, no entanto, citá-lo. Um texto que evoca um outro, mais ou menos manifestamente, 

sem, no entanto, citá-lo, tal é a situação do romance de Poulin, Les grandes marées, que 

não poderia existir sem o Robinson Crusoe de Defoe e que, entretanto, não o cita 

diretamente. 

À primeira vista, não existe nada que aproxime o Robinson de Defoe do 

personagem pouliniano, pois este não veio dar à ilha como consequência de um 

naufrágio, mas por sua própria vontade. Não se pode imaginar personagens mais 

antitéticos do que o doce e moderado Teddy Bear – solitário, passivo, discreto e 

sonhador, isolado voluntariamente em sua ilha no meio do rio Saint-Laurant – e o 

trabalhador prático, inventivo e operoso, Robinson Crusoé que, literalmente, recria, na 

sua ilha, o mundo e a civilização  

No caso do herói pouliniano, não se trata também de uma punição, mas de uma 

recompensa: a ilha de um milionário, equipada com tudo o que se necessita para a 

sobrevivência. Teddy Bear não tem, portanto, que domesticar a sua ilha, reeditando as 
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idades da evolução humana. Ao contrário, vive numa semiociosidade, ocupado em 

cadenciar sua vida de acordo com seu trabalho de tradutor e seus passatempos favoritos: 

jogar tênis com um robô chamado “Le Prince” e cozinhar para Marie, o que fornece a 

seus leitores uma receita interessante de torta de biscoitos “Grahan”. Mais tarde, 

tomamos conhecimento de que até seu trabalho é uma forma de lazer ou, mais 

precisamente, uma ocupação que o patrão lhe oferece para valorizá-lo, já que suas 

traduções nunca foram publicadas. Entretanto, desde as primeiras páginas, a referência 

ao Robinson fica clara, quando o leitor se depara com um cartaz fixado na “Maison du 

Sud”, destinado aos “náufragos”. O texto do cartaz lê-se como segue: 

Cher naufragé, Vous trouverez ici la nourriture, la chaleur et le repos qui 
ranimeront vos forces et votre courage. Quand vous reprendrez votre chemin, 
ayez la charité de laisser ce lieu dans un état pareil à celui où vous l ‘avez 
découvert, pour que d’autres voyageurs en détresse puissent y trouver, par la 
grâce de Dieu, un semblable réconfort. BONNE CHANCE. (POULIN, 1995, 
p. 20 ) 
 

Além disso, encontramos nesse romance os aspectos principais que fundam o 

romance defoeniano : a apresentação de uma ilha deserta, a tematização da relação 

natureza/cultura, a problematização da relação com o « Outro », a implantação de uma 

nova sociedade e também a representação do ato da leitura e da escrita. É interessante 

notar, como importante eixo narrativo, a forma pela qual se inscreve a ilha em cada um 

desses dois romances. 

Espaço por excelência das narrativas utópicas, fonte inesgotável de mitos, 

simbolicamente a ilha é considerada como “um outro lugar” mágico, um mundo 

estabelecido à parte. Evoca toda uma série de imagens associadas à solidão, à liberdade 

e à renovação. Se consultarmos o Dicionário de símbolos, deparamo-nos com a seguinte 

definição para o verbete “ilha”: “A ilha, a que se chega apenas depois de uma 

navegação ou de um voo, é o símbolo por excelência de um centro espiritual e, mais 

precisamente, do centro espiritual primordial” (GHEERBRANT e CHEVALIER, 1991, 

p. 501) Lugar de refúgio e isolamento, simboliza a origem e o centro, o espaço ancestral 

do qual o homem é afastado para ser lançado no caos do mundo civilizado. Como o 

ideal de retorno ao ventre materno, retornar à prazerosa e protegida vida insular 

representa a volta a um tempo anterior à cultura, e por isso mesmo, alheio aos pecados e 

privações da vida em sociedade. 

A ilha é apresentada em Les grandes marées como uma espécie de paraíso 

terrestre, oferecendo aos entes humanos os mil e um recursos que lhes são necessários à 

sobrevivência. Duas casas habitáveis aí existem, da mesma forma como acontece no 
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Robinson de Defoe, com a diferença de que, em Île Madame, elas já lá se encontram 

quando da chegada de Teddy Bear e não são, portanto, o resultado de sua atividade 

laboriosa. Uma outra questão merece ser observada : a ilha descrita pelo narrador 

pouliniano é caracterizada como um lugar mais desertado do que deserto, porque nela 

são encontrados os vestígios dos habitantes que, anteriormente, a ocuparam. O 

protagonista não tem, portanto, que domesticar seu território e nem se encontra 

ameaçado por feras selvagens ou pela natureza hostil. O verdadeiro perigo virá, aliás, da 

presença invasora dos humanos que, pouco a pouco, tomam possessão do lugar. À 

medida em que a ilha se povoa de habitantes, Teddy Bear se sentirá cada vez mais 

excluído. E é aí que Poulin opera a mais importante transgressão quanto ao mito de 

Robinson, pois, em Les grandes marées, a presença dos outros é vivida como uma 

forma de agressão e a nova comunidade que se edifica, paulatinamente, torna-se uma 

caricatura da vida social. Estamos, então, muito distantes da relação estabelecida pelo 

protagonista do romance de Defoë com os novos habitantes que aí vêm aportar. Existe 

entre eles uma relação harmônica na qual fica patente a superioridade e ascendência de 

Crusoé sobre os recém chegados.  

Vale a pena examinar como o romance de Defoe, publicado em 1719 e 1721, 

inseriu-se no contexto histórico de sua produção, detendo-nos no diálogo que este 

estabelece com as transformações históricas amplas que a essa época se desenrolavam 

no panorama mundial, mais precisamente o desenvolvimento do capitalismo, a ascensão 

da burguesia no interior de uma sociedade estamental, baseada no colonialismo e no 

absolutismo. Como todo símbolo – cuja particularidade é de condensar, em apenas uma, 

muitas imagens, várias significações – Robinson Crusoé, personagem mítico, ficou 

associado de início, no imaginário popular, à figura do homem solitário por excelência, 

ao lado de Sexta-feira, seu fiel companheiro e amigo. Leituras mais complexas fizeram 

dele um símbolo da luta pela sobrevivência33, da conquista da natureza, do progresso e 

da evolução. Outras ainda identificaram nele a encarnação do herói burguês, 

característico da nova classe média inglesa emergente da época, ou, melhor dizendo, 

viram nele o arquétipo do « homem econômico », ou do « espírito do capitalismo » que 

o sociólogo Max Weber (2009) associou à ética protestante.  

Apesar de o Gênesis ter apresentado o trabalho como um castigo à 

desobediência de Adão e Eva, o protestantismo ensinaria que administrar 

 
33 Essa linha de leitura do romance de Daniel Defoe é adotada por Clifton Fadiman no posfácio da edição 
de 1962 da editora Macmillan Company 
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incansavelmente as dádivas de Deus é uma das supremas obrigações éticas e religiosas 

do homem. Dessa forma, poderíamos ver, no Robinson, o pai, no âmbito literário, do 

racionalismo econômico, geralmente definido como o fundamento da economia 

moderna (Id. p. 80) e, por extensão, seria possível fazer dele o fundador da civilização 

capitalista e materialista, tal como a conhecemos nos dias de hoje. Realmente, a escala 

de valores do herói de Defoe 

exprime e traduz a evolução levada a efeito pela sociedade inglesa ao longo 
do século XVII. [ ... ] os bens desse mundo e o dinheiro em particular são 
reconhecidos como o objetivo legítimo do esforço individual. O trabalho 
deixa de ser o preço do pecado original: ei-lo, agora, valorizado tanto 
moralmente quanto economicamente. Produtividade, progresso material e 
tecnológico tornam-se, com seus corolários teóricos, os imperativos 
implícitos da nova ordem da qual participam os personagens de Defoe. De 
todas as narrativas do romancista, a mais representativa, senão a mais 
perfeita, é evidentemente Robinson Crusoé. O episódio central constitui na 
verdade uma epopeia, a do homem branco, de quem exalta os valores 
econômicos, morais e religiosos. (Encyclopaedia Universalis) 
 

Assim, as motivações e os valores primeiros de Robinson, situados, aliás, na 

origem de suas aventuras (ou desventuras) – « a ideia desvairada e irrefletida de fazer 

fortuna » (DEFOE, 2009, p. 27) – são essencialmente de ordem econômica e utilitária, 

já que a natureza e a experiência lhe ensinaram « que todas as boas coisas deste mundo 

não têm outra utilidade para nós além daquela da qual fazemos uso; e aquilo que, 

porventura, venhamos a acumular para dar aos outros, só conseguimos desfrutar o tanto 

quanto podemos utilizar e nada mais » (Id., p.161)   

Essas motivações e esses valores se refletem nas relações que o personagem 

mantém com o mundo que o circunda, pois é evidente, de sua parte, a tendência a julgar 

amigos e conhecidos, não como pessoas em si, mas como objetos que poderá, 

eventualmente, usar em benefício próprio. Sua ligação com a esposa, aliás, demonstra-o 

bem : casou-se com ela por interesse – « sem desvantagem » (Id., p.362) – e lhe 

consagra apenas umas parcas cinco linhas, num romance que conta mais de trezentas 

páginas. Quanto a Xury – o garoto que participa de sua fuga do cativeiro entre os 

piratas, na costa africana –, este se vê tratado como uma mercadoria qualquer e é 

vendido ao capitão do navio português que os salva do mar por 60 reais de oito (antiga 

moeda portuguesa), sem remorsos, (Id., p.48) pouco tempo depois da promessa de 

Robinson de lhe assegurar amizade e proteção (Id., p. 35). Para acalmar a consciência, 

estipula que o rapaz seja libertado dentro de dez anos, “desde que ele se convertesse ao 

cristianismo” (Id., p. 48). Mais tarde Crusoé terá oportunidade de lamentar a venda, mas 

isso só ocorrerá quando se der conta de que Xury poderia ser de grande utilidade na 
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ilha. A relação de sentido único (dominante-dominado) que une Robinson a Sexta-feira, 

por sua vez, é caracterizada por uma total falta de interesse humano, embora fosse o 

selvagem o primeiro ser com o qual entra em contato, depois de anos de solidão. 

Enfim, até mesmo quando Robinson se dirige a Deus, o interesse calculado 

aparece, antes de mais nada, numa relação que se quer religiosa e que, no entanto, deixa 

transparecer sua base quase comercial fundada sobre uma troca mútua de serviços: 

quando enfraquecido por uma febre insidiosa que o acomete diariamente, o personagem, 

em desespero, lembra-se de recorrer à bíblia e, depois de muitas reflexões sobre a 

iniquidade de sua vida pregressa, escreve em seu diário: “ajoelhei-me e rezei para que 

Deus cumprisse a promessa de que, se eu O invocasse no dia da angústia, Ele me 

libertaria.” (Id., p. 121) Sua linguagem, reflexo direto das suas preocupações, embora 

enunciada em uma ilha deserta, parece, paradoxalmente, saída da esfera econômica. 

Composta de balancetes (Id., p. 107), inventários34, créditos (p. 8), despesas (p. 159), 

vantagens e benefícios (p.162), trabalho (p.115, 118) e considerações utilitárias que 

ultrapassam largamente as preocupações do homem que luta pela sua sobrevivência, 

revela as ideias fundamentais de um modo de pensar essencialmente capitalista. Em seu 

emprego do tempo e seu medo do ócio (p.144), na valorização do trabalho, do ganho e 

da acumulação como fim em si35, Robinson, que entesoura seus bens ao ponto de chegar 

a precisar “construir um celeiro maior” (p.154) para guardar a sua produção e que, como 

ele próprio confessa, “possuía infinitamente mais coisas do que sabia o que fazer com 

elas” (p. 161), mas que, a despeito de tudo isso, “sentia grande prazer em ver todos os... 

[seus] bens com tal organização e principalmente por constatar que o... [seu] depósito 

tinha  [de] tudo.” (p.89), encarna o arquétipo do “homem econômico”, motivado pela 

busca do lucro acima de todas as coisas. Segundo Ian Watt (2010), uma das objeções ao 

sistema capitalista é a de que tende a tratar os outros, especialmente os trabalhadores, 

como se fossem mercadorias. Pois essa tendência se manifesta, sem nenhum senão, no 

comportamento e na maneira de pensar de Robinson Crusoé. 

A Île Madame pouliniana situa-se, de maneira evidente, num período pós-

Robinson ou, mais precisamente, num mundo herdado de Robinson, tendo em vista a 
 
34 Inventário do número cachos de uva colhidos (p.130), do número de cabeças que constituem seu 
rebanho de cabras (p. 182), do número de selvagens mortos por ocasião da batalha para salvar o espanhol 
e o pai de Sexta-feira (p. 284), do contingente de suas forças para a expedição no mar com a finalidade de 
tomar o navio amotinado (p. 322), dos presentes que lhe foram oferecidos pelo capitão para quem 
recuperara o navio (p. 326), da situação de suas posses quando retornou à civilização (p. 337) 
35 A acumulação de bens, valorizada em si mesma e para ela mesma, quando não se encontra mais 
subordinada à satisfação das necessidades materiais de um indivíduo, mas torna-se uma finalidade em si 
própria, constitui um dos critérios fundamentais do espírito do capitalismo, segundo Weber (2009, p. 51)) 



 

 106 

 

maneira pela qual se desenvolveu e evoluiu (ou involuiu?) durante os, 

aproximadamente, duzentos e cinquenta anos que separam as duas épocas, 

transformando-se num perfeito microcosmos de uma civilização capitalista, materialista 

e tecnocrata, conduzida pelos imperativos do racionalismo econômico. 

Para começar, as motivações e os valores da maior parte dos habitantes da ilha, 

exatamente os mesmos que orientam as atitudes e os pensamentos de Robinson, são 

essencialmente de natureza econômica. As regras do jogo são claramente anunciadas 

desde as primeiras linhas do romance: “tous les samedis, le patron lui apportait du 

travail et des provisions pour la semaine (POULIN, 1995, p. 9). Todo o universo de Île 

Madame, apesar de sua aparência paradisíaca, gravita em torno de um dos valores 

fundamentais do espírito do capitalismo: o trabalho. Este rege a escala de valores dos 

insulares, dita-lhes o modo de vida e as relações que mantêm entre si e com o mundo 

material. A ociosidade é assim considerada, na ilha, como um vício que causará a perda 

dos dois personagens menos robinsonianos do romance. Primeiramente Marie, por 

causa da sua ocupação – porque ela lê – perde seu quarto na “Maison du Nord”: 

L’Homme ordinaire demanda: 
            – Qu’est-ce que vous faites? 
            – Je lis, dit-elle. 
            – Oui, mais comme travail ? 
            – Je lis. 
Elle leva les yeux de son livre et dit : 
– Vous voulez ma chambre ? 
– Pourquoi pensez-vous que je veux votre chambre ? dit-il. 
– Parce que je lis, répondit-elle simplement. (Id. p. 144) 
 

Teddy Bear, de sua parte, vê-se, no final do romance, obrigado a deixar a Île 

Madame porque não é “plus capable de travailler” (Id., p. 206), como reconhece 

explicitamente o Autor, em nome dos insulares. Isto significa que Teddy Bear, desde 

então, não possui mais um lugar no universo capitalista da ilha, peça não produtiva na 

engrenagem de uma sociedade de produção. 

O mais robinsoniano dos personagens da Île Madame é, evidentemente, o 

“patron”. Encarnação perfeita do capitalista – aliás, só é conhecido sob o título de 

“patron”, representação típica do burguês, pai do capitalismo – que conseguiu fazer 

fortuna à custa de trabalho e de perseverança, está intimamente ligado aos valores de 

Robinson Crusoé. Atrás de todas as suas atitudes, esconde-se uma motivação de ordem 

prática ou econômica, a começar pelo seu casamento com uma enfermeira para que ela 

lhe tratasse as úlceras do estômago (Id., p.56). Além disso, exige que Teddy recolha os 

pedaços de madeira que veem dar à praia por causa do preço do papel jornal “qui 
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n’arrête pas de monter” (Id. p. 132) e se preocupa com a felicidade das pessoas como se 

preocupou em tornar rentável a companhia de ônibus que herdou do pai. Encontramos 

nele a mesma obsessão pela eficiência e pelo utilitarismo, o mesmo medo da ociosidade, 

a mesma valorização do trabalho, do ganho e da acumulação como fim em si mesma 

que são características decisivas em Robinson Crusoé. Sua confissão a Teddy Bear é 

bem reveladora: “Et quand on a un million, mon Cher Teddy, la seule chose qu’on veut 

c’est un deuxième million. » (Id., p.56). 

O microcosmo de “Île Madame” apresenta-se igualmente como uma herança 

do romance de Defoe no que diz respeito às relações com pessoas e objetos. Esse 

recinto insular é conduzido pelo utilitarismo e individualismo, atitudes decorrentes, de 

acordo com a opinião de vários sociólogos, de uma visão de mundo em que os 

interesses são ditados pelos imperativos do racionalismo econômico. Dizendo de outra 

forma, a Îlê Madame ilustra as consequências e os resultados, os limites e os paradoxos 

(latentes já em Robinson Crusoé) do modo de vida próprio de uma sociedade capitalista. 

Lucien Goldmann, em Sociologia do Romance, afirma que 

na vida econômica, que constitui a parte mais importante da vida social 
moderna, toda a relação autêntica com o aspecto qualitativo dos objetos e dos 
seres tende a desaparecer, tanto das relações entre os homens e as coisas 
como das relações inter-humanas, para dar lugar a uma relação mediatizada e 
degradada: a relação com os valores de troca puramente quantitativos 
(GOLDMANN, 1967, p. 17) 
 

Na verdade, o materialismo invadiu, na microssociedade racional, 

especializada, matemática e tecnológica de Île Madame, tanto os lugares como as 

relações entre as pessoas. Isto se manifesta particularmente na onipresença dos bens de 

consumo e dos objetos de uso cotidiano – rádio, televisão, computador, máquina de 

café, panela elétrica ...), mas principalmente na inacreditável profusão, uma série 

imensa, de mercadorias e de marcas comerciais que provoca uma impressão de invasão 

e de sufocamento: comida para gatos e cachorros Puss’n Boots e Docteur Ballard, 

Nestlé Quick, mingau Quaker, Nescafé, almôndegas Cordon Bleu, biscoitos Dare e 

Graham, gim De Kuype, cerveja Molson, xampu Halo, panela Coleman, bolas de tênis 

Dunlop, shorts Wilson, colete Fred Perry, raquetes de tênis Maxply, Billie Jean King e 

Wilson, jeans Maverick, maiô Shane Gould, carabina Remington-Whittmore, 

automóveis Ferrari e Lótus, dicionários Petit Robert, Harrap’s, Grand Larousse, Littré 

e Webster, aparelhos auditivos Zenith ... 

A essa profusão de objetos opõe-se, entretanto, o vazio das relações 

interpessoais. A vida no mundo herdado de Robinson, da qual já se delineia um esboço 
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em Robinson Crusoé, está povoada por pessoas – ironicamente associadas a destroços e 

dejetos que todos os meses, por ocasião das grandes marés são depositados nas margens 

– sem individualidade, desumanizadas, reduzidas ao papel social que desempenham: “le 

patron”, Teddy Bear o tradutor, o professor, “o Autor”, o Homem Comum”, o 

“Animador”, ou então a meros dossiês. Os interesses são fragmentados, incompatíveis, 

inconciliáveis, já que cada um é especializado – e confinado – dentro da esfera de sua 

especialidade: o professor Mocassin, perito em histórias em quadrinhos; o “Homem 

Comum”, dono de um senso prático excepcional, especialista da organização material; o 

“Animador, especialista em dinâmica de grupo; o Père Gelisol, especialista em técnicas 

voltadas para o indivíduo; o “Autor” e o tradutor, ambos associais, ironicamente 

especialistas da linguagem e da comunicação. Esta situação provoca a incompreensão e, 

na verdade, ninguém consegue entender, realmente, nada: o “Autor” grunhe ao invés de 

falar (p. 91); o professor, surdo como uma porta, fala para si mesmo (p. 145); Teddy se 

debate com o vocabulário técnico do médico que veio examiná-lo (p.161), com as 

instruções em japonês do aparelho auditivo (p. 137), nem ele nem nenhum dos outros 

insulares fala. Essa situação de incompreensão generalizada dá lugar a mal-entendidos 

ao nível de signos e palavras entre o “Autor” e o professor: 

– Vous avez de la chance, mes amis, d’habiter un pays où tout est à faire ... Et 
quel pays ! Ces forêts vierges, ces grandes étendues sauvages, ce fleuve 
superbe ... 
–  Fuck ! rouspéta l’Auteur. 
– Comment ? Des phoques? Vous dites qu’il y en a dans le fleuve? Eh bien, 
je ne suis pas surpris, car il est bien connu que certaines espèces descendent 
jusque dans les eaux tempérées. (p. 103-104) 
 

entre Teddy e o « patron » (p.57-58), entre Teddy e uma “Tête Heureuse” em busca de 

calor humano (p.152) 

Com o materialismo, o frio característico do meio ambiente invadiu as relações 

humanas que, como a mão do tradutor, não podem mais se reaquecer. Como revela, 

ironicamente, Teddy a seu gato completamente surdo, “personne n’a plus rien à dire à 

personne” (p. 24) nesse paraíso que todos buscam, a começar pelo tradutor (p. 14), pelo 

Autor (p 121) e pelo “patron” que apenas deseja, segundo suas próprias palavras, ver 

todo mundo feliz. (p. 57) 

Novo Robinson – porém ao inverso, porque um anti-Robinson em sua 

personalidade – e duplamente exilado – na ilha e no meio dos outros exilados –, Teddy 

Bear, nesse universo, representa o náufrago: náufrago de uma sociedade – da qual ele é 

a crítica implícita e o produto – onde não se reconhece e não pode mais viver, pois se 
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sente encarcerado no mundo que o cerca, como demonstra o sonho no qual se encontra 

na prisão de Alcatraz com seu irmão Théo (p. 146). Sua condição de náufrago, aliás, é 

proclamada explicitamente pelo cartaz fixado na “Maison du Sud”, na verdade “un 

chalet [ ...] construit pour servir de refuge aux naufragés” (p. 19-20), refúgio no qual 

Teddy virá rapidamente se abrigar, por causa da “invasão” da “Île Madame”. 

Ao que tudo indica, Teddy Bear tinha em mente, ao responder à pergunta do 

“patron” – “qu’est-ce que je peux faire pour vous rendre heureux?” (p.13) – por uma 

outra pergunta: “Vous n’auriez pas une île déserte ? » (p.14),  afastar-se da sociedade 

com cujos valores não se identifica. Porém, o grande drama de Teddy Bear ( e talvez o 

nosso também) será, nesse sentido, de descobrir que o mundo moderno, invasor, com 

seus múltiplos tentáculos, não se deixa facilmente distanciar; que ele se insinua por toda 

parte, até mesmo no coração das ilhas mais afastadas. Afinal de contas, qual ilha, na 

atualidade, não seria atingida pela civilização e suas construções físicas ou morais?  

Nesse mundo herdado de Robinson, o “patron”, o “poète de la Finance” (p. 

50), se sente em seu ambiente natural, como um peixe dentro d’água. Por outro lado, 

Teddy Bear apresenta-se como um Robinson desconstruído, anti-herói, desajustado na 

sociedade do “dinheiro” e do “trabalho”, já que para ele esses dois valores do 

capitalismo contam muito pouco.  

Produto de uma sociedade na qual não se reconhece e à qual quis escapar 

exilando-se numa ilha deserta onde tenta, inicialmente sozinho e depois com Marie – 

nova Sexta-Feira, revalorizada, humanizada –, recriar um mundo melhor, estabelecido 

sobre bases diferentes, Teddy Bear está em busca de algo. Trata-se de uma busca 

existencial sobre o sentido da vida e o sentido do trabalho, como nos fazem perceber 

suas discussões com Marie (PP. 100-101)) e as “questions pertinentes” (pp. 183-184) 

desta última. Personagem à procura de valores “qualitativos” num mundo “degradado”, 

estabelecido sobre valores inautênticos e essencialmente “quantitativos” (GOLDMAN, 

(1967 p. 16-17), Teddy Bear, como Waterman de Volkswagen Blues, está em busca de 

“une nouvelle conception de la vie et des rapports entre les gens” (POULIN, 1988, 

p.278), pois, para ele, definitivamente, pouca coisa conta; talvez, apenas “une sorte 

d’éclair qui brille, une sorte de chaleur” (POULIN, 1995, p. 176), que se encontra, às 

vezes, nos olhos das pessoas. 

Entretanto, Teddy et Marie não são os únicos, na “Île Madame”, a tentar tecer 

ligações mais autênticas e mais humanas com as pessoas. “Tête Heureuse”, por 

exemplo, não pode dispensar a companhia dos outros habitantes da ilha (Id.,p.142) e se 
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sente “toujours bien” (Id., p.179), quando pode tocar a mão de alguém. O “Autor”, por 

sua vez, que “avait l’air de chercher quelque chose au fond [des] yeux noirs” de Marie 

(Id., p. 122), escreve livros, conforme ele mesmo confessa, com a finalidade de se fazer 

amar e de ser visto de uma outra forma (POULIN,1995, p. 122) pelas pessoas. Quanto 

aos outros insulares, estes recorrem a toda sorte de estratagemas e paliativos com o 

objetivo de estabelecer este contato tão buscado que lhes escapa: o “père Gélisol”, com 

seu calor humano curativo (POULIN, 1995, p. 202); as seções de dinâmica de grupo e 

de touching (POULIN, 1995, cap. 36 e 41), graças às quais uma corrente de energia, a 

bioenergia, “va circuler de l’un à l’autre en passant par vos mains réunies et il va vous 

réchauffer. (POULIN, 1995, p. 175) 

Todos esses comportamentos constituem índícios de um mal-estar generalizado 

e de uma busca mais ou menos confessada – e muito desajeitada – de felicidade e calor 

humano. Outros signos no romance (citações de passagens de Bradbury (POULIN, 

1995, p. 52), e das cartas de Van Gogh a seu irmão Théo (POULIN, 1995, p. 89), a 

própria ilha, com sua “forêt de l’intérieur [...] mystérieuse et sauvage” (POULIN, 1995, 

p.64), floresta “presque aussi impénétrable que la jungle de l’Amazonie” (POULIN, 

1995, p. 121), sugerem a presença de um rico potencial interior de um “grand foyer dans 

[l’]âme” (POULIN, 1995, p.89) inexplorado. 

Uma aproximação se estabelece imediatamente com outros personagens da 

obra de Poulin e até mesmo com algumas afirmações do próprio autor: Jane de Faites 

de beaux rêves, que sempre tem vontade de responder, assim que ouve alguém 

(POULIN, 1970, p. 146); Jacques Waterman, de Volkswagen blues, que sonha mudar o 

mundo com seus livros; Jim, de Vieux chagrin, que tem o mesmo sonho; a dezena de 

velhos amigos de La tournée d’automne que “s’étaient mis à regretter que l’argent ait 

pris la première place dans leur vie” e que, como reação, “avaient constitué la fanfare” 

(POULIN, 1993, p. 90). O autor mesmo, que se recusa a fazer crítica social em seus 

livros ou, pelo menos, procura atenuar-lhe a importância, também não deixa de 

confessar certa insatisfação diante da imperfeição do mundo, bem como afirmar o 

desejo de disfarçar essa imperfeição pela imaginação criadora. Em uma entrevista 

revela: “Se escrevo histórias é, sem dúvida, porque a vida não se passa exatamente 

como eu gostaria que ela fosse. Então, o que eu tento fazer é criar pequenos universos 

onde a vida seria mais agradável” (POULIN apud DORION e DUBÉ, 1979, p. 35) 

 Mas, em Les grandes marées, como nos outros romances do autor, a 

felicidade, o calor humano sempre escapam aos indivíduos. Como na história do cofre 
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do tesouro em que os personagens, no momento de, finalmente, se apossarem das 

supostas riquezas aí contidas, apenas descobrem entre as mãos “du linge moisi, des 

vieux vêtements de femme” (GM, p. 127), os membros da pequena sociedade da “Île 

Madame”, ao se interrogarem sobre o sentido da vida e do trabalho, descobrem-se 

também de mãos vazias.  

Em sua forma de interação com o mundo e, portanto, na sua busca de 

felicidade, Teddy Bear revela uma característica particularmente significativa: sua 

passividade. Essa procura pelo bem-estar por parte do tradutor é, realmente, 

essencialmente passiva, caracterizando-se, mais frequentemente, por uma atitude de 

retraimento e fuga diante dos conflitos do que pela iniciativa e ação. Assim, sua chegada 

à ilha – este lugar de exclusão da vastidão do mundo, do exterior – constitui um 

verdadeiro ato de abandono da sociedade da qual escolheu excluir-se, isolando-se, por 

sua própria vontade, nesse recanto cujas características físicas e geográficas sugerem 

associações com o paraíso terrestre. E, na “Île Madame”, o retraimento, a passividade – 

apesar da presença invasora dos outros insulares – a não combatividade marcam 

definitivamente sua maneira de posicionar-se no ambiente e frente às pessoas, o que tem 

por efeito seu gradual afastamento, para cada vez mais distante: da “Maison du Nord” à 

“Maison du Sud”, depois para a cabana construída por Marie, em seguida para uma 

cavidade no rochedo e, por fim, para um banimento definitivo (cap. 43, “Adieu l’île 

Madame”. 

É interessante e revelador, a esse respeito, comparar as relações com o mundo 

que mantêm Robinson e Teddy Bear. Robinson é um ser ativo que age sobre a 

realidade, que a modela e transforma, que constrói, trabalha porque prepara uma 

sociedade que ainda está por vir. Além disso, é possível identificar, através dos 

inventários detalhados que ele faz de seus bens, a concepção de uma realidade vista 

como uma mercadoria a ser adquirida. Teddy, ao contrário, indiferente às pessoas e às 

coisas, é um ser fundamentalmente passivo, um espectador quase apático que sofre a 

ação dos acontecimentos, ao invés de provocá-los, que reage mais do que age. É como 

se os personagens de Les grandes marées se limitassem a seguir manuais de utilização 

como os que acompanham certos produtos, aplicando-os aos objetos e lugares onde se 

encontram. É exatamente essa a impressão que se destaca nesse romance em que a arte 

da massagem – L’art du massage, Le guide des caresses, Touchez-moi s’il vous plaît, Le 

massage du sportif (p. 85) – o tênis, a bricolagem – Manuel complet du bricolage  

(p.134), a cozinha – La cuisine raisonée (p. 136) e até as relações humanas – Les quatre 
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premières minutes ( p.172) – se aprendem nos livros. Teddy, especialista nisso, segue, 

aliás sempre com empenho, as instruções dos manuais, quer se trate de preparar “une 

tarte aux biscuits Graham” (cap. 10, La tarte aux biscuits Graham) ou de jogar tênis, 

aplicando “à la lettre les conseils de monsieur Tilden” (p. 67).    

Entretanto, não se pode creditar apenas à singular passividade, característica do 

protagonista, a causa fundamental de seu fracasso, de seu destino inexorável. Parece-

nos, antes, que esta passividade pode ser compreendida como o sintoma de uma causa 

mais profunda. 

Max Weber, ao expor sua teoria sobre o nascimento dos fundamentos do 

espírito do capitalismo, afirma: 

A economia capitalista dos dias atuais é um imenso cosmos no qual o 
indivíduo nasce e que se lhe apresenta, pelo menos como indivíduo, como 
uma ordem das coisas inalterável na qual ele deve viver. Isto obriga o 
indivíduo, na medida em que está envolvido no sistema de relações de 
mercado, a se adaptar às regras de ação capitalistas. O fabricante que a longo 
prazo se opuser a estas normas será eliminado do cenário econômico como o 
trabalhador que não puder ou não quiser adaptar-se a elas será lançado à rua 
sem trabalho. WEBER, 2009, p.29) 

 
Trata-se, portanto, de um combate titânico, aquele do indivíduo que se opõe ao 

sistema estabelecido, de quem recusa seguir as regras do jogo e, mais ainda, daquele 

que gostaria de mudá-las: projeto, obrigatoriamente, destinado ao insucesso. E é 

justamente essa colocação de Weber que parece ilustrar o romance de Jacques Poulin. 

Bastaria substituir na citação do sociólogo transcrita acima a expressão “lançado à rua” 

por “lançado ao mar”, para estabelecer um paralelo entre este enunciado e Les grandes 

marées e, de certa maneira, para resumir a epopeia de Teddy Bear. 

A frase do professor “Mocassin” – “C’est un pays merveilleux où tout est à 

faire!” (p.206) – torna-se intensamente irônica, pois que, na “Île Madame”, 

precisamente, tudo já está feito. Enquanto o mundo, tal como se desenha (ou está para 

ser desenhado) em Robinson Crusoé, é um mundo em construção, ainda maleável, o 

mundo de Les grandes marées se situa, de alguma forma, em outro nível da realidade. 

Onipresente, acabado, estático, imutável, impõe-se ao homem que pode, apenas, opor-

lhe uma passividade de espectador. 

Teddy Bear, este “marginal en dehors de la marge”, que não respeita as regras 

do jogo, com sua doçura de ursinho de pelúcia, descobre-se, finalmente, num mundo no 

qual não possui mais lugar: “Ça veut dire qu’il n’y a pas de place pour moi? demand[e]-

t-il en s’adressant à personne en particulier” (p. 205). E o professor Mocassin replica 

por sua vez, em nome de todos os habitantes da ilha: “La répartition [des taches] ne 
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prévoit rien pour ceux qui sont affligés d’une incapacité physique temporaire ou 

permanente (Id.). O tradutor, de acordo com sua forma habitual de agir, prefere então 

curvar-se sem esboçar um gesto de revolta mediante sua exclusão. “[I]l n’y aura pas de 

bataille” (p. 190), ele adverte: o combate “héroïque et légendaire” ( p. 178 ) entre 

David, o cachalote, e Goliath-Onychoteutis não se verificará. 

A ideia da “felicidade” me parece central, crucial mesmo, em Les grandes 

Marées: “Qu’est-ce que je peux faire pour vous rendre heureux? ( p. 13 ), pergunta o 

patrão, marcando o início das aventuras de Teddy na ilha. “Êtes-vous heureux dans 

l’île? (p. 10), você é “vraiment heureux?” (p.96), inquieta-se ele, em cada uma dessas 

passagens. Afinal, é o próprio patrão que confessa seu maior desejo: “rendre les gens 

heureux” (p. 57). O tradutor, por sua vez, se interroga: “Comment fait-on pour savoir si 

on est heureux ou non?” (p.96). Ainda dentro desse enfoque, é importante notar que o 

progresso tecnológico – encarnado pelo “Prince” e, principalmente por “Atan”, o 

homem-máquina, a vitória da tecnologia sobre a humanidade, que “traduit les bandes 

dessinées en deux minutes” (p.180) – torna obsoleta a própria noção de “trabalho”. 

Dessa forma, liberados do fardo que a atividade produtiva necessariamente impõe ao 

homem, os insulares estariam livres para criar um novo mundo e reinventarem, para si 

mesmos, novos valores, um novo paraíso, uma outra forma de felicidade. 

Ora, a esse respeito, parece que Les grandes marées descreve a constatação de 

um fracasso: o da tecnologia – ou, melhor dizendo, o da sociedade tecnocrata –, o do 

capitalismo como doutrina ideológica e econômica. Evidentemente, trata-se de um 

fracasso relativo, já que esses sistemas, “herdados” de Robinson Crusoé”, continuam a 

imperar vitoriosos sobre as sociedades, fazendo vangloriarem-se uns e sonharem outros, 

todos atraídos por dividendos e lucros advindos da especulação e da acumulação de 

bens, sem medida. Pode-se falar, mais apropriadamente, de um fracasso da humanidade 

em sua aspiração fundamental de assegurar a felicidade dos indivíduos. O romance de 

Poulin parece nos advertir de que, a “Época de (ou do?) ouro”, prometida pelo 

capitalismo, encontra-se instalada sobre a Terra, mas o ser humano não é, por causa 

disso, mais feliz.  

Constatando que não se pode viver feliz em sociedade, Teddy se exila em uma 

ilha, esperando encontrar aí, pelo menos, a paz e a tranquilidade. Pura ilusão: o sistema, 

tentacular, nos agarra, onde quer que estejamos. Se, por um lado, a vida no ambiente 

social é impossível – “On était bien dans l’île, tous les deux” (POULIN, 1995, p. 148), 

recorda-se Marie diante de um Teddy que, praticamente, não a ouve mais –, a solidão 
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completa também não pode existir, conforme Marie o previne em diversas ocasiões, de 

maneira mais ou menos sutil (a história do eremita, por exemplo (PP. 99-101). Nesse 

caso, corre-se o risco de acabar petrificado, “la peau dure comme la pierre” ( p.209), 

como aconteceu ao homem da “Île aux Ruaux”, duplo profético do tradutor. É como se 

o Robinson pouliniano oscilasse entre o peso e a desumanização da “ilha administrada” 

e essa outra desumanização da solidão absoluta daquele que rejeita, por completo, o 

convívio social. 

O curioso é que o herói de Jacques Poulin recolhe-se à sua placidez e 

inatividade ao invés de agir no sentido de restaurar o mundo, de varrer os elementos de 

uma ordem mundial caduca e falida para tudo recomeçar, do ponto inicial. Todos os 

fatores encontravam-se dispostos para um recomeço potencial, com Teddy Bear, filho 

rebelde de Robinson, desembarcando sozinho – como seu ancestral antes dele e como 

Adão antes dos dois – na sua ilha deserta, silenciosa e branca como as páginas de um 

livro, pronto a refazer o mundo nesse “premier samedi du moi de mai” (GM, p. 9), 

primavera de renascimento e de renovação. Essa observação é ainda mais pertinente se 

situarmos Les grandes marées, publicado em 1979, num momento de posdilúvio, 

reportando-nos ao final do segundo romance de Poulin, Jimmy em que as águas tudo 

invadem e inundam. O dilúvio, causado pelos pecados do homem e pela deterioração do 

mundo é tradicionalmente (no Velho Testamento e, antes ainda, na Epopeia de 

Gilgamesh) associado à ideia de renovação, de restauração, de recomeço, já que ele 

“abriu caminho simultaneamente a uma recriação do Mundo e a uma regeneração da 

humanidade.” (ELIADE, 1969, p. 52)  

Mas, seriam as páginas desse livro, destinadas a receber a história de uma nova 

civilização, realmente virgens? Estão elas ainda em branco? Assim o acreditava Crusoé, 

naufragado sobre sua ilha deserta do Pacífico, um novo Adão reescrevendo, à sua 

maneira, a história de uma “Gênese burguesa” – ou capitalista –, erigida à sua própria 

imagem, reflexo de seus interesses e valores. Dois séculos e meio mais tarde, o herói 

pouliniano, menos ingênuo do que o de Defoe, constata que o mundo herdado de 

Robinson, esse maquinismo monstruoso, está tão bem adaptado às condições do 

ambiente que o cerca, que parece ter vida independente da de seu criador, não deixando 

espaço para que valores outros, um modo de vida diferente se desenvolva: a tentativa de 

“rebelião” de Teddy Bear depressa naufragou em uma “Île Madame” dominada pelos 

“representantes da civilização contemporânea invasora” (LAPOINTE, 1989, p.17), 
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“congestionada pela boa vontade e os valores irresistíveis da civilização moderna” 

(Ibid., p. 26-27) 

O próprio comportamento do tradutor é revelador. Incapaz de tomar uma 

iniciativa em relação ao mundo que o angustia, mas que não consegue, nem mesmo, 

conceber de outra forma, Teddy Bear simplesmente recria na ilha, pouco depois da sua 

chegada e até antes da invasão dos outros insulares, os esquemas de comportamento 

estabelecidos em sua vida anterior: “Sans le faire exprès, le traducteur reprit peu à peu 

dans l’île l’horaire et les habitudes qui avaient été les siens pendant qu’il était à l’emploi 

du Soleil”. (GM, p. 18). Ele, que procurava fugir das contingências da sociedade 

exilando-se em uma ilha, não encontra em si recursos, imaginação ou iniciativa 

suficientes (ou a possibilidade, talvez) para reinventar o Paraíso dos seus sonhos. Acho 

verdadeiramente perturbadora a associação feita, no espírito do “patrão” – o 

representante por excelência dos valores da civilização moderna – entre a questão da 

felicidade e o problema da organização material: “– Qu’est-ce que mon mari vous a dit 

au juste? – Que les gens n’étaient pas encore heureux dans l’île et qu’il fallait s’occuper 

de l’organisation matérielle et des choses comme ça, dit-il.” (GM, pp.142-143) 

Evidentemente, esse panorama dramático traçado por Poulin, ao descrever, em 

Les grandes marées, uma “Gênese capitalista” destinada ao fracasso, tem um sentido 

amplo, universal, referindo-se aos caminhos adotados pela civilização contemporânea. 

Mas, é possível distinguir também, no romance pouliniano, uma crítica, muito mais 

específica, particularizada, à situação do Quebec. Parece que o autor adverte seu 

público, que conclama o quebequense, na época da publicação do livro – 1979 – 

entusiasmado e inclinado a depositar todas as suas esperanças de felicidade numa 

modernização sugerida pelos ideais da Revolução Tranquila, a uma reflexão sobre os 

resultados desse ingresso na modernidade e sobre a valorização excessiva do lado 

material da existência. A atitude ambígua do protagonista que, embora rejeite, não 

consegue desembaraçar-se do mundo alicerçado pelos valores herdados de Robinson 

não comunica ao leitor nenhuma certeza, não lhe oferece nenhuma solução. Ao 

contrário, deixa-o desamparado com sua grande angústia e imensas dúvidas que são, 

talvez, as mesmas do próprio autor, nessa transição entre duas décadas, momento em 

que a sociedade ocidental, mostrando uma tendência a afastar-se do interesse pela 

coletividade e das causas sociais que fundamentaram os ideais da geração anterior, 

inclina-se a um fortalecimento do materialismo, traduzido pela importância desmedida 
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emprestada ao sucesso profissional e à aquisição de bens de consumo que vemos 

recrudescer nesse período36.  

Parece serem essas incertezas, esse questionamento que emerge do texto 

puliniano, a motivação principal do projeto de escrita do romance subsequente do autor, 

do qual alguns elementos já são abordados, ainda que de forma breve, em  Les grandes 

marées: a alusão ao irmão Théo, as referências aos livros, as reflexões sobre a escrita, 

além da descrição do  Grand Roman de l’Amérique, a menção à “piste de l’Oregon” e a 

história dos imigrantes que atravessaram as Montanhas Rochosas em seus carroções em 

direção ao Oeste. 

Enxergamos, sobretudo, em Volkswagen Blues um empreendimento 

exploratório, uma sondagem do real significado de uma “américanité” que tem a ver 

com o pertencimento ao continente americano como um todo, mas que também não 

pode desvencilhar-se totalmente da ideia de “americanização”, entendida como 

influência da cultura dos Estados Unidos sobre as demais nações americanas. É como se 

Jacque Poulin perguntasse a seu leitor e a si mesmo: é possível ser “americano”, abraçar 

a modernidade, deixar para trás as ligações tradicionais com a matriz europeia e, ao 

mesmo tempo, escapar ao legado de violência e materialismo inerente à civilização 

estabelecida no solo da América?  

A viagem de busca empreendida por Jacques Waterman e Pitsémine, narrada 

nas páginas de Volkswagen Blues, não se limita, portanto, à procura obstinada por Théo, 

o irmão mais velho, desaparecido há mais de uma década, mas pode ser compreendida, 

em sentido mais amplo, como um incessante perambular ao encontro do “Irmão”, do 

próximo, do “Outro”, daquele com o qual Waterman partilha, mesmo que separados 

pela linha demarcatória que define as nações, a contingência de ser americano. 

Se, por um lado, em Les grandes marées, o texto modelo, Robinson Crusoe, 

permanece implícito, em Volkswagen blues ele é citado explicitamente. Trata-se do 

romance On the Road, de Jack Kerouac, ao qual se refere, em alguns momentos, o livro 

de Jacques Poulin: na descrição dos objetos pessoais do irmão Théo, na ficha policial, 

 
36 As décadas de 80 e 90 do século XX caracterizaram-se pela retração das ideologias de cunho coletivista 
e pela ascensão de uma ideologia focada no indivíduo. Assim, o sucesso profissional e o consumo de bens 
materiais ganharam importância destacada na sociedade. É a época do aparecimento do “yuppie”, uma 
derivação da sigla YUP – expressão inglesa que significa “Young Urban Professional” – que é usada para 
referir-se ao jovem profissional – entre 20 e 40 anos – de nível universitário, geralmente de situação 
financeira intermediária – entre a classe média e a alta – e que seguem as últimas tendências da moda. 
Altamente influenciados por um ambiente competitivo nas corporações, frequentemente valorizam 
aqueles comportamentos que descobriram serem úteis para galgar postos mais altos e de maior renda e 
status. 
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em Toronto e também, e principalmente, no pseudônimo do protagonista – Jack. Em um 

e outro caso, temos a narrativa de uma travessia do continente que assume o aspecto de 

uma busca: a procura pelo irmão, no romance pouliniano, e a procura pelo amigo, no 

texto de Kerouac. 

Considero interessante analisar o processo de escrita de On the Road, bem 

como as circunstâncias de sua publicação. Parece ter sido durante o ano de 1947 que 

Jack Kerouac começou a pensar na elaboração do livro que viria a ser seu romance mais 

conhecido. Em seu diário, numa nota datada de 23 de agosto de 1948, escreve: 

On the Road, sobre o qual continuo pensando [é] sobre dois caras que pegam 
carona até a Califórnia em busca de algo que eles não conseguem realmente 
encontrar, e assim se perdem na estrada e fazem  todo o caminho de volta na 
esperança de encontrar alguma outra coisa. (KEROUAC, apud CUNNELL, 
2008, p. 12; 13) 
 

É interessante notar nas palavras de Kerouac o vínculo que este estabeleça 

entre “viagem” e “busca”, porque, embora existam muitas motivações, ocasiões e 

pretextos para justificá-la, toda viagem é iniciática, no sentido de que representa um 

desejo de partir em busca de nós mesmos, de nossa identidade. Na verdade, o viajante 

empreende uma experimentação para saber, suprimidos os vínculos sociais, 

comunitários, grupais, o que resta dele mesmo, o que sobra de sua personalidade. 

Destacado temporariamente do contexto social no qual habita, aquele que “põe o pé na 

estrada” adquire o olhar estrangeiro que o distancia, tanto da região que visita, quanto 

do ambiente que acaba de deixar. A viagem é um momento de suspensão em relação ao 

cotidiano, em que todas as referências que, até então, sustentavam o indivíduo em sua 

experiência de vida, são apagadas em favor de novos parâmetros estabelecidos em 

contato com a estrada. 

Mas não é somente sua identidade pessoal que o herói de On the Road deseja 

decifrar, “pegando a estrada”. Ele parte também em busca de uma América repleta de 

paradoxos e ambiguidades, visando um procedimento exploratório que diz respeito aos 

alicerces da nação. Não se pode esquecer que os anos que se seguiram à Segunda 

Guerra Mundial marcaram o início da Guerra Fria, época em que os americanos eram 

encorajados à autocensura e à autovigilância e que o Comitê de Investigação de 

Atividades Anti-Americanas (House Un-American Activities Committee), presidido 

entre 1953 e 1954 pelo senador Joseph MaCarthy, no auge da histeria anticomunista que 

assolou a sociedade, o governo, a mídia e a classe política, intimava cidadãos de todos 

os segmentos da sociedade civil e militar a deporem no Congresso sobre supostas 
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atividades de espionagem e subversão. Muitos artistas e intelectuais, nesse período, 

viram-se obrigados a provar sua inocência e lealdade aos Estados Unidos e a renunciar a 

suas ligações comunistas. Mesmo a menor das ofensas poderia ser rotulada como um 

desafio às normas e os cidadãos sofriam, diante do totalitarismo que exigia a restrição 

de suas prerrogativas civis em nome da manutenção da liberdade. Na verdade, por trás 

desse zelo excessivo na guarda de ideais democráticos, dissimulava-se um desejo de 

vender ao mundo a imagem de uma nação coesa, que sabia lidar eficazmente com os 

problemas da vida interna, pois, na opinião dos governantes, as demonstrações de 

indecisão, desunião e desagregação dentro do país produziriam um efeito estimulante a 

todo movimento comunista. Era necessário, então, promover a homogeneidade e o 

consenso, mesmo que fossem, ambos, compulsórios. 

Essa política de padronização e massificação dos comportamentos concorreu 

para que a sociedade americana mergulhasse numa paralisia moral, intelectual e 

psicológica que se manifestava sob a forma de valorização excessiva do conforto 

material e estandardização das atividades. Contra esse ativismo tecnológico e 

econômico no qual se embrenha a nação como um todo, insurge-se a escrita de Kerouac 

que, ao descrever suas viagens sobre o solo americano e sua atração pela vida errante da 

estrada, transforma-se na negação de uma cultura fundada nos valores de uma burguesia 

profissional e industrial, mergulhada nas mesquinharias típicas dos que se importam em 

demasia com o status social e o sucesso material. 

Nos anos de 1948, 1949 e 1950, Kerouac cruzou, em algumas viagens, a 

América do Norte na companhia de Neal Cassady e outros amigos. Essas vivências da 

estrada transformaram-se em material bruto, registrado sob a forma de anotações e 

esboços que preencheram cadernos e diários, nos quais o autor fazia experimentações de 

possíveis protagonistas e situações ficcionais. Motivado pela escrita exuberante e 

explosiva das cartas, cheias de incentivo, que Cassady lhe enviara entre o final de 1950 

e início de 1951, Kerouac concluiu que a melhor maneira de escrever o romance seria 

fazer dele um relato de sua vida, dos fatos ocorridos nesse período da forma como 

“realmente aconteceram”. Durante três semanas do mês de abril de 1951, num 

apartamento do Westside em Manhattan, datilografou freneticamente, num único longo 

parágrafo, em folhas de papel vegetal que foram posteriormente coladas umas às outras, 

a versão original do romance que seria publicado, após muitas correções e 

modificações, em 1957 – seis anos depois de sua escrita – pela editora norte-americana 
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Viking. Em uma carta, datada de 22 de maio de 1951, dirigida a Cassady, o autor fala 

do livro e de seu processo de criação: 

A história é sobre você e eu e a estrada. [ ... ] tudo em um rolo de papel com 
36 metros de comprimento [...] simplesmente inserido na máquina de 
escrever e sem qualquer divisão de parágrafos [...] deixando que o papel se 
desenrolasse sobre o chão e que o aspecto do rolo lembrasse o de uma 
estrada. (KEROUAC, apud CUNNELL, 2008, p. 11)  
 

Em seu artigo “Rápido desta vez. Jack Kerouac e a escrita de On the road”, 

Howard Cunnel (2008) conta que, ao terminar a composição do romance, Kerouac 

recolheu o rolo e o enviou a Robert Giroux, o editor da Harcourt que, sem entender o 

“rolo-estrada” que se estendia à sua frente, indagou a Kerouac como o tipógrafo poderia 

dar conta daquilo. Mesmo que essa anedota não seja inteiramente verdadeira, serve para 

ilustrar a colisão entre uma América protocolar, “enquadrada”, e uma nova geração 

subterrânea e hipster37  que a denuncia. 

Kerouac parte, levando consigo o rolo da escrita, recusando-se a fazer em seu 

texto as alterações que o editor lhe solicitara. Passam-se os anos até que a Viking, 

finalmente, compra o On the Road, o qual, afirma Allen Guisberg, não tem nada a ver 

com o livro selvagem, composto por Kerouac em 1951. Guinsberg acrescenta que, 

algum dia, quando “todos estiverem mortos”, o livro “original e louco” será publicado 

da forma como foi concebido. 

Na verdade, a versão de 1957 substitui os nomes dos personagens que coincidem 

com os de personalidades reais da época – todos integrantes da geração beat38 e amigos 

de Kerouac – por nomes fictícios, imaginados, sendo que alguns deles reaparecem em 

novelas e romances publicados posteriormente. Só em 2007, a Viking edita, baseando-

se na transcrição de Howard Cunnell, o texto integral do manuscrito original que restitui 

aos personagens seus verdadeiros nomes. Assim, Sal Paradise e Dean Moriarty, os 

protagonistas da narrativa de Kerouac, passam a ser identificados respectivamente como 

o próprio Jack Kerouac e Neal Cassady. Nesse trabalho, como existem diferenças entre 

 
37 A cultura hipster é marcada pela reação às convenções sociais e à cultura comercial dominante e, por 
isso, conecta-se ideologicamente às manifestações populares locais. Na época de Kerouac, nos Estados 
Unidos, isso significava o apreço pela música negra – o jazz – e pela vida livre, fora dos padrões impostos 
pela sociedade de consumo. 
38 Movimento literário, vanguarda artística com ramificações na música e na fotografia, a “geração beat” 
foi um sopro de ar fresco na cultura norte-americana dos anos 1950. Manifestou-se por meio de um grupo 
de jovens escritores que extrapolaram a arte e a vida transformando-as numa explosão criativa, embalada 
pelo êxtase das drogas, em busca de experiências transcendentais. O companheirismo de Jack Kerouac, 
Allen Ginsberg, William Burroughs, Neal Cassady, Gregory Corso, Lawrence Ferlinghetti, Carl Solomon, 
entre muitos outros, deu origem a uma das mais originais manifestações culturais de meados do século 
XX que, até hoje, surpreende e fascina leitores de todo o mundo. 
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os dois textos – o manuscrito supostamente original, publicado em 2007 e 2008 no 

Brasil e a primeira versão editada de 1957 –, refiro-me ora a um, ora a outro, para 

melhor atender a necessidades de exemplificação das afirmações enunciadas.  

É preciso deixar claro que a estrada sempre ocupou um papel central nas 

representações que a cultura americana faz de si mesma. Ainda nos anos 1930, o filme 

“Aconteceu naquela noite”, uma comédia romântica estrelada por Clark Gable e Colette 

Colbert, cuja ação se passa quase inteiramente num ônibus que se desloca entre Miami e 

Nova York, foi agraciado com cinco Oscars e alcançou um retumbante sucesso de 

público e de crítica. Entre os romances produzidos nessa época, não podemos deixar de 

citar As vinhas da ira de John Steinbeck, publicado em 1939. Trata-se de uma narrativa 

cujo tema central gira em torno do êxodo de uma família do Oklahoma que, após ser 

forçada a abandonar as terras que habitava há mais de dez anos, em virtude de 

catástrofes naturais e sob os efeitos da Grande Depressão americana, junta-se na estrada 

a hordas de trabalhadores que emigram rumo à Califórnia, em busca de melhores 

condições de vida. 

Parece que as grandes travessias do continente, empreendidas pelos colonos que 

buscavam na conquista das terras do Oeste o sonho imemorial de alegria e liberdade 

estão, talvez, na origem da crença subjacente na existência de um lugar, no fim da 

estrada, a terra prometida, ao mesmo tempo lar e parada. Para Kerouac, em seu tempo, 

esse idealismo, essa fé que justificava as ações heroicas e a bravura dos pioneiros, havia 

sido banido para as margens da vida e é por isso que seu desejo mais premente, 

naqueles dias, era registrar o que acontecia nessas margens. Algumas passagens de On 

the Road revelam o pensamento do autor e sua crítica em relação à classe .média 

americana tão distante dessa energia que animou os primórdios da colonização, 

desvirtuada numa atitude morna e conformista em que consiste o “american way of 

life”: 

... porque as únicas pessoas que me interessam são os loucos, os que estão 
loucos para viver, loucos para falar, que querem tudo ao mesmo tempo, 
aqueles que nunca bocejam ou falam chavões ... mas queimam, queimam, 
queimam como fogos de artifício pela noite (KEROUAC, 2008, p. 106) 
 

Em seu livro, Kerouac confere aos rejeitados daquela época – os sem-teto, 

viajando em traseiras de caminhões ou saxofonistas miseráveis, por exemplo – uma voz, 

atribui-lhes alguma espécie de função, mesmo que seja apenas como coadjuvantes com 

quem divide a cena da vida na estrada. 
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 É importante notar que, assim como acontece em relação a Jacques Poulin, a 

preocupação com as origens francesas, de alguma forma, esteve presente em uma parte 

da vida de Kerouac, que, embora nascido em Lowe, Massachussets, pertencia a uma 

família franco-canadense. Aliás, conforme nos relata Claudio Willer (2009) em seu 

artigo “Jack Kerouac e o primeiro On the Road”, sua língua materna era o “joual” – 

uma variedade do francês quebequense, falado na região de Montreal – no qual 

conversava com sua mãe que nunca dominou plenamente o inglês. Só a partir dos cinco 

anos de idade, foi aprender o inglês na escola e chegou a declarar que, escrevendo em 

inglês, pensava em francês. Estrangeiro, portanto, em seu país, valia-se, no entanto da 

língua inglesa na elaboração de seus escritos com uma amplidão vocabular espantosa. 

Daí, desse estranhamento linguístico, derivem talvez as passagens reveladoras da grande 

sensibilidade poética que pontilham sua obra, como a descrição do Mississipe à noite, 

observado da balsa sobre a qual o atravessam: 

Nos inclinamos na balaustrada e olhamos para o grande pai moreno das águas 
escoando desde o meio da América como uma torrente de almas penadas ... 
transportando toras de madeira de Montana e lodo de Dakota e adeus-Iowa e 
camisinhas direto desde Three Forks onde os segredos começam no gelo. 
(Kerouac, 2008, p. 216) 
 

A ligação à cultura francesa manifesta-se em On the Road através das 

referências a livros como Le grand Meaulnes de Alain-Fournier – um exemplar roubado 

de uma banca em Hollywood por Jack – das várias menções a Proust, como a passagem 

em que Neal Cassady/Dean Moriarty – chega de forma inesperada à casa do amigo: 

Ela estava parada na penumbra do nosso quarto e sala com um sorriso 
esquisito. Falei milhares de coisas para ela quando de repente senti uma 
quietude estranha no quarto e vi um livro gasto em cima do rádio. Sabia que 
era o eternamente sagrado e crepuscular Proust, de Dean. (KEROUAC, 2008, 
p.253) 
 

Ou ainda, como a afirmação do próprio Neal/Dean: “... com essa minha 

cabecinha pancada, tenho lido e relido esse Proust doidão, o trajeto inteiro através da 

nação, sacando milhares de coisas que nunca tenho tempo para te contar” (Id. Ibid.). 

Talvez a referência mais clara às origens francesas do autor estejam 

representadas no romance pelas intervenções, em dois momentos significativos do 

texto, do personagem Rémi Boncœur, identificado no manuscrito original, publicado no 

Brasil pela primeira vez em 2008, como Henri Cru, amigo de infância de Kerouac. Os 

dois haviam se conhecido na Horace Mann School, em 1939 e sua amizade durou 

muitos anos, sendo que Cru também inspirou alguns personagens de outros livros de 

Kerouac. Numa entrevista concedida a Dave Moore, em 1982, publicada na revista de 
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arte online Empity Mirror, Henri Cru fala sobre sua relação com Jack Kerouac e os 

primórdios da amizade que os uniu: 

Jack ingressou na Horace Mann em 1939, vindo de Lowell, Massachusetts, 
como um “ringer”39, para jogar futebol. Era uma escola muito cara com uma 
excelente reputação acadêmica [...] Primeiramente, ele chamou minha 
atenção por ser um rapaz interiorano, mas aproximou-se de mim de uma 
maneira bastante cordial e tentou falar comigo em francês. Nasci numa 
família francesa e o francês do Canadá soa hilariante para um francês. Mas 
ele era uma boa pessoa e tornamo-nos amigos íntimos. Certamente, ele fez 
tudo que pode para me ajudar com meu inglês na escola. Acredito que, em 
seu íntimo, Jack queria tornar-se um autêntico francês e iniciou uma amizade 
duradoura comigo. (CRU, apud MOORE, 1982)40 
 

Em On the Road, a primeira aparição de Rémi Boncœur/Henri Cru dá-se no 

capítulo 11 da 1ᵅ parte, no momento em que Sal Paradise, chega a São Francisco e 

hospeda-se na casa de seu velho colega do colégio. Rémi/Henri mora com sua 

namorada, Lee Ann/Diane, perto do porto, num conjunto habitacional destinado aos 

trabalhadores do estaleiro chamado Mill City, supostamente o único lugar na América 

em que negros e brancos voluntariamente habitam a mesma vizinhança. Essa 

comunidade parece a Sal/Jack uma promessa, uma possibilidade de transformação da 

sociedade racista americana em uma cultura progressista de igualdade entre seres 

humanos que ele nunca encontrara em outros lugares. 

 Depois de passar várias semanas com Remi/Henri em sua cabana, Sal/Jack 

chega à conclusão de que precisa de um trabalho, conseguindo, com a ajuda de 

Boncœur/Cru, a mesma função que tinha o amigo, como guarda dos alojamentos. O 

relacionamento entre os dois acaba por se deteriorar: Boncœur/Cru, desejoso de 

impressionar o padrasto41 que vem ao seu encontro em São Francisco, espera da parte 

de Sal/Jack uma postura compatível com a conduta da classe média americana 

“civilizada” e engajada no “american way of life”, o que não se verifica. No jantar que 

Rémi/Henri oferece ao padastro no Alfred’s, Sal/Jack, bêbado e inconveniente, em 

companhia de Allan Temko, um conhecido encontrado por acaso no bar do restaurante, 

arruína a imagem de “normalidade” e correção que Rémi gostaria de vender à família..  

A outra aparição de Boncœur/Cru ocorre nas páginas finais do romance. 

Durante a viagem que fazem ao México, em que Sal/Jack e Dean/Neal usam álcool e 

drogas de forma abusiva, Sal/Jack adoece e é abandonado febril e delirante pelo amigo 

que regressa a Nova York e, em seguida, parte para São Francisco. Ao chegar, por sua 

 
39Ringers são jogadores trazidos  para um time esportivo, embora não façam  parte da equipe regular, com 
o objetivo de reforçar o desempenho do time 
40A tradução da entrevista é de minha autoria 
41 No manuscrito original, trata-se do pai. 
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vez a Manhattan, Sal/Jack encontra acidentalmente Laura/Joan, “a garota com o 

adorável olhar inocente e puro que [...] tanto havia procurado por tanto tempo” 

(KEROUAK, 2008, p. 353) e com ela se casa poucos dias depois desse primeiro 

encontro. Decidem partir juntos para São Francisco, ao encontro de Dean/Neal, mas este 

aparece inesperadamente no minúsculo apartamento de Sal/Jack sem que ele e a nova 

esposa tivessem juntado o dinheiro suficiente para a mudança. Esse é o momento da 

chegada de Rémi Boncœur/Henri Cru a Nova York, depois de várias viagens de navio 

pelo mundo. Tendo conseguido entradas para o concerto de Duke Ellington no 

Metropolitan Opera, convida Sal/Jack e Laura/Joan para irem com ele e a namorada ao 

concerto de cadilac, mas rejeita qualquer contato com Dean/Neal e nega-lhe até mesmo 

uma carona até a estação onde este último pegaria o trem de volta à Costa Oeste. A cena 

é bastante melancólica e sugestiva: 

Era uma gélida noite de inverno. O Cadillac estava estacionado e pronto para 
partir. Neal permanecia do lado de fora com sua sacola pronto para ir para a 
Penn Station e cruzar a nação. [...]. Será que posso ir de carona até a R.40 
com vocês? Sussurrou. “Quero ficar com você o máximo possível meu garoto 
e além do mais é frio pra cacete aqui em Nova York...” Cochichei com Henri. 
Não, não dava, ele gostava de mim mas não gostava de meus amigos. Eu não 
iria começar tudo de novo destruindo suas noitadas bem planejadas como 
fizera no Alfred’s em San Francisco com Allan Temko em 1947. 
Absolutamente fora de questão, Jack. (Kerouac, 2008, p. 355) 
 

E Sal/Jack, resignado e impotente, hesitante diante da sensação de ver-se entre 

dois mundos – o mundo protocolar, respeitável, convencional e o mundo da aventura, 

da vida na estrada, das emoções primitivas e dos contatos verdadeiramente humanos –, 

embarca no banco traseiro do automóvel, fazendo sua escolha entre Rémi/Henri e 

Dean/Neal: parte pela noite novaioquina, a bordo do cadilaque, enquanto observa o 

companheiro das longas viagens, aquele que sempre seguiu e do qual tentou aproximar-

se durante todo o percurso da narrativa, dobrar esquina após esquina até desaparecer no 

xadrez das ruas de Manhattan. Talvez possamos, de uma forma mais abrangente, ver na 

indecisão de Sal Paradise/Jack Kerouac a hesitação entre os desejos contraditórios de 

identificar-se a suas raízes “civilizadas”, europeias, que se encontram representadas no 

texto pela figura de Rémi Boncœur/Henri Cru, e a efervescência de seu destino 

americano, cuja materialização na narrativa dá-se através do personagem de Dean 

Moriarty/Neal Cassady.  

Essa indecisão de Sal/Jack e a natureza de sua busca remete-nos ao romance 

pouliniano, pois Volkswagen blues fala também da hesitação do protagonista entre a sua 

“francité”, sua ligação às origens da colonização, e uma “américanité” que lhe é imposta 
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pelas circunstâncias de seu nascimento em solo da América. Na verdade, a questão da 

identidade concebida em uma dimensão nacional não é abordada pela primeira vez, na 

obra pouliniana, em Volkswagen blues. Em Le cœur de la baleine bleue, é Noël, o 

romancista fictício, o primeiro a se ocupar desse tipo de questionamento ao reconhecer 

tristemente que não se sente verdadeiramente americano: “Pas dans le sens de connaître 

Tchaïkovski par Walt Disney. Plutôt dans le sens d’avoir au cœur l’espoir fou qu’on 

peut tout faire de force. Je ne me sens pas citoyen de l’Amérique.” (POULIN, 1994, p. 

52). Aqui, Noël parece, ao referir-se ao desenho animado de Disney, querer opor a 

aquisição de uma cultura estadunidense (e, portanto, americanização) ao sentimento de 

pertencimento físico e psicológico ao continente norte americano (ou “américanité”). 

Talvez que esse sentimento de alienação em relação à América não seja específico do 

personagem, mas expresse uma preocupação típica dos quebequenses. Se não, vejamos 

como se expressa, a esse respeito, Gilles Marcotte: 

Quando penso América, penso inicialmente Estados Unidos da América [...] 
depois virá a América do Sul: enfim, pensarei talvez no Canadá, no Quebec, 
mas com certas reticências, um certo mal-estar, por que, na minha 
experiência de discurso e de leitura, a palavra América não se sobrepõe. Ela 
evoca para mim, logo de saída, uma realidade estrangeira – quase tanto 
quanto a velha Europa (MARCOTTE, 1989, p.91) 
 

Por outro lado, outros quebequenses como, por exemplo, Jean Morisset (1985), 

reivindicam, cada vez mais insistentemente, uma identidade estabelecida a partir do 

pertencimento ao continente norteamericano, bem como sobre uma participação 

histórica e cultural no processo de sua constituição, o que parece negar o aspecto de 

insularidade do Quebec. Para esses teóricos, a identidade quebequense seria fundada 

menos sobre suas ligações com a França e mais sobre suas relações com a América e 

forçosamente com os Estados Unidos. 

A França e os Estados Unidos: são esses os polos que, à época da publicação de 

Volkswagen Blues, exerciam atração sobre o imaginário do Quebec e que continuam, de 

certa forma, a alimentar a identidade quebequense. Parece, todavia, que nos romances 

de Jacques Poulin a solução para a questão da identidade encontra-se nesse “entre-dois”, 

em levar em consideração a “francité” e a “américanité” do quebequense. Assim, em 

Les grandes marées, o “Autor” não aceita identificar-se exclusivamente nem como 

francês, nem como americano. Em Volkswagen blues, quando, em São Francisco, o 

proprietário da livraria City Lights pergunta ao escritor Jack Waterman e à sua 

companheira se eles são franceses, Jack responde: “Pas tout à fait. On est Québécois” 

(POULIN, 1995, p. 297). Da mesma forma, em sua imaginação, explicam aos 
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americanos que o Quebec não se situa perto de Calgary nem de Halifax, mas “quelque 

part entre le deux. In between!”. E parece ser essa situação “in between” – de entre dois 

– que eles procuram resolver, voltando-se para os Estados Unidos. Neste romance, ser 

quebequense parece implicar a fusão da “francité” com alguma outra coisa que, 

progressivamente, será identificada como “américanité”. Em outras palavras, o texto 

pouliniano parece afirmar que a identidade quebequense só poderá ser resolvida 

tomando-se em conta, simultaneamente, a “francité” e a “américanité” do quebequense.  

Seu protagonista está, ao que tudo indica, descontente consigo mesmo e procura 

sair de sua letargia por meio de uma viagem, ao mesmo tempo geográfica e histórica, 

que atravesse toda a América. Escritor por profissão e solitário por natureza, Jack 

Waterman vive exclusivamente dentro da sua « francité”, pelo fato de que, como 

escritor quebequense, inscreve-se, quer queira, quer não, numa cultura veiculada pela 

língua francesa que lhe serve de ferramenta. Ora, essa “francité » parece ligada à 

doçura, ao imobilismo e à inércia geralmente sintomáticos do escritor fictício, 

personagem presente em todos os romances poulinianos, sendo que, em Volkswagen 

blues, as fraquezas de Waterman opõem-se, mais frequentemente, às qualidades de seu 

irmão Théo, personificação da “américanité”.  

Esse procedimento já pode ser observado em Le cœur de la baleine bleue onde 

temos a oposição entre a personalidade de Noël –  o escritor que, encerrado entre os 

muros do “Vieux Québec”, desloca-se pela cidade absorvendo sua atmosfera, circulando 

de forma labiríntica num espaço reduzido, um tipo de armadilha ou gaiola, símbolo de 

uma vida aprisionada, mas também de uma vida protegida assegurada pela cultura e 

pela memória cultural ligada à cidade – e o caráter másculo e agressivo de Bill, cujo 

porte gigantesco de jogador profissional de hockey – jogo que se originou na Inglaterra 

e se difundiu por suas colônias, sobretudo nos Estados Unidos – passa a imagem de 

força e virilidade.   

É importante notar que a doçura, embora considerada habitualmente como uma 

qualidade positiva, da forma como aparece na personalidade dos protagonistas 

escritores dos romances de Poulin, apresenta aspectos negativos porque liga-se, pela 

atividade da escrita, à negação da vida. Assim, escrever, em Volkswagen blues, 

representa « une façon de ne pas vivre » (V.B. p. 148), enquanto que em Le cœur de la 

baleine bleue, a doçura conduz à submissão, à rejeição42 e, finalmente, à morte. 

 
42 O protagonista desse romance recebe um transplante de coração e toda a ação, no livro, se passa na fase 
pós-operatória.  
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Por outro lado, a agressividade do legendário jogador de hockey, Maurice 

Richard, é valorizada na narrativa porque evoca em Noël “des émotions si profondes 

qu’elles touchaient aux racines les plus lointaines et jusqu’à ce fond commun qui faisait 

notre race”. (C.B.B. p. 75) 

Também a figura do escritor americano Ernest Hemingway faz destacar a inércia 

característica do escritor fictício pouliniano. Em Le cœur de la baleine bleue, 

Hemingway representa a paixão pela vida (CCB, p. 53) que, em Poulin, é associada 

progressivamente à agressividade. O romance Le vieux chagrin deixa claro que se deve 

compreender « agressividade » como a expressão de um “goût de vivre” (VC, p.139). 

Ora, essa força vital do Hemingway pouliniano será encarnada, a partir de Faites de 

beaux rêves, pelo irmão Théo que em Volkswagen blues faz pensar no “coureur de bois” 

Étienne Brûlé e, de uma forma mais ampla, nos pioneiros norte-americanos: “mon frère 

Théo, comme les pionniers, était absolument convaincu qu’il était capable de faire tout 

ce qu’il voulait” (VB, p. 149). Théo se distingue então do personagem escritor, Jack 

Waterman – e também de Noël, de Amadou, de Teddy – por seu nomadismo, sua 

agressividade e sua autoconfiança. Waterman compara as aventuras de Théo, sua 

coragem, seu dinamismo (VB, p. 196) à sua própria lassidão e timidez diante da 

vida.(VB, p. 234) 

Isolado pela escrita, confuso, presa de um sentimento de fracasso e abatimento 

pessoais, Waterman espera que o encontro com o irmão venha trazer-lhe a salvação ( 

VB, p. 12). A busca por Théo, como já dissemos anteriormente, traduz uma tentativa de 

se reconciliar com o « Outro » ou, como afirma o escritor americano Saul Bellow, 

“When you’re looking for your brother, you’re looking for everybody!” 43(VB, p. 119). 

Mas, sob um ponto de vista diferente, a procura por Théo é igualmente a procura por si 

próprio, pois é em relação a Théo que Jack se identifica. Para Waterman, seu irmão 

representa, física e moralmente o contrário dele (VB, p. 11): trata-se de um campeão de 

um viajante inveterado, uma espécie de “coureur de bois” cujas recordações o fazem 

reencontrar o universo de sua infância e de uma felicidade indissoluvelmente associadas 

à história da América francesa e dos ancestrais aventureiros. Dessa “heroização” do 

irmão resulta uma figura legendária, mítica à qual Jack Waterman gostaria de poder se 

identificar, porque reconhece em Théo esta “partie de [lui-même] qui a oublié de vivre” 

(V.B., p.149). Recapitulando, então, parece que a natureza do irmão se distingue por seu 

 
43 “Quando você está procurando seu irmão, procura por todo mundo” 
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nomadismo, seu espírito de aventuras e também por sua capacidade de violência, ou 

melhor, por sua “américanité”, pois tanto as numerosas narrativas feitas por Pitsémine 

sobre o extermínio dos índios, quanto os relatos do massacre dos pioneiros, ou as 

alusões às atividades mafiosas em Chicago – a cidade de Al Capone e de Eliot Ness 

(V.B. p. 103) – revelam que a explosão da violência é intrínseca à implantação da 

América: “on commence à lire l’histoire de l’Amérique et il y a de la violence partout. 

On dirait que toute l’Amérique a été construite sur la violence ». (V.B. p.141) 

Assim, podemos dizer que os dois irmãos, Jack Waterman e Théo, encarnam 

respectivamente o sedentarismo e o nomadismo constituintes da dualidade do 

quebequense. 

A busca por Théo tem como objetivo o preenchimento de um vazio, da ausência 

dessas características associadas ao “coureur de bois” e ao pioneiro norte-americano, 

perdidas ou recalcadas no escritor pouliniano e sacrificadas à vida sedentária imposta 

pela escrita. Insatisfeito consigo próprio, Jack Waterman parece querer recuperar sua 

“américanité” identificando-se aos primeiros americanos, aproximando-se de seu irmão 

e de seus ancestrais imigrantes. É como se a procura do protagonista implicasse um 

reconhecimento intuitivo do caráter híbrido da etnia quebequense, condição essa que 

parece ser própria ao homem norte-americano. Encontramo-nos, portanto, diante da 

questão da “alteridade” e , antes de prosseguir na análise do romance de Poulin, faz-se 

necessário traçar algumas considerações teóricas sobre esse conceito que se encontra na 

base, não só do livro em questão, mas de todos os escritos do autor.  

Em seu livro intitulado O espelho de Heródoto :ensaio sobre a representação do 

outro, François Hartog enfatiza que a alteridade é um conceito que só pode ser definido 

em oposição a um termo do mesmo gênero, ou seja a identidade: 

Dizer o outro é enunciá-lo como diferente – é enunciar que há dois termos, a 
e b, e que a não é b. [ ...] A diferença não se torna interessante senão a partir 
do momento em que a e b entram num mesmo sistema. [ ... ] Desde quando a 
diferença é dita e transcrita, torna-se significativa, já que é captada no sistema 
da língua e da escrita. (HARTOG, 1999,p. 229) 

 
Para Janet Paterson44, refletir sobre a alteridade nos conduz inevitavelmente ao 

conceito de diferença, embora essas duas noções não possuam o mesmo significado. 

Desde seus primórdios, o pensamento ocidental estrutura-se em torno da questão da 

diferença, pois é a partir desse núcleo referencial que amadurecem e se organizam 

nossos processos cognitivos: “compreender que o dia não é a noite, que uma criança é 
 
44 Janet Paterson inspira-se nas reflexões de Éric Landowski contidas na obra Présence de l’autre: essais 
de sócio-sémiotique. Paris: Presse universitaires de France, 1997 
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diferente de um adulto, que a mulher é biologicamente diferente do homem nos permite 

construir sentido do mundo” (PATERSON in FIGUEIREDO e PORTO, 2007, p. 13). 

As dualidades opostas são infinitas e remetem, em última análise, sempre ao problema 

da não unidade – da diferença – da realidade em relação a si mesma. É exatamente 

porque há desvãos, desencontros e desencaixes na estrutura do real que o pensamento é 

gerado ou, dizendo de outra forma, é precisamente porque isso não é aquilo que 

podemos lançar uma ponte entre isso e aquilo, ponte essa que não suprime as distâncias, 

não anula as diferenças, mas, ao contrário, serve-se delas para definir o objeto 

conceituado. 

A partir do momento em que essas diferenças – físicas, religiosas, étnicas ou 

outras –, antes encaradas apenas como caracteres distintivos, revestem-se de conteúdo 

semântico conferido por um grupo dominante a uma pessoa ou a um grupo minoritário, 

passamos ao domínio da alteridade, que pode ser marcada tanto por traços positivos – 

produzindo uma idealização ou uma mistificação – quanto negativos, mas que em 

ambos os casos opera sempre um processo de exclusão. (Id., p. 14;15) Paterson 

acrescenta também que alguns grupos ou pessoas – ou personagens – podem semantizar 

suas próprias diferenças, vivendo livremente sua alteridade e escolhendo um modelo de 

vida que não se enquadra nas normas ditadas pelo grupo dominante.  

Logo, não se trata de um conceito imutável, vinculado a um julgamento de valor 

invariável, mas de uma verdadeira construção ideológica, social e discursiva sujeita a 

profundas modificações, de acordo com o contexto. E, se falamos em América, não 

podemos deixar de pensar na figura do indígena, esse “Outro” por excelência. Enquanto 

na literatura tradicional americana, ligada aos relatos dos descobridores e primeiros 

visitantes ou exploradores do continente – no contexto do Québec, as narrativas de 

Jacques Cartier ou de Samuel de Champlain, por exemplo –, as marcas mais 

significativas da alteridade do “selvagem” são a nudez, o nomadismo, a pintura e 

deformação do corpo, a poligamia e a barbárie, traços percebidos negativamente como 

incompatíveis com a ordem social, cultural e religiosa do europeu de então. Ronsard e 

Rousseau, em outro momento histórico, valorizam, ao contrário, certos aspectos da vida 

do índio americano como a simplicidade, a liberdade e a proximidade da natureza, 

produzindo, assim, uma verdadeira idealização do “bom selvagem”. 

Outra questão a ser levantada é o fato de que essa relação - “a” não é “b” e “b” 

não é “a” – pode ser encarada sob ângulos diferentes. Se, nas narrativas de viagem, é o 

explorador branco, europeu que considera o índio como “Outro”, nada nos impede de 
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imaginar um romance – cujo grau de ficcionalidade talvez não varie tanto em relação 

aos relatos dos exploradores que pretendiam ser absolutamente realistas – no qual seria 

o indígena que tomaria a palavra e inverteria os papéis.  

Essa subversão da ordem “masculina/branca/europeia” e a valorização da 

mestiçagem é materializada em Volkswagen Blues através do personagem de Ptsérmine, 

a companheira de viagem de Jacques, que, filha de um caminhoneiro branco e de uma 

“montagnaise45, não podia se considerar nem branca nem índia. Para Waterman, a 

condição de mestiça não consiste em um traço desfavorável, mas, ao contrário, o 

escritor compreende que sua amiga é antes “quelque chose de neuf, quelque chose qui 

commence (V.B. p. 247). E, resumindo , afirma: “Vous êtes quelque chose qui ne s’est 

jamais vu » (Id, ibid). .). Mais adiante, o sonho de Waterman que representa a mestiça 

sob a forma de um extra terrestre ( Ibid,) pode ser compreendido como um reforço da 

ideia de alguma coisa que começa, que nunca foi vista, como um símbolo de futuro e, 

talvez, de possibilidades de ampliação da capacidade de diálogo entre seres de origens 

diferentes, uma outra forma de falar da diversidade. 

Na verdade, a questão da mestiçagem coloca em discussão, tanto para Waterman 

quanto para Pitsémine, a constatação de sua própria dualidade, da insuficiência de uma 

identidade pessoal que não admite a pluralidade de pertencimentos. A procura por Théo 

pode ser compreendida, afinal de contas, como a busca por um certo tipo de homem, ou 

talvez de um certo tipo de estado de espírito necessário à reintegração da “américanité”. 

Volkswagen Blues fala, portanto, de uma redescoberta do pertencimento ao continente 

americano e de uma nova penetração da América pelos canadenses franceses, uma 

expansão identitária que se realiza através da viagem e do reconhecimento dos vestígios 

da antiga presença francesa e indígena na América do Norte. A esse respeito, assim se 

manifesta o autor, quando fala de Volkswagen blues: “Acredito que eles procuram, sem 

muito se aperceberem, que lugar a consciência francesa ocupa na América, ou talvez 

qual é a parte da alma quebequense que é americana.” (VASSEUR e ROY, 1984, p. 50). 

A viagem descrita no romance de Poulin marca o fim do isolamento e do aspecto 

insular do Quebec evocado em Les grandes marées e, de uma forma geral, a sensação 

de ambiente enclausurado dos romances precedentes.  

O “coureur de bois” é uma figura chave em Volkswagen blues, porque representa 

essa parte do Quebec que se distancia da herança francesa. Seu desaparecimento em 

 
45 Subdivisão da nação indígena Innu, estabelecida na região montanhosa do Quebec. 
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benefício do agricultor pode ser associado a um recolhimento sobre si mesmo, ao 

imobilismo e à uma inevitável perda da “américanité” do quebequense. Assim, podemos 

afirmar que o dualismo “francité/américanité” encontra, uma certa equivalência na 

oposição sedentarismo/nomadismo que, embora implícito nos escritos de Poulin, é 

bastante evidente nos discursos de certos críticos, principalmente em Jacques 

Languirand (1975) e Jean Morisset (1985). Os dois componentes mais importantes da 

identidade quebequense, a “francité” e a “américanité” se associam, geralmente, a dois 

tipos de colonos franceses na América: o sedentário, ou o habitante, e o nômade, ou o 

“coureur de bois”.  

De acordo com Aleksandra Grzybowska (2010), a ideologia nacionalista do 

Canadá francês lança um apelo à sedentarização, ao cultivo das terras e à fidelização às 

origens francesas com a finalidade de opor-se às tendências de deslocamento em direção 

à cidade grande – com sua modernização espelhada na cultura dos Estados Unidos, sua 

democracia e o estímulo à produtividade ligada às oportunidades de ascensão social – e 

em direção à exploração do território continental. O reconhecimento, por parte do 

canadense francês, unicamente de sua “francité” implica a repressão da sua 

“américanité” e, consequentemente, do caráter híbrido de sua identidade. 

No entanto, Volkswagen blues expressa uma certa decepção em relação à 

América e ao sonho americano e, até mesmo, em relação ao movimento da 

contracultura que representou  a “geração beat” de Jack Kerouac, nos anos 1950. É 

importante lembrar que dos ideais de liberdade, auto-determinação e repúdio ao 

autoritarismo que sustentaram as opiniões e o modo de vida dos “beatniks”  –  bem 

como a filosofia hippie dos anos 1970 que neles se originou – restavam, na década de 

1980 quando o romance pouliniano foi publicado, apenas alguns vestígios que a 

vocação mercantil da sociedade americana reduziu a meros artigos de consumo: 

camisetas estampadas, pulseirinhas trançadas, sandálias de sola de pneus, “souvenirs” 

variados.  

A degradação física e mental de Théo, percebida por Jack quando ele finalmente 

o encontra, está estreitamente ligada à desintegração da imagem da América. Além 

disso, a caracterização progressivamente negativa da figura de Théo acompanha a 

desmitificação do “coureur de bois” Etienne Brûlé que passa, aos olhos de Jack, de 

herói a traidor, evocando a sensação de traição das esperanças humanas em relação ao 

continente americano. A viagem da Gaspé a São Francisco permite a Waterman tomar 

consciência de seu pertencimento à América, mas, por outro lado, lhe faz compreender 
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que os anseios de liberdade, felicidade, harmonia entre os homens, ideais depositados 

no sonho de uma nova terra conquistada, cederam lugar ao materialismo, 

superficialidade e violência que reina na América, como, aliás, em toda parte. 

Dessa forma, para esse escritor doce e tímido que é Jack Waterman, a melhor 

solução parece ser o retorno a si próprio, embora sua volta não seja exatamente ao ponto 

de partida: Waterman pega o avião para Montreal – cidade cosmopolita, receptiva por 

excelência ao acolhimento de imigrantes e que, por isso mesmo, pode ser 

compreendida, no texto, como uma sinalização das mudanças que a viagem através da 

América pode ter ocasionado na vida do protagonista –  deixando à mestiça Ptsémine a 

posse do “minibus” e o fardo da errância. Com efeito, no fim de sua odisseia americana, 

liberado finalmente da necessidade urgente da busca pelo irmão, ele não se sente capaz 

de abraçar, definitivamente, nem o exílio nem a sua “américanité”.  

Anne Marie Miraglia considera que Volkswagen blues, apesar de sua aparente 

abertura, mesmo que seja apenas geográfica e histórica, revela, na verdade, um certo 

conservadorismo, pois parece afirmar que a “América, para Jacques Poulin, é 

essencialmente um mito e que nada garante ao exilado quebequense a realização de seu 

sonho americano”(MIRAGLIA, 1991, p. 45) 

Quanto à mim, poderia estar de pleno acordo com Miraglia, quanto à leitura do 

romance, se não fosse pelo último parágrafo do livro: 

Il agita la main jusqu’à  ce que le Volks eût disparu, et lorsqu’il entra tout 
seul dans l’aérogare, il souriait malgré tout à la pensé qu’il y avait quelque 
part dans l’immensité de l’Amérique, un lieu secret où les dieux des Indiens 
et des autres dieux étaient rassemblés et tenaient conseil dans les but de 
veiller sur lui et d’éclairer sa route. (V.B., p.320) 
 

Esse conselho de deuses “índios e outros” – e em se tratando de América, 

podemos pensar em muitos outros deuses, em muitas crenças, muitas religiões – que 

vela, sem descanso, pelo destino da personagem, sugere que, apesar da destruição do 

mito da América como a terra prometida, como paraíso terrestre, existe uma América 

autêntica que não tem perfis nem fronteiras uniformes. O sonho cosmopolita, a imagem 

de uma pátria onde todos se reconheçam é uma ilusão destrutiva. A verdadeira pátria é a 

imagem das diferenças humanas, a diversidade de sentimentos, linguagens e culturas e 

os itinerários plurais que traça, em seu incessante caminhar, o nosso coração solitário e 

errante. 

À esfera de associações em relação à personalidade de Théo – que evoca o 

“coureur de bois” Étienne Brûlé” – podemos acrescentar a figura de Neal Cassady/Dean 
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Moriarty, o amigo, o companheiro considerado como um irmão mais velho por Sal 

Paradise/Jack Kerouac e admirado por um instinto de liberdade que faz pensar, assim 

como em relação a Théo, nos pioneiros norte americanos. Além disso, existe outra 

semelhança entre eles: ambos tiveram problemas com a justiça. O herói de Kerouac 

havia passado uma temporada em um reformatório no Colorado, enquanto o irmão de 

Waterman fora acusado de roubo em Toronto.  

Entretanto, as aproximações entre os dois romances não se verificam apenas em 

relação a esses dois personagens importantes das narrativas. O próprio título do livro de 

Poulin parece ter uma conexão evidente com a obra de Kerouac. Se não, vejamos: 

depois de uma áspera discussão com o amigo que veio procurar em São Francisco, 

Kerouac escreve uma coletânea de poesias, composta de 24 “chorus”46, intitulada “São 

Francisco blues”. A referência é bastante sugestiva, mas é na última parte do romance 

de Poulin que ela se torna mais evidente com a menção a Ferlinghetti, um dos mestres 

da “Beat Generation”.  

Acontece que, tanto em um quanto em outro dos dois romances, a busca se 

revela decepcionante, pois, da mesma forma que Théo, Dean/Neal, no momento do 

reencontro, está privado da palavra: “Como num sonho vi ele vindo da cozinha escura 

na ponta dos pés só de meias. Ele não conseguia mais falar” (Kerouac, 2008, p.353). 

Sua última imagem é a de um “velho” Dean/Neal “esfarrapado num sobretudo comido 

pelas traças” (Id., p. 355) que parte a pé e sozinho para todo o sempre. 

Se é incontestável que a própria escrita é o tema de vários livros de Poulin, certo 

é também que, em nenhum outro, isso se verifica de forma tão evidente quanto em V.B., 

porque, se por um lado o romance se constitui como o relato da busca de um irmão 

desaparecido, sob outro ângulo, trata-se da narrativa de todas as leituras que se 

transformaram em escrita, de todos os textos que delinearam, de alguma maneira, o 

traçado da viagem, compreendida como deslocamento geográfico e, igualmente, como a 

deriva que é inerente a todo ato de escrita. Na verdade, esse binômio leitura/escrita 

reflete-se no romance pouliniano, não apenas no personagem escritor, mas também num 

personagem leitor – que podemos chamar de “leitor fictício” – representado na figura da 

“Grande Sauterelle”, “maníaca por livros” (p. 185), que lê com “voracidade” (p. 41) e 

que leva “emprestado” ( p. 41) de bibliotecas e livrarias os livros que a atraem. Aliás, o 

 
46 Segundo o Le Robert diccionnaire d’aujourd’hui, o « chorus », palavra invariável, pertencente ao 
vocabulário do jazz, significa “improvisação sobre um tema” 
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próprio Volkswagen – meio de transporte e também moradia móvel e provisória dos 

protagonistas – transborda de livros: 

Il y avait des livres dans tous les recoins du Volkswagen. À ceux que 
l’homme avait mis dans ses bagages en partant de Québec, s’étaient ajoutés 
les livres qu’il avait achetés ou que la fille avait « empruntés » en cours de 
route. Il y en avait dans le compartiment aménagé derrière le siège du 
conducteur, dans le coffre à gants où dormait le chat ; derrière et sous le siège 
du passager ; sur la deuxième tablette de l’armoire à pharmacie  [...]. Quel 
que fût l’endroit où l’on se trouvait dans le minibus, on avait toujours un livre 
à portée de la main. (POULIN, 1988, pp. 171-172) 
 

Os atos de ler e escrever, em Volkswagen blues., são representados numa relação 

de interdependência, o que nos é claramente demonstrado no capítulo 4, intitulado “O 

escritor ideal”, que se ocupa, em sua primeira parte, da tematização da leitura, passando 

em seguida à abordagem da questão da escrita pela descrição de um escritor ideal que, 

por seu trabalho intuitivo, transbordante, febril, afasta-se radicalmente de nosso 

personagem escritor que se considera “um membro da espécie laboriosa: paciente e 

obstinado mas desprovido de inspiração ou mesmo de estímulo” (p.48) Nesse capítulo, 

dois tipos de leitura são destacados: a de um leitor apressado, sem discernimento, e a de 

um escritor, bem mais seletiva e parcimoniosa 

Tandis que la Grande Sauterelle dévorait tous les livres qui lui tombaient 
sous la main, Jacques Waterman était un lecteur inquiet et parcimonieux. Il 
avait ses auteurs favoris, dont il avait lu tous les livres, mais ces auteurs 
n’étaient pas nombreux : Hemingway, Réjean Ducharme, Gabrielle Roy, 
Salinger, Boris Vian, Brautigan et quelques autres. Et il avait ses livres 
préférés, qu’il relisait souvent et qui étaient pour lui comme des vieux amis. 
(V.B., p.42) 

 

Aliás, o problema da leitura está presente, em Volkswagen blues., desde as 

primeiras páginas pois é justamente um texto, redigido em francês arcaico, ilegível, 

impresso no verso de um cartão postal enviado por Théo ao irmão, quinze anos antes, 

que servirá como pretexto, como motivação inicial para a viagem empreendida pelos 

dois personagens, pois Jack acredita tratar-se de um “pedido de socorro, um sinal de 

desgraça” (p. 83). Pitsémine e seu companheiro começam então a decifrar o texto antigo 

afim de compreender a mensagem de Théo, no que são ajudados pela mãe da jovem, 

uma índia que trabalha como faxineira no museu de Gaspé e que lhes faz notar que a 

escrita do cartão postal nada mais é que o extrato do relatório original da primeira 

viagem de Jacques Cartier ao Canadá, em 1534, e a narrativa do ato de posse da terra, 

em nome do rei francês Francisco I, através da elevação de uma cruz. A mãe de 

Pitsémine lhes chama a atenção para o fato de existirem, no museu, dois cartazes que 

reproduzem os dizeres do documento original de Jacques Cartier, o primeiro em francês 
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arcaico e o segundo que consiste numa reescrita moderna desse mesmo texto, o que 

facilita aos protagonistas a sua decifração. Dessa forma, essa passagem do romance 

ilustra bem como a decodificação de um texto pode ser feita com o auxílio de um outro. 

A atividade de Waterman e de “La Grande Sauterelle”, ao identificar e decifrar o 

fragmento do relato de Jacques Cartier, aproxima-os do leitor real, já que passam pelas 

principais etapas que constituem o processo de leitura: eles leem, decodificam e, em 

seguida interpretam o texto com o objetivo de apreender as intenções de Théo: “Si votre 

frère s’est donné la peine de faire imprimer uun texte ancien  sur une carte postale, 

j’imagine qu’il avait une idée derrière la tête. C’est une sorte de message qu’il vous 

envoyait, vous ne pensez pas ? (V.B., p. 14) 

A própria caracterização, como herói ou como delinquente (bum), da 

personalidade de Théo, o personagem ausente, “à moitié vrai, à moitié inventé” (p. 149), 

depende das diversas leituras contraditórias que se originam nos mesmos fatos, pois ao 

tomar conhecimento, através do microfilme de um jornal antigo, da acusação de roubo 

de um velho documento que pesava sobre seu irmão, Jack vê nisso uma prova de 

heroísmo, enquanto outros vêem um indício de criminalidade: 

j’ai beaucoup réfléchi à cette histoire de document volé et je suis arrivé à la 
conclusion que Théo était un nationaliste. Peut-être même un membre du 
F.L.Q47. Il pensait que la carte était un document original et il voulait 
l’enlever aux Américains pour la ramener au Québec (V.B., p.159) 
 

Assim, Volkswagen blues comunica-se com seu destinatário através de seus 

leitores fictícios que apresentam um modelo possível para a recepção do texto, 

exercendo sobre ela um certo controle. A epígrafe que introduz este capítulo é bastante 

ilustrativa. Corresponde a uma frase pronunciada por Pitsémine que, ao referir-se aos 

livros de uma maneira geral, fornece uma orientação ao leitor quanto à forma pela qual 

deve-se ler o romance pouliniano: relacionando-o a outras obras, não apenas às do 

autor, mas também às de outros escritores. Essa relação, esse diálogo entre texto e leitor 

remete-nos ao conceito de dialogismo desenvolvido por Mikhail Bakhtin que identifica 

a antecipação da palavra de um outro no próprio discurso do narrador, como se, na fala 

deste, estivesse embutida a réplica do leitor, esse interlocutor necessário, receptor da 

mensagem ficcional e parceiro do diálogo que se concretiza no ato de ler.  

 
47 A F.L.Q. (Frente de Libertação do Quebec) era um grupo independente quebequense do qual algumas 
células eram consideradas terroristas. Esse movimento clandestino de inspiração socialista pregava a 
deposição do governo do Quebec, a emancipação dos quebequenses em relação ao Canadá e o 
estabelecimento de uma sociedade de trabalhadores. 
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Um dos traços da escrita de Jacques Poulin é o fato de que seus romances, não 

só citam textos americanos ou franceses, mas também dialogam entre si, retomando 

personagens e temas, pressupondo assim um leitor que tenha lido toda a obra 

pouliniana, sem o que, este seria incapaz de apreender inteiramente essa rede de 

relações internas que desempenham um papel que vai além do meramente estético. 

Tem-se às vezes a impressão de que todas essas repetições, por sua insistência, além de 

possibilitarem a veiculação de certas ideias –  a ternura, a alteridade, a desconstrução 

dos estereótipos da civilização ocidental contemporânea –, ajudam o leitor  na 

formulação de hipóteses de leitura. Paradoxalmente, ao deparar-se com esses motivos 

repetidos, este é conduzido a um trabalho de ativação da memória e, ao mesmo tempo, a 

uma atividade prospectiva. É como se o texto lhe dissesse: “Cuidado, isso deve ser lido 

de outra forma, porque já foi lido antes, em outro lugar”. Estabelece-se então um 

dinamismo no âmago dos enunciados, pois, a cada vez que são retomados, passam a 

situar-se entre uma significação denotativa, estável, produzida pelo momento em que 

apareceram anteriormente, e uma significação derivada da relação que estabelecem com 

os novos enunciados aos quais se conectam no contexto atual. 

 

 

4.1.2. A TRIBULAÇÃO DA ESCRITA DO EXÍLIO 

 

 

4.1.2.1. A IMPOSSÍVEL QUESTÃO JUDAICA 

 

Durmo verdadeiramente ao lado de mim mesmo. 

                                   Franz Kafka 

Estou sempre ao lado de meus sapatos. 

                                   Régine Robin 

  Franz Kafka e Régine Robin, escritores de origem judaica, oriundos de famílias 

assimiladas ao ambiente cultural da Europa, embora em diferentes contextos 

geográficos, viveram épocas diversas da história, marcadas ambas por duas importantes 

guerras que, se observadas, no entanto, com o distanciamento necessário a uma visão 

em perspectiva, geradora de uma compreensão mais abrangente dos fatos, oferecem ao 

olhar estudioso que sobre elas se debruça a feição de um só e único acontecimento. A 

teoria da conspiração judaica, cerne do principal mito nazista, já está presente em vários 
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dos episódios que conturbaram a Europa nos últimos anos do século XIX e primeiras 

décadas do século XX: acusações de assassinatos rituais, as revoltas russas e ucranianas, 

toleradas e, de alguma forma, incentivadas pelos governantes, o fortalecimento dos 

movimentos radicais de nacionalismo, o caso Dreyfus, entre outros.  

Tanto para Kafka quanto para Robin, a questão da alteridade judaica manifesta-

se no mal-estar de um pertencimento cultural problemático. Na verdade, é importante 

ressaltar que o povo judeu, enquanto minoria à parte em uma sociedade composta por 

indivíduos que lhe são semelhantes, vive um exílio milenar, o que o lançou na 

experiência da Diáspora. Para Rozenzweig, citado por Maurice Blanchot, o exílio deve 

ser pensado a partir da relação muito específica que os judeus mantêm com os três 

aspectos que definem uma nação: a terra, a língua e a lei. De uma maneira geral, as 

nações se ligam a um determinado solo enquanto o povo judeu é, em sua maioria, um 

povo sem terra ou, afastado de sua terra, dado que contribui para que o indivíduo 

mantenha, no que concerne à sua nação,  uma relação que não se define por um 

sentimento de posse ou sujeição, mas de distância e nostalgia. Além disso, a maneira 

pela qual o judeu lida com a língua, outro fator de unidade nacional, resulta também 

numa situação de afastamento, de exílio: enquanto os povos, habitualmente, 

identificam-se com a língua que falam, o sujeito da Diáspora fala a língua da terra que 

habita e que não é a sua. Sua verdadeira língua, o hebraico, é reservada às orações e ao 

estudo de temas religiosos; é, pois, uma língua com a qual fala com Deus, uma língua 

sagrada, a língua de Deus. A essa distância, que se manifesta em relação à terra e à 

língua, acrescenta-se uma outra ainda, em relação à lei, pois, embora submetidos à 

legislação do país no qual se instalaram, os judeus permanecem fiéis às leis da Tora e do 

Talmud. 

No entanto, Blanchot identifica no exílio aspectos construtivos: 

O êxodo, o exílio indicam uma relação positiva com a exterioridade cuja 
exigência nos convida a não nos contentarmos com o que nos é próprio (isto 
é, com nosso poder de tudo assimilar, de tudo identificar, de tudo relacionar 
ao nosso Eu) ( BLANCHOT, 2007, p.75) 
 

Dessa forma, partir, pôr-se a caminho, deixar a segurança e a estabilidade do que 

nos é familiar e previsível significa abrir-se a uma outra “verdade”, “à verdade do 

Outro”. Ao evitar a sedentarização, o enraizamento em um determinado local, o 

indivíduo rejeita a fixação a uma realidade de antemão estabelecida. 

Então, diferentemente do exilado político, expulso de sua própria pátria, o 

sujeito da Diáspora vem de um país em relação ao qual situa-se simultaneamente dentro 
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e fora, num entre-dois cujas fronteiras lhe permitem compartilhar a identidade do povo 

da nação onde  vive e conservar, ao mesmo tempo, uma parcela de si mesmo no espaço 

marginal do não-lugar.  Esse pensamento nos remete ao texto de Daniel Sibony para 

quem não existem linhas demarcatórias definitivas entre situações opostas, mas um 

espaço dinâmico, o lugar de uma prática, sendo que um desses “entre-dois” 

fundamentais é a relação do indivíduo com a sua origem.  

Nessas travessias da origem, nessas buscas confusas, encontramos às vezes 
exatamente o que precisamos para nos libertarmos da origem, para dela 
partirmos e não sermos mais obrigados a ela voltar compulsivamente 
(SIBONY, 1991, p. 20)  
 

Entre o que somos e o que fomos, estende-se um grande vazio, um vácuo que 

não nos conduz necessariamente ao nada, mas que pode constituir-se como um espaço 

propício a elaborações criativas.   

Em seu livro sobre Kafka, Régine Robin, analisando o panorama europeu que 

caracteriza a passagem do século XVIII para o século XIX, afirma que 

Todos os intelectuais judeus são confrontados ao problema da herança 
histórica, da filiação e da genealogia que recobre, geralmente, um 
deslocamento geográfico, desde as províncias do Leste até o coração das 
metrópoles germânicas e uma aculturação, verdadeira aventura familiar. 
(ROBIN, 1989, p. 28) 
 

Assim, nesse turbilhão de acontecimentos, tal como se apresenta a cultura da 

Europa Central na virada do século, no momento em que declina o liberalismo, os 

intelectuais judeus aprisionados entre uma assimilação bem sucedida, mas jamais 

totalmente aceita pelos demais, e um sentimento nostálgico de culto do passado que 

nega o progresso e o otimismo desejado pela Haskalá48, tentam encontrar um lugar, uma 

identidade tanto pessoal quanto coletiva. Nesse contexto, exposto a essa circulação de 

enunciados discursivos contraditórios, Kafka busca alguma coisa mais do que 

simplesmente o ingresso na “cultura alemã” ou a adesão a esse “fantasma de judaísmo” 

praticado por seu pai. Na verdade, ele procura um passado, uma comunidade, uma 

língua, um enraizamento, o que o leva – no que não difere muito do proceder da sua 

geração – a descrever, ao menos sob certos aspectos, um movimento contrário à 

ideologia do progresso e do pensamento liberal que havia dominado as ideias da 

geração precedente, a geração “dos pais”. Este fragmento de Carta ao pai demonstra 

claramente o grau de sua repulsa pela religião superficial e de aparências professada 

pelo pai: 

 
48A Haskalah corresponde ao Iluminismo judaiconos países germânicos que teve lugar no fim do século 
XVIII e princípio do século XIX. (ROBIN. 1989, p. 29) 
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Mais tarde, quando adolescente, eu não entendia como você, com o nada de 
judaísmo de que dispunha, podia me recriminar pelo fato de não me esforçar  
(mesmo que fosse por piedade como você se exprimia) para realizar um nada 
semelhante ao seu. Até onde posso ver, era realmente um nada, uma 
brincadeira, nem mesmo isso. (KAFKA, 2009, p. 46) 

 
Esta revolta contra o pai e a família – uma tendência típica da época – manifesta-

se em Kafka, tanto na vida cotidiana quanto em sua escrita e se traduz numa forma 

muito particular de retorno ao judaísmo. Após um longo período do que pode ser 

chamado de “assimilação”, em que as questões judaicas não lhe despertam interesse, 

Kafka, ao aproximar-se dos trinta anos, descobre o teatro ídiche e a pessoa do ator Isak 

Löwy.  

Torna-se necessário, quando empregamos a palavra “assimilação”, refletir sobre 

o que isso realmente significa na Praga do antigo Império Austro-Húngaro. Trata-se de 

uma cidade atravessada por contradições étnicas, sociais e lingüísticas: oficialmente 

austríaca, alemã pela língua dos governantes, tcheca pela maioria de sua população, 

judaica por uma minoria de comerciantes bem sucedidos. No meio desses grupos tão 

heterogêneos, os judeus de Praga de língua alemã – considerados como inimigos pelos 

tchecos pelo fato de se comunicarem em alemão, e não em tcheco, e como estrangeiros 

pela classe austríaca dominante – têm apenas a si mesmos para imitar e tomam 

finalmente, como modelo, seu próprio germanismo. Quanto a Kafka e sua assimilação 

ao meio em que vivia, assim se expressa Marthe Robert: 

Mais que assimilado, no sentido empregado em Berlim ou Viena, Kafka é, 
portanto, “germanizado”. Isso quer dizer que sua língua ocupa o lugar de 
tudo o que lhe foi privado pelo destino: uma terra natal, uma pátria, um 
presente e um passado. Mais tarde ele verá nisso apenas a ilusão de um 
desenraizado inconsciente, seu único bem parecer-lhe-á então o resultado de 
uma apropriação fraudulenta, o que fornecerá um motivo a mais ao seu velho 
sentimento de culpa. (ROBERT, 1979, p.50) 
 

Não havia tanto tempo assim que os Kafka haviam adotado o alemão, como 

língua familiar: era o tcheco o idioma falado na aldeia natal de Hermann Kafka e se este 

envia seu filho à escola alemã, é com a finalidade de acentuar uma ascensão social que 

lhe era tão cara, pois em Praga, não se podia sonhar com prestígio ou reconhecimento 

quando não se falava a língua das classes dominantes. Neste trecho da Carta ao pai, a 

crítica do autor quanto a esse aspecto da personalidade paterna é bastante ácida: 

[...] logo comecei a observar, colecionar e exagerar pequenos ridículos que 
notava em você, por exemplo, o modo como se deixava deslumbrar por 
pessoas na maioria das vezes apenas aparentemente em posição mais elevada, 
das quais você podia contar coisas sem parar – porventura algum conselheiro 
imperial ou algo do gênero (por outro lado esse tipo de coisa me doía, pelo 
fato de que você, meu pai, acreditava precisar dessas confirmações fúteis do 
seu valor e se gabar delas) (KAFKA, 2009, p.28) 
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É interessante notar que o Iluminismo racionalista da Haskalá forjou uma 

imagem de um judaísmo que devia integrar-se à cultura alemã. Elevados à categoria de 

cidadãos “de confissão mosaica” (ROBIN, 1989, p. 29), tendo obtido a igualdade 

jurídica, os judeus deviam adotar os costumes e os hábitos da distinta burguesia 

germânica e, para isso, era necessário, antes de tudo, abandonar esse “jargão infame” 

(Ibd.), o ídiche, língua ancestral dos judeus da diáspora da Europa central e oriental. A 

imagem do ídiche veiculada pela Haskalá era uma imagem bastante pejorativa: não seria 

verdadeiramente uma língua, mas apenas um falar sem regras, uma mistura de línguas, a 

marca do exílio, do gueto e da humilhação. Esse abandono do ídiche, fosse pela adoção 

da língua da cultura dominante – no caso o alemão – fosse pela revivescência do 

hebraico, considerado uma língua “regular”, “lógica” e “pura” como as grandes línguas 

européias, deveria apagar um passado detestado, associado às sombras da Idade Média. 

Segundo Régine Robin,   

O descrédito (do ídiche) era tal, mesmo na Europa central e oriental, que 
muitos escritores se impediram de escrever em ídiche. À procura da 
legitimidade literária, simplesmente não ousavam escrever numa língua pária 
que não tinha  estatuto de língua literária. (ROBIN, 1989, p. 29) 
 

Além das exigências em relação à língua, as mudanças preconizadas pelos 

adeptos do progresso e da germanização deveriam estender-se aos modos, aos usos e 

costumes: o judeu teria que desvencilhar-se de seu traje tradicional – o cafetã, o chapéu 

e os cachinhos sobre as têmporas – em favor de uma vestimenta ocidental. Para resumir, 

usando a expressão de Steven E. Aschein, eles “trocavam, além disso, o cafetã pela 

gravata”(ASCHEIN apud ROBIN, 1989, p. 30)49 

Essa assimilação, no entanto, iria se chocar, durante os anos 80 do século XIX, 

contra a invasão dos países germânicos pelos “judeus do leste” que correspondiam a 

quase todos os estereótipos forjados pelo anti-semitismo: eram sujos, desleixados, 

barulhentos, malcheirosos – fediam a alho e arenque – gesticulavam ao falar, viviam em 

comunidades com suas famílias numerosas, suas casas de oração e seus negociozinhos 

duvidosos no mercado, constituindo, assim, um perigo para o judeu assimilado, pois 

evocavam, com sua presença, uma imagem desfavorável do judaísmo e forneciam uma 

justificativa aos que se lhes opunham e os atacavam.  

Não é de se estranhar, portanto, o desprezo que o Sr. Hermann Kafka demonstra 

pelas relações de seu filho com uma trupe de atores poloneses, ingênuos, primitivos, 

 
49 ASCHEIN, Steven E. Brothers and strangers. University of Wisconsin Press, 1982, p. 67 
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saídos da imensa massa daqueles que não têm escolha, que são tão inteiramente judeus, 

que nem ao menos se dão conta de que poderiam ser outra coisa. Para Kafka, no 

entanto, esses judeus vão representar, de uma forma fantasmática, o ideal do judaísmo, 

pois são exatamente aquilo que ele não pode ser e que gostaria de ser, ou de ter sido. 

Significam, além da descoberta de uma cultura, de uma literatura que ele ignorava 

totalmente, a revelação de uma comunidade possível, desmentindo, por sua existência, a 

crise da cultura e o pessimismo decadentista que se instalam na Europa na passagem do 

século, dos quais Kafka participa plenamente. Seus escritos denunciam a modernidade 

urbana, tecnicista e burocrática das sociedades modernas onde se evidenciam as novas 

relações sociais marcadas pelo individualismo do mundo capitalista moderno. Sem 

dúvida a influência de Martin Buber foi decisiva para que a experiência do encontro 

com a trupe de Isak Löwy e do teatro ídiche fosse também a descoberta da importância 

do hassidismo e das comunidades místicas dos judeus do leste. Os escritos de Buber 

colocam à disposição da imaginação dos intelectuais judeus assimilados todo um 

folclore, um legendário de onde emerge a figura do tzadik, ressurgida como uma nova 

imagem de líder espiritual. A despeito de algumas notas críticas contra Buber, Kafka se 

embrenha nesse terreno da lenda e do mito e, como não pode seguir a mística dessa 

nova forma de judaísmo com a qual passa a ter contato, inventará, por sua própria conta,  

uma teologia imaginária, substituindo as proibições alimentares do judaísmo 
pelo vegetarianismo, imitando a cabala a propósito de seu  sobrenome ou a 
propósito do encontro de letras alfabéticas contidas nos nomes ou 
sobrenomes de seus personagens, e utilizando uma escrita parabólica e 
aforística próxima a do middrach.50 (ROBIN, 1989, p.57-58) 
 

Essa reapropriação imaginária do judaísmo do leste é também, para Kafka, uma 

aproximação do iídiche que passa a estudar a partir de 1917, sem jamais chegar a 

dominá-lo inteiramente. Na encruzilhada das quatro línguas que o atravessam – o 

tcheco, o alemão, o iídiche e o hebraico – e com as quais mantém relações ambíguas, 

Kafka se debate, se esgota, sufoca, pois tem constantemente que se situar, conquistar,  

definir um espaço que, para os indivíduos integrados a uma comunidade, é algo natural, 

algo que se realiza sem maiores esforços. Para exemplificar com seus escritos essa 

ruptura que o atormenta, inúmeras passagens poderiam ser citadas, sobretudo algumas 

que constam dos seus Diários, como esta frase destacada por Régine Robin: “Durmo 

 
50 Os midraschim são livros das épocas talmúdica e pós-talmúdica, dedicados à exegese homilética das 
Escrituras. São ricos em lendas, súmulas e máximas (BUBER, 1995, p. 663 
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verdadeiramente ao lado de mim mesmo” (KAFKA apud ROBIN, 1989, p. 38)51, 

significando a impossibilidade de situar-se inteiramente nesta ou naquela cultura, de 

encaixar-se na sua própria fôrma, de coincidir consigo próprio. Entretanto, ele procura 

um território nas línguas, uma pátria imaginária que, de início, pensa encontrar no 

tcheco, associado às vivências domésticas da infância, aos contos de fada narrados pelos 

empregados da casa, pois é essa a língua da maior parte da população da Boêmia e da 

Moravia. Em uma de suas cartas a Milena Jesenská, tradutora de sua obra para o tcheco, 

Kafka confessa: “Jamais vivi entre os alemães: o alemão é minha língua materna e é, 

portanto, natural para mim, mas gosto muito mais do tcheco” (KAFKA, 1988, mai 

1920, p. 22). Na verdade, existe uma certa ambivalência em sua posição face ao tcheco, 

pois este não é somente a língua musical, a língua de Milena ou dos contos de fada, mas 

é também a língua na qual se enuncia o discurso de um nacionalismo extremista que 

resulta em concepções anti-semitas.  

O alemão, embora seja sua língua materna, a língua na qual pensa, ama e 

escreve, não o faz sentir-se completamente à vontade, porque o seu, é o alemão de 

empréstimo, aquele dos judeus de Praga e não o dos alemães. Régine Robin fala de uma 

certa “dialetização” do alemão em Praga que assume duas formas principais: o 

“Kuchelböhmisch”, uma mistura de alemão e de tcheco, e o Mascheldeutsch, formado 

pelo ídiche e pelo alemão. Em meio a essas variações, Kafka decide usar em sua escrita 

uma língua despojada de todos os seus particularismos, de todos os seus dialetos, 

adotando o alemão mais clássico, sem efeitos de estilo, o que resulta nessa língua-

imagem, cristalina, perfeitamente neutra como uma voz em “off”, uma língua mediana, 

modesta, na medida exata para passar desapercebida, enunciada de algum lugar fora, de 

um não-lugar, uma língua sem território, em exílio.  

Tanto em Kafka quanto em Régine Robin, o trânsito por diversas línguas está 

associado à busca de uma coesão identitária que passa pela relação com o “outro” e se 

coloca em termos de proximidade e diferença. Embora sem inscreverem-se numa 

dimensão emblemática e coletiva, articulando-se principalmente num modo individual, 

suas respectivas obras giram em torno da presença perturbadora de uma experiência 

“outra” que interpela, de seu próprio interior, um “eu” europeu ocidentalizado. Para 

Robin, a relação com a judeidade é permeada pelas vivências traumáticas da ocupação 

nazista durante a Segunda Guerra Mundial. Filha de imigrantes poloneses, nasceu em 

 
51 KAFKA, Franz. Journal. Paris, Grasset, 1954, 2 octobre 1911, p. 62 
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1939, e passa sua primeira infância em uma Paris ocupada pelos alemães onde 

esconder-se, passar despercebida, confundir-se com a população francesa não judia era, 

na época, garantia de preservação da própria vida. A perseguição aos judeus perpetrada 

pelo nazismo, que excluía, separava, marcava pelo uso obrigatório da estrela de seis 

pontas aqueles que pertenciam ao povo judeu, favorecia à sua mentalidade infantil a 

visualização do judaísmo em cores sombrias e provocava-lhe um compreensível 

distanciamento de sua origem. Além disso, durante  sua infância, as cerimônias 

religiosas do judaísmo não eram praticadas domesticamente pela família, que, no 

entanto, através da língua, do ídiche, cultivava um pertencimento à cultura judaica. 

Deixemos que ela mesma explique essa relação ambígua, detendo-nos sobre um trecho 

de sua entrevista a Suzanne Giguère:  

Para meu pai, a militância comunista era mais importante que a sua 
judeidade, embora ele a carregasse consigo em seu sotaque, seus hábitos, sua 
alimentação, em toda a sua pessoa. Não celebrávamos nenhuma festa do 
calendário judaico, não participávamos de nenhuma manifestação religiosa. 
Por outro lado, falávamos ídiche em casa. Todos os domingos, ia ao 
patronato comunista aprender os cantos revolucionários e a poesia ídiche. 
Lembro-me de que à noite meu pai me cantava em ídiche poemas de Heine. 
(ROBIN in GIGUÈRE, 2001, p.240) 
 

Após a morte dos pais, sente-se atravessada por um sentimento de urgência, pois 

faz parte de um contingente de indivíduos remanescentes de uma geração que 

testemunhou um mundo que não existe mais, é detentora de uma língua prestes a 

desaparecer. Na verdade, a atividade da escrita, para Robin, significa um processo de 

exploração, de  aproximação de suas raízes familiares, da busca de uma origem que, até 

determinada época de sua vida, permaneceu, de certa forma, ignorada: a militância 

comunista prevalecia, durante sua infância e juventude, sobre seu pertencimento ao 

judaísmo. Cada uma de suas obras ficcionais representa uma tentativa de reapropriação 

de sua judeidade, compreendida não como uma identidade cultural rígida, mas, ao 

contrário, como uma desconstrução de modelos identitários previamente determinados, 

como um vazio, uma falta, uma ausência de fronteiras delimitadoras. 

 Betty Bernardo Fuks, em seu artigo publicado na revista eletrônica Essaim, 

“Judéité, errance et nomadisme: sur le devenir Juif de Freud”, afirma que, ao contrário 

do judaísmo, que engloba um conjunto de tradições culturais e religiosas e que 

considera como judeu apenas o indivíduo nascido de uma mãe judia ou convertido à 

religião judaica, a judeidade significa o modo particular pelo qual uma pessoa se afirma 

enquanto judia. Trata-se de uma expressão que funda um ato, de uma maneira de tornar-

se outro, de um devir, ou melhor, de um movimento através do qual o indivíduo procede 
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a uma desidentificação, a uma ruptura com modelos fixos e imutáveis e ao exílio 

ininterrupto de si mesmo. Dizendo de outra forma, a judeidade remete a uma busca 

permanente do não-idêntico e a uma construção de si próprio que escapa às 

contingências do nascimento: depende menos do acaso do passado herdado do que 

daquilo que se é levado a construir em inumeráveis desterritorializações reais ou 

subjetivas. 

É exatamente esse sentimento ambíguo de situar-se simultaneamente dentro e 

fora, de não-pertencimento que define o exílio robiniano que se estende para além das 

contingências de deslocamentos geográficos e espaciais, pois prende-se a uma 

desterritorialização constituinte da própria essência do povo judeu. Quando, ao definir-

se, utiliza a expressão « estar sempre ao lado de seus sapatos »52, fala  da 

impossibilidade de coincidir consigo mesma, de identificar-se com apenas uma língua 

materna, com apenas um país ou uma cultura 

 

4.1.2.2 ENTRE “ODRADEK” E “GRATOK” 

 

Alguns dizem que a palavra Odradek deriva do eslavo e com base nisso 
procuram demonstrar a formação dela. Outros por sua vez entendem que 
deriva do alemão, tendo sido apenas influenciada pelo eslavo. 
                                                       Franz Kafka 
 
Elle y restait des heures avec son ours Gratok. On ne sut jamais d’où lui était 
venu ce nom à consonance russe.                                                        
                                                       Régine Robin 
 

Quase oitenta anos se estendem entre a escrita de “A Tribulação do pai de 

família”, uma das “pequenas narrativas” que compõem o volume Um médico rural, 

concluído em abril de 1917, e a primeira publicação, em 1995, do conto “Gratok. 

Langue de vie et langue de mort” na revista eletrônica dedicada à tradução, Meta: 

journal des traducteurs, e posteriormente incluído no livro  L’immense fatigue des 

pierres. Biofictions. Por trás dessas duas narrativas, dois autores cujas biografias 

assinalam alguns pontos comuns: são ambos de origem judaica, provenientes de 

famílias assimiladas que mantinham com o judaísmo uma relação superficial e ambígua 

e, talvez por isso mesmo, experimentem ambos, em relação à origem, o sentimento de 

um pertencimento problemático expresso, principalmente, através de um mal estar, de 

uma angústia existencial, de um desconforto de estar no mundo.  

 
52 “être toujours à côté de ses pompes” Robin, op. cit. P. 237 
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Todavia, se na obra ficcional de Régine Robin a questão judaica aparece como 

um tema recorrente, como um leitmotiv, em Kafka, conforme nos faz notar Marthe 

Robert, embora seus escritos pareçam girar em torno dos grandes temas do pensamento 

e da literatura judaica – o “exílio”, a “culpa” e a “expiação” – não se pode encontrar 

nem mesmo um só judeu em cena. Aliás, segundo Robert, a obra kafkiana não narra os 

fatos da vida do autor, nem deixa entrever o que ele pensa e conclui desses fatos. 

“Noivados, rupturas, judaísmo, conflitos, doença, tudo isso está aparentemente ausente 

da narrativa, e entretanto tudo desempenha nela um papel decisivo” (ROBERT, 1979, p. 

194). Para a autora, ao eliminar tão completamente uma intromissão pessoal em seu 

texto, Kafka reduz a experiência vivida ao seu núcleo essencial, destacando-lhe, dessa 

forma, o aspecto universal: apaga-se por detrás de sua obra, para que  nada de pessoal, 

nada de temporal venha desmentir a eternidade dos acontecimentos fictícios. 

Aliás, não são apenas os personagens de origem judaica que estão ausentes dos 

escritos de Kafka, mas a própria palavra “judeu” jamais é pronunciada. Até mesmo os 

nomes próprios escolhidos para os personagens não são reveladores de um 

pertencimento étnico e, muitas vezes os protagonistas nem são nomeados. Ainda na 

análise de Marthe Robert, a questão do nome obedece a um certo tipo de evolução 

dentro do contexto de toda a obra. Em certas narrativas da juventude, o herói carrega 

um nome bem alemão, como “Rossmann”, de América, e “Bendemann”, de Veredicto, 

cujo caráter germânico é acentuado pela terminação “mann”. Posteriormente, o 

sobrenome tende a desaparecer em proveito de nomes comuns que designam, tanto a 

função atribuída ao personagem, como no caso do “Oficial”, do “Condenado”, 

personagens de “Na colônia penal”, quanto uma categoria de seres e de coisas: “Cão”, 

“Camundongo”, “Ponte”. Mais tarde, o próprio nome genérico desaparece de seus 

escritos ficcionais, porque seus protagonistas passam a situar-se em uma categoria 

impossível de ser definida e, consequentemente, nomeada: são seres que se posicionam 

entre o inanimado e o animal, entre o homem e o objeto. Pertence a essa classe, entre 

outros, a criatura metade gato, metade cordeiro de “Um cruzamento”. Quanto ao velho 

novelo de fios arrebentados de “A tribulação do pai de família”, narrativa sobre a qual 

pretendo deter-me mais demoradamente, o nome escolhido – Odradek – em lugar de 

esclarecer, de orientar o leitor, de situá-lo quanto a natureza do ser sobre o qual se fala, 

é antes um fator de dúvida, de confusão, o pretexto inicial para as reflexões do narrador. 

Este texto curto, talvez o mais inesperado e desconcertante de toda a obra 

kafkiana pelo personagem insólito que nos apresenta, começa com considerações 
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linguísticas tecidas em torno da origem da palavra Odradek, conforme ilustra a epígrafe 

que destaquei no início deste capítulo e que retomo e desdobro para melhor analisá-la: 

Alguns dizem que a palavra Odradek deriva do eslavo e com base nisso 
procuram demonstrar a formação dela. Outros por sua vez entendem que 
deriva do alemão, tendo sido apenas influenciada pelo eslavo. Mas a 
incerteza das duas interpretações permite concluir, sem dúvida com justiça, 
que nenhuma delas procede, sobretudo porque não se pode descobrir através 
de nenhuma um sentido para a palavra. (KAFKA, 2007, p. 43)  
 

Encontramo-nos, então, diante de mais um ser híbrido, dentre tantos que povoam 

a obra kafkiana, que tanto pode ser tcheco quanto alemão, mas que, na verdade, não é 

inteiramente nem uma coisa nem outra, porque nenhuma dessas duas línguas pode 

fornecer uma explicação satisfatória, pode encontrar “um sentido” para ele. Seu 

hibridismo, porém, não se limita apenas aos aspectos linguísticos ou à sua origem: sua 

própria forma e constituição, meio carretel de linha, meio ser humano que fala e que 

tosse, reforça essa condição de estar entre, de não pertencer completamente a uma 

classe de objetos ou de seres definidos. É interessante destacar o traço de humor irônico 

que nasce do contraste entre o tom sério do narrador, o pai de família, que imita de 

alguma forma o discurso científico e chega a revelar até um certo pedantismo,  e a 

ignorância total na qual nos debatemos quanto ao impossível objeto descrito. Haroldo 

de Campos, em seu ensaio “Kafka: um realismo de linguagem?”, encontra neste texto 

kafkiano afinidades com o universo jurídico e aponta semelhanças entre a pesquisa do 

expositor e os relatórios de acusação apresentados em tribunal. Todavia, o texto 

incorpora uma conotação falaciosa, um “ouvi dizer”, uma especulação que se instala nas 

lacunas do conhecimento e que, de certa forma, desconstrói a seriedade pretendida. 

Apesar de todas as impossibilidades que cercam o ser/objeto, o narrador afirma: 

“Naturalmente ninguém se ocuparia de estudos como esses se de fato não existisse um 

ser que se chama Odradek” (Ibid.). Ele existe, então, esse Odradek, embora de uma 

existência indefinível cuja representação deixa transparecer a dúvida e a incerteza:  

À primeira vista ele tem o aspecto de um carretel de linha em forma de 
estrela, e com efeito parece também revestido de fios; de qualquer modo 
devem ser só pedaços de linha rebentados, velhos, atados uns aos outros, 
além de emaranhados e de tipo e cor os mais diversos. ( Ibid) 
 

Logo, de nada se pode estar seguro em relação a esse estranho personagem cuja 

descrição tem que ser intermediada por expressões pouco precisas tais como “à primeira 

vista”, “parece”, “devem ser”. Por outro lado, algumas de suas características começam 

a ser estabelecidas: a estrela define a forma de Odradek e, pode-se dizer, representa seu 

centro vital, pois é em se apoiando nela que ele pode deslocar-se.  
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Não é contudo apenas um carretel, pois do centro da estrela sai uma varetinha 
e nela se encaixa depois uma outra, em ângulo reto. Com a ajuda desta última 
vareta de um lado e de um dos raios da estrela do outro, o conjunto é capaz 
de permanecer em pé como se estivesse sobre duas pernas. (Ibid)  
 

Recapitulando os dados que já reunimos sobre Odradek, temos um ente que é 

talvez alemão, talvez tcheco, guardando a forma geométrica da estrela que pode, sem 

dúvida, ser identificada com o símbolo no qual o povo judeu, desde sempre, se 

reconhece. Impossível não enxergar o vínculo entre a criatura e seu criador, entre esse 

pequeno diabrete, que ao ser indagado sobre seu endereço, responde não possuir 

domicílio fixo, e o escritor, o eterno vagabundo que transita entre as línguas e as 

culturas sem poder fixar-se definitivamente em nenhuma.  

Se considerarmos outros detalhes, sobretudo a questão da linguagem que, desde 

o início do texto, é destacada pelo narrador, parece-nos que esse Odradek, equilibrando-

se sobre duas línguas, sem que nenhuma lhe confira uma linguagem completa ou uma 

verdadeira existência, remete-nos diretamente à literatura “impossível de todos os 

lados”, da qual Kafka fala em sua carta a Max Brod, referindo-se aos escritores judeus 

de Praga: 

Eles viviam entre três impossibilidades (que eu chamaria ao acaso de 
impossibilidades de linguagem, é mais simples mas poderíamos também 
chamá-las de outra forma): a impossibilidade de não escrever, a 
impossibilidade de escrever em alemão, a impossibilidade de escrever de 
outra maneira, às quais seria quase possível acrescentar uma quarta 
impossibilidade, a impossibilidade de escrever ... (KAFKA apud ROBIN, 
1989, p. 27)53 
 

Como objeto sem finalidade ou utilidade, Odradek é, exatamente, o produto da 

impossibilidade de escrever contra a qual se bate Kafka à cada página produzida e, com 

isso torna-se “a própria concreção – signo icônico com seu perfil de letras desconexas – 

da obra de Kafka e de sua força criativa e desmistificadora” (CAMPOS, 1997, p. 136) 

Na verdade, essa bobina revestida de “pedaços de linha rebentados”, de todas as 

cores, atados uns aos outros e emaranhados nos faz pensar em dois aspectos, do 

processo pelo qual  Kafka elabora seus textos: entrelaçando os temas de uma narrativa à 

outra e, frequentemente, rompendo o fio da trama antes que esta atinja um perfeito 

desenvolvimento. Marthe Robert, sobre a incompletude do texto kafkiano, comenta que, 

em 1917, ano da escrita de “A tribulação do pai de família”, Kafka havia abandonado 

dois grandes romances – América e O processo  “ e quantas novelas, quantas histórias 

 
53 KAFKA, Franz. Correspondance. Paris: Gallimard, 1965 
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apenas esboçadas ou interrompidas bruscamente, muito longe ou algumas vezes muito 

perto do fim” (ROBERT, 1979, p.255) 

A narrativa fala, realmente, da “tribulação do pai de família” diante deste 

serzinho inconcebível que de forma intermitente habita sua casa, que se retrai e 

desaparece por meses, mas que acaba sempre por voltar. Se aceitarmos que a pequena 

história faz referência aos escritos de Kafka, somos levados a associar a figura do pai de 

família à do próprio autor, representado como pai de toda a sua obra, uma obra que 

expressa toda a angústia da culpa que o condena, não à morte, mas a errar eternamente 

num espaço intermediário entre a vida e a morte. O narrador, que no último parágrafo 

do texto abandona seu tom pretensamente científico, demonstra toda sua tribulação 

inquirindo-se: 

Será que pode morrer? Tudo o que morre teve antes uma espécie de meta, um 
tipo de atividade e nela se desgastou; não é assim com Odradek. Será então 
que a seu tempo ele ainda irá rolar escada abaixo diante dos pés dos meus 
filhos e dos filhos dos meus filhos, arrastando atrás de si os fios do carretel? 
Evidentemente ele não prejudica ninguém, mas a ideia de que ainda por cima 
ele deva me sobreviver me é quase dolorosa. (KAFKA, 2007, p. 45) 
 

Então, em virtude de uma total inutilidade e falta de objetivo, Odradek está 

condenado a vagar indefinidamente, está destinado a uma imortalidade sem sentido, 

como sem sentido é a vida que arrasta pelos corredores e sótãos, uma vida à margem, ao 

lado, simultaneamente dentro e fora da comunidade doméstica que habita. Essa é a 

verdadeira razão da tribulação daquele que o criou, tribulação essa que chega quase a 

causar-lhe dor: a possibilidade de que sua obra, enquanto representação do mal estar e 

da angústia – que, embora constituam o legado do povo do exílio e da Diáspora, são só 

seus pela maneira pela qual ele os vivencia – oriundos dessa relação problemática com a 

origem e dessa condição ambígua gerada por um pertencimento  simultâneo a mais de 

uma cultura, a mais de uma língua,  se eternize junto as gerações futuras. Marthe Robert 

nos chama a atenção para o advérbio “quase” , inserido no texto de modo a suavizar, a 

minimizar a sensação dolorosa que a existência póstuma de sua obra possa provocar-

lhe: “quase” não significa “inteiramente”. Daí, talvez, a atitude enigmática de Kafka ao 

ordenar a destruição de sua obra, mas ordenando-a a Max Brod, o grande amigo e 

admirador, o único homem que, no fundo ele bem sabia, não aceitaria jamais cumprir 

sua determinação. Por mais inquietante que seja a existência de Odradek, é preciso que 

ele continue rolando sobre os nossos pés, arrastando, enrolado sobre a sua estrela, o fio 

dessas histórias incomparáveis. 
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Diferentemente de Kafka, cujo texto, como dissemos anteriormente, jamais 

aborda de maneira explícita a condição judaica, a obra ficcional de Régine Robin gira 

em torno da judeidade, sendo que a coletânea de novelas L’immense fatigue des pierres. 

Bioficcions que contém a narrativa “Gratok. Langue de vie et langue de mort”, objeto 

deste estudo, foi escrita como um tributo aos 51 judeus, parentes da autora, que 

desapareceram na Segunda Guerra Mundial.  

Desde o título, Robin direciona o leitor para o universo linguístico. Trata-se de 

uma oposição entre duas línguas, expressa pela colocação, lado a lado, de duas palavras 

antagônicas: “vida” e “morte”. A narrativa em questão narra a história da menina judia 

que, vivendo na Paris ocupada pelos alemães, na época da guerra, tem que se esconder 

com sua mãe em uma espécie de garagem abandonada que dividem com outros judeus. 

Sinistre garage. Froid, lugubre, sombre. Il ne fallait éclairer que 
parcimonieusement. Le soir, un peu, pour s’y retrouver, mais à peine. Le 
garage n’était pas chauffé, il n’y avait pas assez de couverture. Il ne fallait 
pas parler fort, simplement chuchoter, apprendre à faire connaître l’essentiel 
de ses besoins et de ses émotions à voix basse (I.F.P., p. 86) 
 

Para poder trabalhar durante o dia, a mãe deixa-a sob a guarda de Juliette – “la 

belle Juliette. Grande et mince, très maquillée, les cheveux relevés en l’air, comme la 

mode de ce temps l’exigeait” (Ibid. 88) – cuja profissão nunca ficou muito clara. O 

certo é que esse trabalho, não muito bem definido, leva-as frequentemente ao teatro, 

descortinando, para a menina, um mundo encantado, feérico, onde cantores, 

malabaristas, mágicos se destacam sobre o fundo colorido do cenário.    

Bem cedo a protagonista aprende a fazer a distinção entre o mundo da garagem, 

das sombras, do silêncio, associado ao ídiche, língua que usam para comunicar-se nesse 

ambiente clandestino, e o mundo exterior, da rua, da casa de Juliette, do teatro, da 

liberdade de expressão e da alegria de viver. Aqui é o francês, a língua da vida  na qual 

se enunciam as experiências gratificantes, opostas ao cotidiano de medo e repressão da 

garagem. O ídiche é a língua da morte, porque aqueles que a falam denunciam a sua 

origem e correm o risco de serem capturados, e é também a língua dos mortos, pois era 

falada pelos milhões de judeus exterminados pelo nazismo Entre esses dois idiomas, o 

francês e o ídiche, a menina constrói um terceiro que usa para falar à meia voz com seu 

urso de pelúcia Gratok e sonhar um mundo de beleza e poesia, embalado pelas velhas 

canções folclóricas judaicas e decorado por dentes de leão e escabiosas. 

Dans ce monde confiné, elle avait de l’autre côté de l’appentis, sous une 
fenêtre minuscule qui laissait parfois paraître quelques étoiles dans la nuit, ou 
de gros nuages, un petit pot à elle, que sa mère vidait et nettoyait tous les 
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matins. Elle y restait des heures avec son ours Gratok. On ne sut jamais d’où 
lui était venu ce nom à consonance russe. (L.F.P, p. 87) 
 

Nesses momentos de intimidade e de descontração, em meio ao ambiente 

sufocante da garagem, sua imaginação se abre como uma exígua janela sobre as sendas 

ensolaradas que, ao mesmo tempo que a conduzem a um futuro luminoso, ao reencontro 

com o pai prisioneiro na Alemanha, fazem-na trilhar o caminho inverso, das origens, de 

suas raízes adormecidas no solo da Polônia e da Bielorussia.  É interessante notar que, 

nessa época da vida, sua sensibilidade infantil oscila entre as cantigas de ninar 

folclóricas que a mãe lhe cantava, em ídiche e em polonês, baixinho à noite, e a canção 

francesa da moda que se ouvia no teatro, memorizada e interpretada por ela, em alta 

voz, nos dias radiosos em companhia de Juliette. 

A menina tinha consciência de que possuía duas vidas, de que participava de 

dois mundos distintos, circunscritos ao mesmo espaço geográfico da Paris da ocupação 

alemã, mundos que se cruzavam apenas fortuitamente, por questão de segundos.O 

mundo daqueles que usavam a estrela, que deviam se esconder, que falavam baixinho 

em iídiche e o mundo dos que bebiam champanhe, que iam ao teatro, que riam alto e 

cantavam. Ela aprendeu a separar os dois mundos, o da morte e o da vida. “Elle savait 

qu’elle  appartenait aux deux et que sa vie avec Gratok, les histoires qu’elle lui 

racontait, c’était l’entre-deux, une façon d’échapper à cette coupure. » (p.90)   

Na verdade, assim como a menina do conto em questão não pode circunscrever-

se a uma identidade unicamente francesa ou totalmente judaica, também o escritor que 

circula entre mais de uma língua não pode esquecer suas múltiplas filiações. Em 

entrevista concedida a Suzane Giguère, Robin afirma que “...alguns escritores dominam 

perfeitamente sua língua de escrita e...ao mesmo tempo descobre-se a presença oculta 

de uma outra língua em suas obras” (ROBIN, apud GIGUÈRE, 2001, p. 255). Essa 

língua outra permanece subjacente, compondo, para utilizar um termo da teoria musical, 

um contraponto ao discurso enunciador. Para Julia Kristeva, o luto da língua materna 

nunca pode ser totalmente concluído, porque não pode haver, em relação a essa língua 

primeira, um esquecimento definitivo, já que ela continua a existir como “um jardim 

secreto” e cada elemento que a compõe é projetado e reapropriado na língua de adoção. 

(KRISTEVA, in CZECKOWSKI e DANZIGER, 1992, p. 27-32) 

Um dia em que se encontrava disposta a confidências, a menina segredou a 

Juliette: 

– Tu sais, quand je serai grande, je parlerai français comme toi. On fera du 
bruit et on allumera toutes les lumières. Je parlerai français, pas le yiddish 
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parce que le yiddish, c’est la langue de la mort. Au garage, il faut se taire et 
si, dans la rue, on vous prend à parler le yiddish on vous emmène. Le yiddish 
c’est la langue de ceux qui portent une étoile. Regarde, moi, je n’ai pas 
d’étoile, moi, je parle français et quand je serai grande je parlerai français 
comme toi ! (L.F.P., p.91) 
 

Finda a guerra, a família, afinal reunida, retoma suas atividades e se integra nas 

modificações sociais e urbanas advindas no pós-guerra e que introduzem, lentamente, a 

classe média na sociedade de consumo. A educação da pequena, matriculada em três 

tipos diferentes de estabelecimento de ensino, recebe influência dos socialistas 

bundistas,54 dos comunistas e da escola pública francesa. Ao estudar seriamente o ídiche 

junto aos bundistas, não pode evitar o desconforto que dela se apossa, pois a associação 

entre os textos antigos de escritores judeus e as atrocidades da guerra, das quais toma 

conhecimento apesar do empenho dos pais em escondê-las, é inevitável: “la langue 

sentait le gaz et la fumée” (ROBIN, 1999, p. 93). Somente na escola francesa sentia-se à 

vontade, estudando “nos ancêtres les Gaulois” [et] la belle forme hexagonale de la 

France. (Id., p. 94) 

Mais tarde, já adulta, dedica-se à tradução do ídiche para o francês, embora esse 

trabalho exigisse dela um esforço desmesurado e causasse-lhe uma enorme angústia. 

Tornava-se disléxica, não enxergava as palavras, inseria outras, inapropriadamente, não 

percebia determinada locução ou forma sintática. Mas não era a estranheza dos 

caracteres hebraicos, tão familiares, que provocava esse desconforto: era “quelque chose 

qui était associé au silence, à la nuit et à la mort”. (Id., p. 96). Ao traduzir os 

romancistas e poetas que haviam escrito em ídiche, era como se descesse ao reino dos 

mortos para trazê-los à vida, para fazê-los despertar numa língua viva, mas era também 

descer aos infernos, era descobrir-se, à cada tradução, sobre a rampa de Birkenau55 

Chaque mot de cette langue, chaque vers ou chaque phrase qu’elle tentait 
maladroitement de traduire, auraient pu avoir été prononcés sérieusement, 
ludiquement, amoureusement ou avec colère par ceux dont les bouches 
s’étaient définitivement tues. (Id., p. 96) 
 

Finalmente, esgotada, sufocada pela tarefa árdua que abraçara, a protagonista 

decide que já é tempo de esquecer a língua da morte e de encontrar um terceiro espaço 

de expressão numa escrita que passa a utilizar o francês, mas que tenta fazer soar o 

ídiche no francês, imitando sua sonoridade, seu ritmo, sua própria respiração. (Id, 96 ). 

 
54Indivíduo participante do Bund (Liga Geral de Operários Judeus da Lituânia, Polônia e Rússia), partido 
de orientação marxista fundado em 1897, com o objetivo de reunir todo o proletariado judeu. Defende a 
tese da dupla opressão desse proletariado: enquanto minoria nacional e enquanto trabalhador   
55 Campo de concentração situado no sul da Polônia onde morreram aproximadamente um milhão de 
judeus 
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Como a língua com a qual falava a Gratok, que condensava e resumia sua intuição do 

perigo, suas vivências de miséria na garagem/esconderijo, mas também seus sonhos 

através da janela , em direção às estrelas, e os momentos de alegria vividos junto a 

Juliette,  essa nova forma de expressão significa a possibilidade de transformar o “entre 

dois”, vivido no início como sofrimento, num “entre dois” repleto de possibilidades 

criativas.  

Para além de todas as suas diferenças, a ficção de Franz Kafka e a de Régine 

Robin, fazem eco pela simbolização da questão judaica e pela situação de entre dois, 

vivida por esse dois autores, cada qual dentro das especificidades de sua escrita, 

condicionadas por fatores sociais e pessoais. Odradek e Gratok associam-se não só pela 

sonoridade que evoca, de certa forma, as línguas do leste europeu, a origem longínqua e 

as migrações do povo judeu em direção ao Ocidente. Entre o ser indefinível, meio 

humano, meio objeto, e o urso de pelúcia, de alguma forma humanizado por sua dona, 

transparece a crise identitária, um estranhamento que é interior e que incita à busca, 

sempre atormentada, através de uma escrita que assume função muito mais exploratória 

do que comunicativa. O que está em jogo é a representação de uma lacuna, de um vazio 

a ser preenchido, mas que jamais poderá sê-lo por aquele que o experimenta. 

 

4.2: DESLOCAMENTO ENTRE LÍNGUAS 

 

4.2.1 CONSIDERAÇÕES TEÓRICAS SOBRE A TRADUÇÃO  

 

Aprender a falar é aprender a traduzir; quando a criança pergunta à sua mãe o 
significado desta ou daquela palavra, o que realmente pede é que traduza na 
sua linguagem o termo desconhecido. 
                    Octavio Paz 
 

Uma das atividades cognitivas mais antigas do mundo, a tradução sempre foi 

foco de inúmeras discussões, tanto relacionadas a fatores linguísticos como ideológicos, 

e grande parte dos estudos relativos a ela gira em torno de duas questões centrais: O que 

é tradução? Qual o papel do tradutor no processo tradutório?   

Embora muito se tenha escrito sobre o tema da tradução, a oposição entre sua 

teoria e sua prática é, de alguma forma, problemática, uma vez que a relação entre elas 

não é fundamentada em critérios de cientificidade, mas, sobretudo, em opções práticas 

assumidas. Assim como o conhecimento humano, em sua operacionalidade, antecede a 

teoria do conhecimento, também o ato da tradução precede a teoria da tradução. No 
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entanto, apenas a reflexão teórica sobre a tradução pode identificar o ato tradutório, da 

mesma forma que somente no âmbito da teoria do conhecimento se identifica o 

conhecimento. Neste sentido, a teoria começa a partir do momento em que o homem 

percebe que está traduzindo e é a conscientização desta percepção que inaugura a teoria 

da tradução. Mesmo quando o tradutor procede de forma empírica, utiliza elementos 

teóricos implícitos. 

Muitas teorias sobre a tradução centram-se na discussão da fidelidade ao texto 

original. Dentre elas, as teorias tradicionais – de cunho linguístico – trabalham sob a 

hipótese da completude e da simetria entre as línguas e propõem, para isso, a metáfora 

do transporte de sentidos e de formas de uma língua para outra, reduzindo ao mínimo a 

intervenção do tradutor. (MOUNIN, 1976; LADMIRAL, 1987; THEODOR, 1983; 

CATFORD, 1965; NEWMARK, 1976). Nessa concepção teórica, “espera-se que uma 

tradução reproduza os valores do original em uma troca com equilíbrio, ou seja, que 

traga, em uma segunda língua, equivalentes em sentido ou em forma dos presentes em 

uma primeira língua”. (RODRIGUES, 2000, p. 91) 

Além dos autores acima citados, podemos destacar, nesse viés teórico, Roman 

Jakobson cujas reflexões sobre a tradução sintetizam, em grandes linhas, as 

preocupações centrais de uma perspectiva de natureza linguística. Jakobson discorda da 

tese de que, para compreender uma palavra, é necessário o conhecimento não linguístico 

do objeto ao qual ela se relaciona. Para ele, o significado não está no objeto, mas no 

signo. O significado seria, portanto, um fato estritamente linguístico.  Dentro dessa 

visão jakobsoniana da significação, dois pontos merecem ser destacados: a centralidade 

do significado linguístico e a primazia da palavra. Nessa perspectiva, traduzir seria 

transpor significados de um signo linguístico por um outro signo que possa substituí-lo. 

(JAKOBSON, 2003, p. 64). Trata-se de uma abordagem estritamente calcada na língua 

e que sustenta uma concepção de tradução pautada na equivalência e na fidelidade, 

visando a um mínimo de perdas.   

O autor apresenta três tipos de tradução: intralingual ou reformulação; 

interlingual ou tradução propriamente dita; intersemiótica ou transmutação. Para ele, 

entretanto, “no nível da tradução intralingual, não há comumente equivalência completa 

entre as unidades do código, ao passo que as mensagens podem servir como 

interpretações adequadas das unidades de código ou mensagens estrangeiras” 

(JAKOBSON, 2003, p. 65). 
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O que se destaca nessa afirmação é a preocupação com a equivalência entre as 

línguas e a possibilidade (ainda que ilusória) de manutenção de um sentido do texto 

original, que poderia ser transmitido à outra língua com o mínimo de perdas possíveis. 

Nessa perspectiva teórica, a tarefa do tradutor é recodificar e transmitir mensagens 

equivalentes de uma língua a outra (não apenas palavras): “o tradutor recodifica e 

transmite uma mensagem recebida de outra fonte. Assim, a tradução envolve duas 

mensagens equivalentes em dois códigos diferentes” (JAKOBSON, 2003, p. 65). 

Nessa visão a tarefa do tradutor seria transferir o significado supostamente 

inerente ao original para uma outra língua, sem nele interferir, ou seja “transferir o 

conteúdo de um texto com os meios próprios de outra língua” (THEODOR, 1983, p. 

21). Qualquer interferência significaria uma perda em relação ao texto original. 

Com base nessa teoria e de acordo com Tytler (apud ARROJO, 2003), podemos 

enumerar três princípios básicos que definiriam uma boa tradução: a tradução deve 

reproduzir em sua totalidade o texto original, o estilo da tradução deve ser o mesmo do 

original e, finalmente, a tradução deve ter toda a fluência e a naturalidade do texto 

original. 

Levando em consideração tais premissas, a tarefa do tradutor é produzir um 

texto de absoluta fidelidade ao original e guardar sua invisibilidade no texto traduzido. 

Dizendo de forma mais incisiva, o objetivo da tradução é a reprodução do original em 

outro código. Em síntese, nessa concepção tradicional, “é como se o texto da segunda 

língua fosse pressuposto e o tradutor simplesmente o preenchesse com a informação 

pretendida pelo autor” (MITTMANN, 2003, p.79). Como consequência, embora se 

admita a subjetividade do tradutor, essa subjetividade representa um empecilho para a 

tradução ideal. De uma forma geral, portanto, os autores filiados à concepção 

tradicional tomam como referência o texto e a língua, como se fossem “baús capazes de 

guardar o sentido, a mensagem, o conteúdo, ou informação” a serem ‘transferidos’ sem 

se cogitar das condições de produção. 

Todavia, a sistematização da noção de fidelidade tem-se revelado problemática, 

até mesmo para os teóricos defensores dessa corrente mais tradicionalista e de cunho 

essencialmente linguístico.  

Dentro de uma perspectiva contestadora, conforme a visão de Solange Mittmann 

(2003), a possibilidade de transporte fiel de um sentido estável de um texto para outro é 

refutada, sendo a tradução entendida como um ato de interpretação determinado por 

contingências externas (visão de mundo, ideologia, padrões estéticos, etc.) que “agem 
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sobre o tradutor e que têm uma relação particular com cada língua” (MITTMANN, 

2003, p. 34).  

Nessa linha de ideias, é reivindicado um novo papel para o tradutor que passa a 

ser considerado como “um sujeito atuante, produtor e responsável”, em vez de ser um 

“mero instrumento, sem direito à voz e acusado de traição”. Isso quer dizer que  existe o 

reconhecimento do “caráter transformador e produtivo da tradução”, bem como  “o 

papel inquestionavelmente autoral do tradutor” (Id.,p. 79). Ou seja, o texto não carrega 

em si sentidos, mas os sentidos do texto emergem no ato da interpretação; tanto o texto 

original como o texto da tradução são resultantes de um processo de transformação; e, 

além disso, ambos os textos apresentam uma pluralidade de vozes. Como a fixidez e a 

estabilidade dos sentidos passam a ser questionadas, há também uma releitura da noção 

de fidelidade, compreendida como “expressão em língua de chegada de uma leitura feita 

em língua de partida por um determinado indivíduo, sob determinadas condições de 

recepção e produção” (AUBERT, 1989, p. 115). 

Nesse sentido, o tradutor será fiel não ao texto original, mas àquilo que 

considera ser o texto original, a partir de sua leitura da obra, leitura essa condicionada à 

sua personalidade, ao que ele é, sente e pensa. O tradutor passa a ser visto como 

inserido em um contexto cultural, ideológico, político que não pode ser ignorado 

quando se elabora uma tradução (ARROJO, 2003; Berman, 1981). 

Venuti (1995), por exemplo, propõe que o tradutor deixe, intencionalmente, sua 

marca no texto traduzido, faça interferências declaradas, motivadas politicamente. Isso 

porque ele parte do pressuposto de que é impossível para quem traduz ausentar-se 

inteiramente do trabalho realizado. Sua invisibilidade é apenas uma ilusão. Assim, “o 

tradutor tem um papel ativo e responsável sobre a tradução, que é um ato de 

transformação e de produção” (MITTMANN, 2003, p. 34). 

Mais recentemente, em estudos interdisciplinares – que buscam o diálogo das 

teorias da tradução com a análise do discurso, a noção de desconstrução e a teoria 

psicanalítica – a tarefa do tradutor tem sido repensada, pois a tradução não é mais vista 

como atividade exclusiva do campo da linguística, mas é considerada em sua relação 

com a história, com a ideologia e com sujeitos socialmente situados e heterogeneamente 

constituídos.  

Dentro dessa perspectiva, o tradutor reconhece “seu papel essencialmente ativo 

de produtor de significados e de representante e intérprete do autor e dos textos que 

traduz. Além desse reconhecimento, é claro, cabe ao tradutor assumir a responsabilidade 
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pela produção de significados que realiza e pela representação do autor a que se 

dedica”. (ARROJO, 2003, p. 172) 

Dessa forma, as concepções teóricas abordadas nos permitem compreender a 

tradução como um gesto de interpretação realizado por um sujeito que ocupa o lugar 

social do tradutor   

. Vale a pena ressaltar que Pêcheux (1993) alerta para o fato de que esse “lugar” 

não pode ser entendido como espaço físico; não é algo da natureza objetiva, mas deve 

ser compreendido enquanto espaço de representações sociais. O lugar se representa, no 

funcionamento discursivo, através de um imaginário que designa o papel que o sujeito 

atribui a si e ao Outro.  

Compreender a tradução como interpretação consiste em considerar que o 

sujeito tradutor busca sentidos, não os atribui. Dessa maneira é que podemos afirmar 

que o sentido diz respeito ao sujeito, enquanto a interpretação vai colocar em relação o 

campo da língua – a linguística – e o campo da sociedade – a história e a ideologia que 

remetem o discurso à sua exterioridade. 

Essa perspectiva teórica permite também refletir sobre o fato de que, em 

tradução/interpretação, “nada é definitivo, sempre há espaço para a resistência, o 

deslizamento, a fuga, o equívoco, os outros sentidos” (MITTMANN, 2003, p. 177). 

Acreditamos que o trabalho do tradutor é uma tarefa sem fim, porque a tradução ideal 

jamais é alcançada. A própria atividade tradutória é, em essência, provisória, pois resta 

sempre a alternativa de ser refeita, mesmo que seja para adequá-la a um contexto de 

contemporaneidade. 

Em seu texto Torres de Babel, Jacques Derrida (2002) sugere que refletir sobre o 

mito da Torre de Babel e a impossibilidade de transparência significa refletir sobre a 

tradução. No movimento de sentidos gerado pelo mito de Babel, destaca-se a idéia de 

que a “Torre de Babel” não configura apenas a multiplicidade irredutível das línguas, 

ela exibe um não-acabamento, a impossibilidade de completar, de totalizar, de saturar, 

de acabar qualquer coisa que seria da ordem da edificação” (DERRIDA, 2002, p. 11 – 

12). Ainda segundo a análise de Derrida, no momento em que Deus instituiu a 

diversidade de línguas, destinou e sujeitou o homem à tradução. Isso porque 

a dispersão das línguas instaurada no mito condena o homem à necessidade 
de tradução, mas também a um trabalho que nunca estará completo, porque a 
tradução perfeita, a transparência, só seria possível com a imposição de uma 
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língua universal como queriam os Shem56. Com esse relato Derrida mostra 
como Deus, ao mesmo tempo em que dá o presente da heterogeneidade, da 
diversidade das línguas, oferece o veneno da impossibilidade de redução a 
um igual; torna necessária a tradução e marca a impossibilidade da 
transparência. Em lugar da compreensão universal, almejada pelos Shem, 
instituiu-se a multiplicidade de línguas e o reino da diferença. 
(RODRIGUES, 2000, p. 90) 
 

Ao analisar o mito da Torre de Babel, Cristina Rodrigues (2000) considera que a 

dispersão das tribos e a multiplicidade de línguas daí decorrente instaura a diferença e a 

desigualdade e não promove o intercâmbio e nem o equilíbrio entre as línguas. Assim, 

afirma ela, é problemático encarar a tradução como uma relação de equivalência, na 

medida em que pratica a diferença entre valores, crenças, representações sociais. 

(RODRIGUES, 2000, p. 87) 

Sob esse enfoque, a noção de equivalência (que pressupõe unidade e 

homogeneidade) passa a ser questionada. Não tem espaço nesse reino da différance57. 

Assim também a noção de “original” é deslocada, porque não há 

sentido original antes de uma leitura. Aquilo que chamamos original se 
estabelece e se modula segundo as diversas interpretações de um texto que, 
dessa maneira, perde qualquer essência ou significados intrínsecos. O sentido 
do original é o sentido que lhe atribui um leitor ou uma determinada situação 
interpretativa, um determinado contexto de leitura. [...]. Não existe original 
antes de sua tradução; é a tradução que, de alguma maneira cria seu 
“original”. (SISCAR, 2001, p. 87) 
 

Na verdade, ainda sob a ótica da différance, cada significante só adquire 

significado ao remeter a outro significante, passado ou futuro. Sendo assim, cada 

elemento encontra-se aprisionado numa rede tecida por outras palavras e por outras 

configurações textuais e relaciona-se, sempre, com outros, “guardando em si a marca do 

elemento passado e deixando-se moldar pela marca de sua relação com o elemento 

futuro”. (DERRIDA, 1972, p. 45). Não há propriamente um presente, no sentido de que 

o processo de significação pressupõe essas séries de remissões que impedem que um 

elemento, em determinado momento, remeta apenas a si próprio. O texto de partida é, 

pois, tão sujeito a esse processo de adiamento e a esse deslocamento de sentido quanto a 

tradução. Se pensarmos que é exatamente a leitura – ou as diversas leituras – que 

 
56 Forma hebraica do nome Sem, um dos três filhos de Noé, cuja descendência, segundo a Gênese, 
espalhou-se sobre a Terra 
57A partir da conferência La Différance, proferida por Jacques Derrida em 27 de janeiro de 1968, na 
Sociedade Francesa de Filosofia, a différance passou a ser uma espécie de “emblema da desconstrução”, 
proporcionando uma grande discussão sobre sua escrita e também sobre a tradução deste neografismo 
para outras línguas. Desde as primeiras traduções para o português desta conferência e de outros textos e 
livros nos quais Derrida fala sobre a différance, ela tem gerado uma espécie de polêmica que reflete de 
modo peculiar o papel da tradução como lugar privilegiado para se refletir sobre a linguagem e a 
reciprocidade entre as línguas. 
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atualiza o sentido do texto e considerando o aspecto de interpretação da tradução, é 

possível identificar nessa última uma função muito mais produtora que protetora do 

sentido.  

Por outro lado, isso impede que se produzam, na tradução, significados com o 

mesmo valor do texto original. O texto traduzido é sempre “outro” texto que mantém 

outro tipo de relações entre os elementos, justamente porque “as coerções impostas pela 

língua levam a diferentes possibilidades de contextualizações, de remissões, de 

encadeamentos, de atribuição de valores entre os elementos”. (RODRIGUES, 2003, p. 

95) 

Quanto ao texto original, sua existência depende das várias leituras que enseje e 

que não podem ser, no entanto, alimentadas pela ilusão logocêntrica de resgatar e 

sustentar um sentido primeiro e estável. A tradução, por sua vez, não transporta uma 

essência, não troca ou substitui significados prontos em um texto por significados 

equivalentes em outra língua. Para Octávio Paz, 

no passado, a tradução dissipava a dúvida: se não há uma língua universal, as 
línguas formam uma sociedade universal, na qual todos, vencidas certas 
dificuldades, se entendem e compreendem. E se compreendem porque as 
línguas distintas dos homens dizem sempre as mesmas coisas. [...]. [H]á 
muitas línguas, mas o sentido é único. [...] A Idade Moderna destruiu essa 
segurança. Ao redescobrir a infinita variedade dos temperamentos e paixões, 
e ante o espetáculo da multiplicidade de costumes e instituições, o homem 
começou a deixar de se reconhecer nos homens. [...] A tradução reflete essas 
mudanças: já não é uma operação destinada a mostrar a identidade essencial 
dos homens, mas o veículo de suas singularidades. Sua função tinha sido a de 
revelar as semelhanças acima das diferenças; de agora em diante, manifesta 
que essas diferenças são intransponíveis. (PAZ, 1990, p.9 – 11) 

 
Para Sherry Simon, o texto que resulta de um processo de tradução é a própria 

materialização das relações entre as línguas e as comunidades de cultura. “quer tome 

uma forma acabada ou inacabada, a tradução que informa o texto literário serve de 

revelador: é um dos meios pelos quais a hibridação cultural se constitui”. (SIMON, 

1994, p.178) 

Dessa forma, definir a tradução como uma transferência de informações de um 

sistema de signos para outro nos parece uma maneira bastante imprecisa para descrever 

o que ocorre no ato tradutório. A tradução abrange um processo bem mais complexo 

que escapa aos conceitos e à terminologia que se aplicam aos procedimentos mecânicos. 

A substituição de signos de uma língua por signos de outra é apenas um efeito final que 

não explica o processo tradutório, pois a tradução é um processo mental baseado na 

intuição de conteúdos situados em contextos. Faz-se necessário, portanto, abandonar a 



 

 158 

 

hipótese de uma relação simétrica e niveladora das linguagens e questionar o alcance da 

tradução e a possibilidade de recuperação total de sentidos na língua alvo. 

A sociedade atual, dominada pelas tecnologias da informação, parece caminhar 

para um processo de globalização e sonha com a livre comunicação entre os povos. 

Entretanto, para esse fim, a diversidade linguística continua a constituir um obstáculo 

apenas transponível com a aprendizagem de línguas estrangeiras ou, na sua 

impossibilidade, com o recurso da tradução. Esta surge então como um “mal 

necessário” no sentido de que, embora seja relativa a sua capacidade de transposição de 

conteúdos semânticos de uma língua para outra, continua sendo fator importante no 

estabelecimento e manutenção das relações entre as diferentes culturas.  

Assim, conceber a tradução como uma relação complexa entre dois textos, não 

como uma relação de equivalência em que haveria simetria entre eles, significa 

concebê-la como o lugar da diferença, das trocas, num processo de mestiçagem 

linguística que jamais se completa. 

A tradução está presente na vida – ambos exerceram a atividade de tradutor, por 

um certo período – e na obra dos dois autores que escolhi para análise. Jacques Poulin 

chega mesmo a dedicar-lhe um de seus romances – La traduction est une histoire 

d’amour – em que as Cartas a Milena, uma compilação das cartas enviadas por Franz 

Kafka à sua tradutora Milena Jesenská, é uma das citações do texto e, de certa forma, 

sugere a relação mantida entre o protagonista escritor e sua tradutora, única voz 

feminina a assumir a narração entre todos os romances do autor.  

Quanto a Régine Robin, em duas de suas novelas  – “Agenda” e “Gratok. 

Langue de vie et langue de mort” – a questão da tradução, de maneira mais ou menos 

explícita, é abordada. Na primeira, um dos objetos de análise no capítulo “Origens, 

mitos e sonhos”, a protagonista, a filha, em seu esforço de traduzir, de compreender, de 

reduzir ao seu próprio discurso, a mãe morta, sente que esta lhe escapa, confirmando a 

impossibilidade da equivalência entre dois textos produzidos em códigos diferentes. A 

aproximação possível entre elas dá-se apenas através da linguagem poética. 

Na segunda novela, temos em cena a figura da menina judia, escondida em uma 

garagem abandonada, durante a ocupação nazista em Paris, que ao crescer torna-se 

tradutora de textos em ídiche, para descobrir que a enormidade da catástrofe que 

significou a Shoa não pode ser traduzida pela linguagem linear cotidiana, tornando-se 

necessária a invenção de outro código, outra forma indireta, fragmentada e alegórica 

para abordar o horror. 
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Escolhemos para estudo, na seção seguinte, o romance Les grandes marées de 

Jacques Poulin que conta a história do tradutor de histórias em quadrinhos Teddy Bear, 

porque, a meu ver, esse texto oferece maiores possibilidades de observação de algumas 

questões próprias ao processo tradutório   

 

4.2.2 TEDDY E A TRADUÇÃO 

 

O protagonista de Les grandes marées é “Traducteur de Bandes Dessinées” – 

TDB – de onde lhe vem o codinome – o único nome, alíás – Teddy Bear. Sua relação 

com o trabalho que executa é muito mais problemática do que feliz. Procura sempre a 

precisão ou a transparência absoluta e se debate com as palavras que, apesar de seu 

plano de trabalho preciso, em alguns dias, teimam, a princípio, em não lhe vir à mente, 

para irromperem, turbilhonantes, no momento em que se prepara para dormir.  

Sua busca da palavra exata leva-o a corrigir o irmão, mesmo em se tratando de 

uma conversa imaginária entre eles: 

– Écoute, mon frère, Tu es tellement maniaque et tellement lent... alors le 
temps de mettre le mélange dans ton moule à tarte et de l’aplatir... 
– ...de le tasser, corrigea-t-il (G.M., p. 46-47) 
 

Quando utiliza a expressão metafórica “je crache le feu” – para descrever a 

sensação de ardor na garganta por ter comido a receita acidentalmente apimentada de 

Tête Heureuse – tem “le sentiment qu’il se laiss[e] aller à un excès de langage.” (G.M. 

p. 80) 

Para esse solitário e introvertido, a tradução não poderia mesmo ser vista como 

uma forma de comunicação com o próximo. Da mesma forma que Amadou, de Jimmy e 

de Noël – protagonistas, respectivamente, de Faites de beaux rêves, Jimmy e Le cœur de 

la baleine bleue – Teddy aceita placidamente a incomunicabilidade com os outros. Esse 

“socio-affectif” procura a felicidade precisamente na solidão. Refugia-se sozinho na Île 

Madame, onde confia a seu gato Matousalem – vale a pena repetir essa passagem – 

ironicamente surdo: “Personne n’a plus rien à dire à personne”. (p. 24). Na realidade, 

Teddy fala apenas com Marie. A chegada do Autor e do professor Mocassin, enviados 

pelo patrão para que o tradutor pudesse “dialoguer au niveau de son travail” (p. 92), não 

o incita a uma troca de ideias: o Autor, o professor e o tradutor não têm nada a dizer un 

ao outro. O Autor fala pouco; é hostil e se contenta em “marmonner quand il v[eu]t le 

sel et le poivre”. (p. 94). Quanto ao professor, fala sem parar: “Il [fait] um récit détaillé 
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des trois voyages de Jacques Cartier” e se lança « dans un savant exposé sur la 

diminution annuelle de l’angle formé par le méridien magnétique et le méridien 

géographique ». (p. 94). Além do mais « il est sourd comme un pot ou bien ses batteries 

sont à terre ! » (p.93). Isso quer dizer que, no que lhe diz respeito, a comunicação nunca 

se completa, pois o professor só funciona como emissor e nunca como receptor de uma 

mensagem. 

Um dos problemas principais de Teddy, em relação à tradução, é seu desejo de 

precisão, a busca por “le mot juste”, a procura por uma equivalência de sentidos que não 

pode, a rigor, ser alcançada. Até os sinônimos – ou os heterônimos58, os sinônimos em 

uma outra língua – distinguem-se uns dos outros, a despeito da semelhança de sentidos 

que os aproxima, cada um remetendo a um referente específico que lhes justifica a 

existência e a autonomia: 

Em última análise, pode-se mesmo afirmar que não existem sinônimos 
verdadeiros: quando o mesmo significado é aparentemente expresso por dois 
significantes diferentes, estamos sempre, na verdade, na presença de nuances 
diferentes: “revolver” não é absolutamente sinônimo de “pistolet”, mas pode 
ser utilizado nesse sentido (ECO, 1988, p. 68) 

 
É o caso, por exemplo, das dúvidas de Teddy em relação à palavra 

“clairvoyance”: 

il vit que le mot n’était pas seul et qu’il traînait derrière lui deux autres mots 
de même sens mais d’allure différente : « perspicacité » et « lucidité » ; il 
écarta le premier, qui avait un air sournois, puis il tenta de comparer 
« lucidité » et « clairvoyance » [...]. [S]es pensées se mirent à dériver au gré 
des associations inconscientes et il en arriva à la conclusion irrationnelle que 
le mot « lucidité » convenait mieux à la chaleur de l’été tandis que le mot 
« clairvoyance » se prêtait davantage à la saison hivernale. Quand il comprit 
à quel excès il avait été conduit, il fit un effort pour revenir à la question. 
(G.M., p. 89) 
 

Esta comparação faz sobressair dois problemas da tradução. Em primeiro lugar, 

Teddy considera o expediente da definição de forma negativa, como uma deriva 

inconsciente, irracional e excessiva que produz uma expansão, uma ambiguidade ao 

contrário da precisão mecânica ideal. Em segundo lugar, as palavras “clairvoyance” e 

“lucidité” se aproximam em função de sua sinonímia, embora sejam distintas, na 

definição de Teddy, por causa da oposição inverno/verão: as palavras são, 

simultaneamente, parecidas e opostas e é a tradução intralingual que veicula essa 

 
58Palavra considerada como sendo mais ou menos o equivalente de uma palavra de sentido próximo em 
uma outra língua. (J. REY-DEBOVE, Éude linguistique et sémiotique des dictionnaires français 
contemporains., The Hague, Paris, Mouton, 1971, p. 28). O sentido mais conhecido da palavra 
« heterônimo » diz respeito a autores fictícios que constituem uma personalidade. O maior e mais famoso 
exemplo da produção de heterônimos é o da obra do poeta português Fernando Pessoa.  
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justaposição dos opostos. A sinonímia, ao invés de esclarecer, consiste em mais um 

fator que contribui para a ambiguidade da língua. 

Assim, em lugar de atingir a tão almejada univocidade transparente da língua, o 

tradutor vê-se às voltas com “signos plurívocos, que podem ser assim em virtude da 

força das conotações (quer dizer que um segundo significado se apóia no primeiro)” 

(ECO, 1988, p.67). De fato, o que Teddy destaca é o que Eco chama de “semiose 

ilimitada” : “na medida em que [...] um significante pode remeter a diferentes 

significados, a unidade presumida que é o signo torna-se bastante problemática e se 

dissolve freqüentemente numa rede de correlações em constante reestruturação”. (ECO, 

1988, p.40). A rede de correlações representa assim um “dissolução” da “unidade” em 

favor de uma pluralidade ou uma polissemia que bem pode ser infinita. 

Esse fenômeno manifesta-se repetidamente no que diz respeito a Teddy, por 

exemplo quando o tradutor se perde em seus dicionários numa busca circular da 

definição da palavra “heureux” (G.M., p. 96 – 97): as definições, cada vez mais 

técnicas, remetem uma às outras de maneira vertiginosa e infinita. Fabricadas, também 

elas, a partir de signos linguísticos, as definições fornecidas por um dicionário não 

conseguem sempre dar conta de um sentido “real” das palavras porque esse depende do 

contexto de enunciação. O sistema linguístico é um sistema fechado em que cada signo 

remete a outros num movimento progressivo que tende ao infinito. Isso acontece no 

caso do adjetivo “heureux” – “qui jouit du bonheur” – que o tradutor procura no Petit 

Robert. A definição de “bonheur” – “état de conscience pleinement satisfaite” – leva-o à 

palavra « conscience » –  « connaissance immédiate de sa propre activité psychique ». 

Apesar dessas pesquisas, Teddy continua ainda incapaz de dizer se é feliz ou não.  

Não só os enunciados, mas também a palavra mantém uma relação dialógica 

com outras palavras. Uma leva à outra, que por sua vez leva à outra, até que não haja 

mais ligação aparente com a primeira da série. Encadeiam-se, frequentemente por 

associação – de significados ou de significantes – e se evocam mutuamente, como no 

caso de “clairvoyance”, “perspicacité” e “lucidité”. 

Mas não é apenas em Les grandes marées, que esse aspecto dialógico da 

linguagem encontra-se em destaque na obra pouliniana. Em Volkswagen blues, ele é 

evocado quando o verbo inglês to ramble suscita a tradução “vagabonder” que faz Jack 

Waterman pensar na série de sinônimos franceses: “se promener”, errer à l’aventure”, 

“aller de-ci de-là.” (V.B., p. 251-252). Da mesma forma, a palavra “steep” faz pensar 

em “escarpé”, “à pic”, “en pente raide”. (V.B., p.252).  



 

 162 

 

Essas ligações associativas tornam manifesta a parentela semântica entre os 

diferentes significados das palavras e mostram que o escritor pouliniano está consciente 

das relações dialógicas, não somente entre as palavras mas também entre seus próprios 

enunciados e os enunciados dos outros.  

As dificuldades que o tradutor encontra em seu trabalho e seus constantes 

fracassos estão representadas em várias passagens que aparecem regularmente no texto: 

“il avait travaillé sans succès” (G.M., p. 24) e “[t]out l’après-midi, le traducteur eut des 

difficultés avec Tarzan”. (G.M., p. 32) Algumas vezes, em sua escolha da palavra, 

Teddy se debate entre nuances de sentido. As palavras recusam-se a obedecer-lhe e a 

dobrar-se à precisão e à univocidade, “arriv[ant] comme des invités qui ont oublié 

l’heure; ils le tenaient éveillé une bonne partie de la nuit” (G.M., p. 16). A palavra 

exata, tão exaustivamente procurada, lhe escapa, o que cria lacunas e falhas até mesmo 

na comunicação com os outros insulares: “Merci, dit-il ensuite. J’étais parti pour un 

autre ... (il ne trouva pas le mot juste) (G.M., p. 52) 

Como a equivalência de sentidos é de capital importância para Teddy, os 

dicionários se tornam, mais que indispensáveis, uma verdadeira obsessão: “D’aussi loin 

qu’il se souvenait, il avait toujours aimé les dictionnaires et les encyclopédies. Le Petit 

Robert, le gros Harrap’s, le Grand Larousse, le petit Littré, le gros Webster remplaçaient 

les amis qu’il n’avait pas ». (G.M., p. 18). Esses dicionários ajudam Teddy a definir as 

palavras, a assimilá-las, a manipulá-las segundo o código estabelecido pelos grupos 

linguísticos em questão. Mas acontece também de, algumas vezes, não serem suficientes 

para socorrer o tradutor que lamenta não ter “la formation d’un linguiste, ou d’un 

sémanticien, ou même d’un spécialiste du mumbo jumbo”59 (G.M.,p. 19). A passagem 

que se segue ilustra bem essa questão: 

Quand la petite Lucie, un jour, s’était approchée du monticule et avait dit à 
Charlie Brown : « This is no time to be throwing a curve ... A knuckle ball is 
the pitch ... A knuckle ball will catch him flat-footed », le traducteur avait 
trouvé l’expression “to catch one flat-footed” dans le gros Webster, avec les 
explications appropriées. Malheureusement, il ne se souvenait plus s’il fallait 
traduire “knuckle ball” par « balle-jointure » ou bien par « balle-papillon » et 
il n’avait trouvé la solution ni dans le Harrap’s, ni dans le gros Webster, ni 
dans le Grand dictionnaire d’Américanisme (G.M., p. 18-19) 

 

 
59 A palavra “mumbo jumbo” é uma expressão da língua inglesa que expressa uma situação ou 
acontecimento sem sentido, frequentemente associada a rituais religiosos destinados a enganar o público. 
Segundo o Collins english dictionary (1991), pode também significar “linguagem sem sentido ou 
intencionalmente complicada” 
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A hesitação domina, pois, o espírito do tradutor cuja indecisão reflete o fato de 

sentir-se como um intermediário entre dois códigos. Desestabiliza-se não somente no 

plano mental mas também seu físico sofre, se desorganiza em função de uma situação 

para a qual não encontra uma solução possível 

Quand il butait sur une difficulté sérieuse : un jeu de mots, une expression en 
slang ou une allusion politique à laquelle il fallait donner une couleur locale, 
il se mettait à marcher de long en large dans l’unique pièce du chalet ; il 
prenait une vieille balle de tennis et tout en marchant les mains dans le dos, il 
la pétrissait machinalement pour empêcher ses muscles de s’ankyloser. (G.M. 
p, 147) 

  

 
Assim, o vaivém mental entre os dois códigos se traduz por um vaivém físico 

através do espaço. Além disso a forma redonda e perfeita da bola de tênis, encarnando 

para o tradutor a perfeição que visa nas suas traduções, ele a aperta com a mão como 

para se inspirar. Notemos, igualmente, que age maquinalmente, buscando 

inconscientemente a precisão mecânica e que, nesse momento do romance, ele já sofre 

da atrofia muscular que vai provocar a limitação quase completa de seus movimentos. 

Daí para frente o “vaivém” torna-se cada vez mais difícil.  

E o que é mais grave é que a hesitação não para aí e Teddy continua a se debater 

na procura da palavra exata, da univocidade ou da transparência perfeita: 

Pour traduire [« seconds »], il finit par trouver « portion supplémentaire dans 
le Grand dictionnaire d’américanismes, mais il lui sembla que l’expression 
n’était pas fidèle à l’esprit du texte anglais. À force de se crever la cervelle, il 
découvrit l’expression « deuxième service » ; il en fut d’abord satisfait puis le 
doute s’installa dans son esprit et il lui trouva toutes sortes de défauts. Il 
hésita ... pendant une journée complète. (G.M., p.83) 
 

O conflito interior no qual se debate deriva do desejo de uma equivalência 

absoluta que de antemão não pode ser atingida na atividade tradutória. Frequentemente, 

mesmo quando dá uma tradução por terminada, costuma revisá-la, modificá-la ou 

rejeitá-la definitivamente: 

Je voulais réviser mes textes. Et tout à coup, une des phrases que j’avais 
traduite hier soir m’a paru suspecte : il n’y avait pas d’erreur de vocabulaire, 
mais le ton n’était pas juste. Dans les bandes déssinées, il faut obtenir un ton 
intermédiaire entre le langage parlé et le langage écrit60 , et on n’y arrive pas 
toujours du premier coup. (G.M.170-171) 
 

 
60É preciso notar que em Les grandes marées, não se trata apenas da tradução de textos, mas de histórias 
em quadrinhos, quer dizer, de texto e imagens: uma forma narrativa composta por uma sequência de 
quadros pictográficos. O trabalho de Teddy é portanto duplamente complicado, porque procura encontrar 
equivalências no plano do código, mas igualmente transmitir esse “tom intermediário” entre o “oral” e o 
“escrito”, levando em consideração certos elementos que fazem parte da sua linguagem característica, 
como o balão, as onomatopéias, as parábolas visuais. Tendo sido, originalmente, voltadas para o consumo 
das classes iletradas, sua linguagem deve reproduzir a fala cotidiana, com suas gírias e jargões.  
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Esse processo de revisão é evidenciado quando se trata do aviso redigido em 

inglês, na “Maison du Nord”:  “WARNING/ Mariners should navigate/ with extreme 

caution in this area (G.M. 41) . Teddy tinha escrito e riscado quatro versões francesas 

diferentes, mas a última, riscada como as precedentes, não foi substituída. A indecisão 

continua e a tradução permanece inacabada, porque o tradutor não se conforma com as 

transformações que o texto traduzido sofre em relação à versão inglesa, desafiando a 

hipótese da equivalência perfeita. 

Mesmo fora do contexto da tradução, a questão da equivalência perfeita é 

levantada algumas vezes, começando pelo molho para espaguete de Tête Heureuse. Ela 

se engana por causa da “distinction que certaines personnes négligeaient de faire entre 

le piment rouge à saveur piquante et le piment  doux qui était vert et s’appelait aussi 

poivron et pouvait aussi être rouge » (G.M., p. 80). O desastre culinário que daí resulta 

origina-se na confusão entre os dois temperos de aparência semelhante, mas de sabores 

radicalmente diferentes.  

O mesmo fenômeno se produz quando Teddy e Marie examinam um mapa do 

rio. O primeiro procura destacar os perigos de nadar no rio, enquanto Marie observa um 

aspecto bem diferente: 

Il pensait qu’elle alait s’étonner de voir à quel point le récif était éloigné de 
l’Île Madame, mais elle dit : 
– Tiens, c’est curieux comme l’eau n’est pas profonde. Je pensais qu’il y 
avait au moins deux brasses d’eau, mais non : il n’y a même pas une brasse ! 
– Oui, mais le chenal est tout près, dit Teddy. Dans le chenal, il y a cinq 
brasses et le courant est fort. 
– Tiens, c’est encore moins profond par ici, dit-elle. (G.M. p., 41) 
 

Os dois personagens leem os mesmos dados de maneira completamente 

diferente: um vê apenas as profundidades perigosas, ao passo que a outra descobre no 

mapa a possibilidade de ir à ilha vizinha, porque a água é pouco profunda. Trata-se de 

um só mapa que produz então duas leituras contraditórias. 

Outro episódio do romance aborda a questão da equivalência e problematiza a 

relação entre cópia e original. Trata-se do capítulo intitulado “Le mystère des boucles 

d’oreilles”. O professor Mocassin e Teddy discutem sobre uma história em quadrinhos, 

The Katzenjammer Kids61. Teddy afirma não reconhecer esse título, mas Mocassin 

explica: 

 
61 No Brasil, ambas as séries receberam, na maior parte do tempo, o nome de Os Sobrinhos do Capitão, 
mas a de Dirks chegou a ser publicada no Globo Juvenil como O Capitão e os meninos. Foram publicadas 
pela Ebal na revista Capitão Z, em 1961.  
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Vous la connaissez, j’en suis certain, mais vous vous laissez abuser par 
l’allure allemande du titre [...] La bande a changé de nom plusieurs fois. Elle 
s’est appelée Hans et Fritz, et lorsque les Américains sont entrés en guerre 
contre l’Allemagne, en 1917, elle est devenue The Captain and the Kids [...] 
[C]e dernier titre a été traduit en français par Les Enfants du capitaine. 
(POULIN< 1995, p. 106) 

 

A mesma história em quadrinhos endossa então várias identidades através de sua 

tradução em duas – talvez três62 – línguas diferentes: cada cultura reconhece o mesmo 

quadrinho sob um outro título. Em seguida, uma vez que Teddy, não se lembra ainda do 

quadrinho em questão, Mocassin garatuja os personagens principais. E, de repente, o 

tradutor se lembra que “la bande dessinée s’appelait Toto et Titi” (G.M., p. 108). O 

novo título contribui para aumentar, ainda mais, a confusão identitária. Mocassin 

explica, então, que se trata, na verdade, de duas histórias em quadrinhos que colocam 

em cena os mesmos personagens: 

[L]a bande dessinée originale [a été] créée par Rudolph Dirks, et une copie 
très fidèle [a été] dessinée par un certain Harold Knerr [...] Dirks s’était 
brouillé avec son employeur, la firme Hearst [...] [Il] s’était alors trouvé un 
autre employeur et la firme lui avait intenté un procès. En vertu du jugement 
rendu par le tribunal, la Hearst conservait la bande et pouvait engager un 
nouveau dessinateur, tandis que Dirks avait le droit d’utiliser ses personnages 
à condition de choisir un autre titre. La firme Hearst avait aussitôt engagé le 
dessinateur Harold Knerr, qui s’était mis à copier le style de Dirks avec une 
telle habileté qu’un lecteur non prévenu n’y voyait aucune différence. Depuis 
lors, la même bande dessinée était publiée par deux auteurs, sous deux titres 
différents, dans deux journaux de New York. (POULIN, 1995, p. 109-110) 
 

Trata-se então de duas histórias em quadrinhos ou de uma apenas? A 

ambiguidade permanece entre a unidade da “mesma” história em quadrinhos e a 

dualidade da cópia. Mas afinal qual era a cópia? A que guardava o título original ou a 

que era produzida pelo desenhista original? E quando Mocassin pergunta a Teddy se é 

possível distinguir entre os dois quadrinhos, o tradutor não pode fazê-lo. Mocassin 

observa então: 

Les deux bandes ne sont pas tout à fait identiques [...] Dans les dessins de 
Rudolph Dirks, la mégère porte de très petites boucles d’oreilles, tandis 
qu’elle n’en a pas dans les dessins de Harold Knerr. Voyez-vous, cher 
collègue, ce sont les boucles d’oreilles qui permettent d’identifier la bande 
originale. (POULIN, 1995, p. 110 
 

Dessa forma, fica claro que mesmo uma aparente semelhança total entre o 

original e a cópia guarda certas nuances. Teddy não tinha notado essa nuance, o 

pequeno detalhe que diferencia os dois quadrinhos – “les boucles d’oreilles” – e 

considera que cópia e original são equivalentes. Mocassin, ao contrário, concentra-se 

 
62A referência a “l’allure allemande” do título pode sugerir uma primeira versão da história em 
quadrinhos em alemão. 
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sobre o detalhe que aponta a diferença e percebe duas histórias em quadrinhos 

independentes.  Essa “mise em abyme” central da dialética original-cópia, equivalência-

diferença serve, não só para desconstruir uma certa hierarquia do texto em que a cópia 

seria sempre um sub-produto em relação ao original, como também para problematizar 

a  própria questão da autoria.    

Outro momento da narrativa merece ser analisado. Refiro-me às relações que o 

tradutor mantém com o jogo de tênis e a forma como o pratica. Amante das máquinas, o 

ídolo do tradutor é o robô que joga tênis, chamado Prince: “[i]l a une qualité que je ne 

sais pas: il ne commet aucune faute”. (p. 171) Em seu trabalho, Teddy se esforça para 

imitar a exatidão mecânica dessa máquina. Relaciona-se com a língua da mesma forma 

como o Prince trata as bolas de tênis, de maneira a atingir um fim claro e preciso. 

Acontece que o tradutor não é uma máquina e nem a língua é um objeto inanimado e 

perfeitamente uniforme como uma bola de tênis. A precisão do Prince serve então para 

destacar a imprecisão do trabalho de Teddy, bem como a polissemia e a ambiguidade da 

língua. Seu desconforto é o de jamais atingir um resultado perfeito em relação a uma 

língua que sempre lhe escapa. Entretanto, ao invés de lidar com as dificuldades de 

forma mais amena, identifica-se, cada vez mais, com a máquina: 

certains jours [...] [l]e traducteur sentait confusément que ses bras, ses jambes 
et finalement son corps en entier était envahi par une sorte de chaleur ou 
d’énergie [...] qui l’élevait au-dessus de ses capacités orninaires et lui 
permettait ainsi d’accéder à un univers de bien-être où chacun de ses muscles 
obéissait à la plus petite stimulation de son cerveau et où ce cerveau lui-
même fonctionnait en parfaite harmonie avec celui du Prince. (p.113) 

 
Mas a consequência irônica de seu esforço em atingir a precisão da máquina é 

que “[s]on rendement diminue” (p. 95) e que “la vie a rapetissé autour de [lui] et qu’[il] 

a rapetissé avec elle (p. 90). Mostra-se cada vez mais maquinal e cada vez menos 

entusiasmado com o trabalho, até chegar ao ponto de mover-se com dificuldade e de 

abandonar suas traduções. Logo, torna-se improdutivo, tanto no plano físico, como no 

plano mental e, por cúmulo da ironia, fica sabendo que as histórias em quadrinhos que 

traduz nunca foram publicadas, desde que colocou os pés na ilha, pois foi substituído 

em sua atividade de tradutor: “Le patron a acheté un cerveau électronique. Il coûte un 

prix fou, mais il traduit les bandes dessinées en deux minutes. Il s’appelle Atan” (p. 

180), explica-lhe o « Homme Ordinaire ». 

Antoine Berman, em seu texto publicado na revista Meta: journal des 

traducteurs, “La traduction et ses discours”, propõe-se a uma reflexão sobre os diversos 

discursos elaborados, no correr dos anos, sobre a tradução. Dentre os discursos 
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classificados como tradicionais, setoriais, gerais ou os da experiência, Berman identifica 

um último discurso que à época da primeira publicação de seu texto – 1989 – já se 

delineava no horizonte. Esse discurso, ao qual dá o nome de traductique, situa-se “no 

cruzamento da teoria da informação, da teoria da inteligência artificial, da terminologia, 

da lingüística e da informática” (BERMAN, 2009, p. 675) 

É claro que Berman refere-se ao que na prática constitui-se como a Tradução 

Automática – TA63 - e que à época da publicação de Les grandes marées, dez anos antes 

do texto bermaniano, tinha ares de novidade absoluta, talvez mesmo beirasse a ficção 

científica: um robô que traduz histórias em quadrinhos em dois minutos. Se levarmos 

em consideração que o próprio autor dedicou-se comercialmente, durante algum tempo, 

às atividades de tradução, a presença desse personagem mecânico – que executa “com 

perfeição”, e em muito menos tempo, a tarefa de um tradutor trabalhando em ritmo 

quase artesanal – pode materializar, no texto, as dúvidas de um profissional que se vê 

ameaçado em relação a seu espaço no mercado de trabalho pela inovação tecnológica.  

Dentro do contexto do romance, porém, o episódio adquire uma profundidade 

maior se nós o associarmos à civilização tecnocrata e especializada da Île Madame e à 

desumanização das relações interpessoais que impera nesse ambiente confinado. Sob 

esse prisma, Atan, aliado ao outro robô, o Prince, representaria o modelo de 

desempenho que na sociedade capitalista espera-se de seus membros, reduzidos, na 

civilização do trabalho e do lucro, à condição de autômatos a serviço de uma eficiência 

absoluta e soberana.   

 

4.2.3. MARIE E A PARÓDIA 

 

Se Teddy traduz, Marie parodia; praticando “la lecture ralentie”(POULIN, 

1995,p. 51), como um perfeito receptáculo, ela recolhe e reproduz em sua “tela interior” 

(G.M., p. 51-53) – uma tradução mediática da mente? – os textos que aprecia, no 

momento em que deles necessita. E isso ela faz não apenas com textos escritos, mas 

também com as palavras de outros.  
 
63A Tradução Automática surgiu, depois de algumas tentativas de cientistas russos na década anterior, nos 
anos quarenta do século XX, logo após a Segunda Guerra mundial, com o objetivo de promover a 
obtenção de informações científicas soviéticas à distância. Depois ter despertado grande interesse na 
década seguinte, os anos 60 trouxeram desânimo ao projeto porque as aplicações práticas não 
correspondiam às expectativas. Após uma lacuna de cerca de 10 anos, a década de 80 viu recrudescer o 
interesse pela TA, nos Estados Unidos e em muitos países da Europa. Atualmente, diversos endereços na 
Internet oferecem serviços de Tradução Automática. (ALFARO, Carolina e DIAS, Maria Carmelita P., 
1998) 
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Os dois – o tradutor e sua companheira – realizam, na verdade, um trabalho ao 

mesmo tempo semelhante e oposto. A esse respeito, é interessante notar que, quando 

jogam tênis, Teddy prefere “le coup droit”, enquanto Marie, “le revers”;  o texto destaca 

o fato de que “le revers est un coup plus naturel que le coup droit” (p.68). Isso resume, 

de alguma maneira, suas atitudes opostas em relação à língua: Teddy aborda-a de forma 

“direta”, ao passo que Marie a inverte ao proceder a modificações de sentido.  

Em sentido inverso ao da tradução de Teddy, Marie não procura, de forma 

alguma, a transparência nos textos que produz. Ao contrário, realiza uma espécie de 

paródia, ou seja: uma “transformação lúdica de um texto singular” (GENETTE, 1982, p. 

36-37). Como constata Linda Hutcheon, a paródia pode amalgamar o “mesmo” e o 

“outro”, uma vez que consiste em “uma repetição com distância crítica que permite a 

indicação irônica da diferença no próprio âmago da semelhança [...] O prefixo grego 

para pode tanto significar “contra” e “próximo” (HUTCHEON, 1991, p. 47)  

As leituras de Marie são então “traduções” no sentido de que reproduzem uma 

mensagem já codificada, mas a recodificação paródica é menos a nível do código em si 

do que no do sentido: ela retoma as palavras mais ou menos exatas, dando-lhes, porém, 

um sentido diferente. Teddy, ao contrário, retoma o sentido mas muda as palavras. 

Marie efetua uma releitura da mensagem: 

A releitura, operação oposta aos hábitos comerciais e ideológicos de nossa 
sociedade [...] é aqui proposta de início, pois só ela salva o texto da repetição 
(os que esquecem de reler obrigam-se a ler em toda parte a mesma historia), 
multiplica-o em sua diversidade e seu plural. (BARTHES, 2004, p. 11) 
 

Essa prática renova a mensagem, oferecendo uma outra interpretação, diferente 

daquela que lhe foi emprestada pelo emissor. Eco afirma que uma “décodage aberrant”, 

longe de se conformar com as intenções do emissor, inverte seus expedientes. [...] [M]as 

pode ser uma maneira de mandar dizer à mensagem o que ela podia dizer ou até outras 

coisas que são interessantes e funcionais para os propósitos do destinatário (1985, p 

241, n.2). A decodificação aberrante muda então o valor da mensagem sem mudar-lhe a 

forma. 

Se Teddy procura a univocidade, Marie inclina-se pela plurivocidade. Assim, o 

poema africano que ela transcreve para Teddy mostra uma dupla natureza: “elle pensait 

que c’était peut-être une traduction parce que le premier vers de chaque couplet était un 

peu étrange : il ressemblait à de la prose ». (G.M., p.193) O estranhamento deriva do 

“entre-deux”, da presença do texto original dentro do texto traduzido, de tal forma que 

este último sobrepõe os gêneros poesia e prosa. O texto original parece perdido, alterado 
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e transformado por uma tradução/leitura que, enquanto trai o caráter poético do texto, 

empresta-lhe um segundo alento como prosa. Todavia, a tradução mostra-se, ao mesmo 

tempo sutilmente bem feita dentro de seu próprio erro, porque a presença de vestígios 

do original no texto traduzido contribui para o estranhamento poético. O poema de 

Marie, a despeito de uma transparência unívoca, abriga as duas línguas e os dois 

gêneros. Sua tradução imperfeita permite a dualidade. Como nos faz notar Sherry 

Simon, apoiando-se em Benjamin, uma tal operação: 

projeta sobre o esqueleto lingüístico de um texto a luz de um outro idioma. 
Não pretende recobrir o original com a densidade de uma língua estrangeira, 
deixa transparecer sua forma. A tradução é assim uma construção de 
passagem, arcada e não edifício; transporta-nos em direção à reconciliação 
dos idiomas. (SIMON,1994,p. 62) 
 

Dessa forma, ao invés de suprimir as marcas do Outro, os textos de Marie as 

cultivam. Seu procedimento instala uma dialética entre os dois códigos. 

Da maneira pela qual Teddy a pratica, a tradução é uma operação mimética que 

visa sobrepor o novo texto ao original, reduzindo ao máximo as marcas do 

estranhamento. Mas a paródia de Marie estabelece com o original uma relação que tanto 

é mimética quanto transformadora. Para Annie Brisset, “[e]m sua acepção moderna, a 

paródia se define [...] como a retomada formal de um texto posta ao serviço de uma 

transformação orientada de seu conteúdo (BRISSET, 1985, p.192) 

Se a tradução de Teddy busca suprimir a alteridade, a paródia de Marie nasce da 

coexistência do velho e do novo. Enquanto a primeira procura a transposição do sentido 

exato da mensagem para um outro código, a segunda muda o sentido da mensagem sem 

mudar-lhe o código. A paródia é sempre plurívoca porque o sentido original e o novo 

sentido convivem no espaço do texto: 

o texto paródico só é reconhecido como tal se dá a ver, simultaneamente, seu 
hipotexto, quer dizer o texto imitado, e só significa dentro desse afastamento 
visível em relação ao texto que retoma. O que aproxima e opõe a tradução e a 
paródia é, portanto, o estatuto da mímesis que sustenta essas duas operações 
de reescrita. Entre tradução e paródia, a mímesis é um ponto conjuntivo e 
disjuntivo ao mesmo tempo. (BRISSET, 1985, 193) 
 
 

Teddy e Marie praticam ambos a mímesis, mas de maneira diversa: enquanto o tradutor 

fracassa na tentativa de suprimir a pluralidade de vozes em seu trabalho de tradução, a moça 

subverte a univocidade dos textos e saboreia a liberdade e a pluralidade que cria. 

Marie gosta de brincar com as palavras; essa atitude opõe-se à rigidez de Teddy, porque 

se ele pensa em aprisionar a língua, Marie a libera. Quando a moça fala de fazer “une ponce au 

gin”, por exemplo: 
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[Teddy] ne put s’empêcher de se demander si ce mot était une déformation de 
L’anglais « punch » ; si ce dernier se trouvait dans le Petit Robert ; s’il y 
avait une différence quelconque entre les mots « punch » et « grog » 
(POULIN< 1995, p. 37) 
 

Do ponto de vista de Teddy, Marie deforma tanto o inglês “punch”, quanto o 

francês – pela integração da palavra estrangeira. Ela ultrapassa os limites do dicionário 

do francês standard64 e suscita em Teddy a dialética equivalência/diferença 

(“punch”/”grog”). O mesmo acontece quando Marie se diverte a respeito da cama do 

tradutor: “c’était plutôt comique de dormir dans un lit continental quand on est sur une 

île [...] Est-ce que tu m’invites sur ton continent? ( p. 63). Com essa frase ela evoca 

outros contextos da palavra “continental” e pluraliza seu sentido. 

Marie chega mesmo a desfazer a atitude rígida do tradutor face a língua. Isso 

pode ser observado quando ela recita um texto da ficção científica: “Teddy avait fermé 

les yeux aussi, pour mieux écouter. Il les garda fermés jusqu’à ce que l’effet magique 

des mots de Bradbury se fût dissipé » ( p. 52). Pronunciadas por Marie, as palavras se 

tornam mágicas, evocadoras, capazes de transportar Teddy a um outro mundo. Agora, 

não é o tradutor que exerce seu controle sobre as palavras. Ao contrário, são elas que o 

conduzem a um mundo imaginário. Parece que as palavras de Marie deságuam no 

universo sem fim da linguagem. 

Talvez seja essa atitude liberal por parte de Marie uma das razões pelas quais ela 

atrapalha o trabalho de Teddy, porque se a moça quebra a rigidez da língua, também o 

faz no que concerne aos hábitos do tradutor. Este confessa ao Patron qu’[il a] besoin 

d’être seul pour travailler » ( p. 96), porque a solidão favorece a univocidade. Mas a 

presença de Marie na ilha instaura o diálogo e perturba, por conseguinte, o emprego do 

tempo rigidamente determinado e o trabalho mecânico de Teddy, que começa a ter que 

se levantar mais cedo para poder cumprir suas tarefas e observar Marie enquanto esta 

nada (p. 40). Acaba negligenciando suas traduções para lhe preparar uma torta de 

biscoitos Grahan (p. 43) ou para acompanhá-la à “île aux Ruaux” (p. 66). De sua parte, 

Marie chega repentinamente no momento em que Teddy trabalha e acaba se abrigando 

na mesma casa que ele (p. 146). A solidão da qual necessita o tradutor desaparece, da 

mesma forma que a univocidade. 

Marie destrói também não apenas a rigidez dos hábitos de Teddy, mas 

igualmente – indiretamente – a ordem que ele tenta impor à língua, já que ela enaltece a 
 
64 Na verdade, segundo o dicionário digital Antidote, composto no Quebec, a palavra “ponce” é 
identificada como um “québécisme” e recebe, entre outras, a seguinte definição: “bebida quente à base de 
álcool, água e limão, que se toma para combater a gripe” 
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revisão: “[l]a révision est une étape très importante, déclara-t-elle. Tu peux trouver des 

mots nouveaux, des mots qui n’avaient pas eu le temps de mûrir » (p.88). Ela dispõe o 

trabalho do tradutor à hesitação e à plurivocidade, pois, segundo ela, não há nunca uma 

versão final. 

Além disso, Marie gosta de representar papéis, de dramatizar situações. Suas 

paródias dão um novo sentido – lúdico – às palavras já pronunciadas por outros: 

A paródia é [...] repetição com diferença. Está implícita uma distanciação 
crítica entre o texto em fundo a ser parodiado e a nova obra que incorpora, 
distância geralmente assinalada pela ironia. Mas esta ironia tanto pode ser 
apenas bem humorada, como pode ser depreciativa (HUTCHEON, 1989, p. 
48) 
 

Marie parodia então a literatura através da dramatização, subindo sobre a mesa 

da cozinha e assumindo o papel de uma princesa sacrificada ao dragão: “[j]e suis Sabra, 

la fille du roi, et cette fois le sort est tombé sur moi. Oh! terreur, il est trop tard pour 

vous échapper » (p. 81). Utiliza o texto literário para traduzir sua impressão de « cracher 

le feu » depois de ter comido um molho muito apimentado, recontextualizando as 

palavras e acrescentando-lhes um valor metafórico e um segundo sentido. O discurso 

sofre assim uma hibridização, “a mistura de duas linguagens sociais no interior de um 

só enunciado [...], o encontro na arena deste enunciado de duas consciências 

lingüísticas, separadas por uma época ou uma consciência social, ou pelos dois”. 

(BAKHTINE, 2010, p.175). 

Marie parodia também as palavras e os gestos dos insulares. Quando o Autor 

tenta intimidá-la, interioriza seu olhar e o devolve a seu interlocutor para desconcertá-lo. 

(p. 120-121). Ela também “imitait à la perfection la voix suraigüe de Tête Heureuse et la 

façon qu’elle avait de laisser ses phrases en suspens et de compléter sa pensée en traçant 

des signes avec son petit doigt pointé en l’air » (p.92). Assim sendo, Marie é, 

simultaneamente, ela mesma e outra ; combina duas identidades em apenas uma. As 

palavras ditas por Marie não são mais as mesmas, todavia elas o são. Como assinala 

Ecco 

descrevendo esse outro texto (ou texto Outro), conseguimos fazer a crítica do 
texto de origem ou descobrir suas possibilidades ou valores ocultos, isso não 
é surpreendente. Nada é mais revelador que uma caricatura, porque ela parece 
ser (embora não sendo) exatamente o objeto caricaturado. (ECO, 1985, p. 73-
74) 
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Marie fala frequentemente por metáforas65; serve-se de histórias para se 

comunicar com Teddy de maneira indireta. A narrativa sobre Toussaint Cartier conta a 

história de um eremita que vive sozinho numa ilha e morre sem que ninguém perceba, 

mas Teddy se dá conta de que – como já dissemos anteriormente – trata-se de um aviso 

endereçado a ele mesmo: “les questions que tu te poses, ça concerne la vie et le travail? 

C’est ça que tu veux me dire? (p. 101). O mesmo acontece com a história do grande 

Onychoteutis: um cachalote66 tem que decidir se quer lutar contra o inimigo mais 

temido do mar ou se deve ceder e fugir. Desta vez, Teddy participa da história, 

identificando-se com o cachalote e decidindo mesmo quanto ao final: “[é]coute, dit-il, 

c’est mieux que je te dise tout de suite: il n’y aura pas de bataille. Le vieux cachalot [...] 

dit adieu et bonne chance au grand Onychoteutis [...] j’ai pas d’agressivité » (p. 190-

191). O fato de, nas histórias de Marie, confundirem-se o sentido metafórico e o sentido 

literal faz ressaltar a dualidade da língua. A atividade da moça é, portanto, 

complementar ao trabalho de Teddy, no sentido de que ela também opera transposições 

na língua, mas seu objetivo é oposto ao do tradutor. Enquanto este fracassa por desejar a 

univocidade, sua companheira cultiva o plural, a existência de vários discursos nos 

textos que produz. “A linguagem das margens e das fronteiras assinala uma posição de 

paradoxo: tanto dentro como fora” (HUTCHEON, 1991, p. 95). Se o discurso híbrido de 

Marie privilegia as margens, é perfeitamente natural que essa “marginale” instaure o 

dialogismo nos textos que elabora. Como assinala Linda Hutcheon:  

a paródia parece ter-se tornado a categoria daquilo que chamei de “ex-
cêntrico”, daqueles que são marginalizados por uma ideologia dominante. 
[...] a paródia estabelece uma relação dialógica entre a identificação e a 
distância. (HUTCHEON, 1991, p.58) 
 

Parodiar é, portanto, apropriar-se da cultura dominante e subvertê-la pelo uso da 

ironia e do humor. Não se trata de rejeitar essa cultura, porque isso não seria possível, 

mas endereçar-lhe um olhar crítico com vistas à sua reformulação. 

 

 

 

 

 

 
65 A metáfora é um “entre-deux”: “todo sentido metafórico é mediato, se considerarmos que a palavra é 
um signo imediato de seu sentido literal e um signo mediato de seu sentido figurativo. Falar por metáfora 
é dizer alguma coisa “por meio” (through) de um sentido literal qualquer” (RICŒUR, 2005, p. 289) 
66 O cachalote é o maior dos cetáceos com dentes e aparece na obra Moby Dick de Herman Melville 
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4.2.4 A SOCIEDADE INSULAR DA “ÎLE MADAME” 

 

A tradução em Les grandes marées não figura apenas no plano interlingual, mas 

igualmente no plano intralingual e intersemiótico: é através das relações e da 

comunicação entre os insulares que essas formas de tradução se efetuam. Para que haja 

a comunicação entre um emissor e um receptor, é necessário que a mensagem seja 

emitida num código que seja comum aos dois locutores. Caso contrário, a comunicação 

não se realiza: 

deve haver uma certa equivalência entre os símbolos utilizados pelo 
remetente e os que o destinatário conhece e interpreta. Sem tal equivalência, 
a mensagem se torna infrutífera – mesmo quando atinge o receptor, não o 
afeta. (Jakobson, 2007      p.41)  
 

Assim, a mensagem tem dois aspectos, como, aliás, nos faz notar Bakhtine, na 

sua teoria da natureza dialógica da palavra: 

toda palavra comporta duas faces. Ela é determinada tanto pelo fato de que 
procede de alguém, como pelo fato de que se dirige para alguém. Ela 
constitui justamente o produto da interação do locutor e do ouvinte. Toda 
palavra serve de expressão a um em relação ao outro. (BAKHTINE, 2006, p. 
113) 
 
 

A mensagem é, portanto, o produto não apenas do emissor, mas da cooperação 

emissor-receptor. Comunicar, se nos detivermos no sentido etimológico do termo, 

ligado ao adjetivo “comum” e ao substantivo “comunidade”, pode significar “tornar 

comum”, “pôr em comum”, ou seja, “dar a outro alguma coisa que não deixa de ser 

minha, entregar-lhe algo que continua ainda a pertencer-me” (CARVALHO, 1983, p. 

25). Assim sendo, se considerarmos que, numa comunidade, é essencial que haja algo 

em comum entre os indivíduos que a integram, que estes estabeleçam entre si uma ponte 

de coisas comuns – conhecimentos, crenças, desejos – podemos afirmar que, de certa 

forma, “comunicar” quer dizer também “estabelecer comunidade” (Id., ibid.). Então, o 

ato de comunicar deve ser compreendido como a participação em um conjunto e é o 

código comum que liga os dois participantes na transmissão da mensagem. 

Todavia, se os códigos do emissor e do receptor são distintos, a mensagem não 

pode ser comunicada, a menos que seja traduzida. A essa tarefa, dedica-se Teddy. Mas 

esse tipo de tradução não é o único existente na “Île Madame”, porque, embora todos 

falem a mesma língua – o francês – cada um emprega um discurso diferente. A 

comunicação intralingual torna-se então problemática e plurívoca, uma vez que a 

mesma mensagem endossa sentidos diferentes para seu emissor e seu receptor. Pode-se 
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dizer que a mensagem é a mesma – formalmente – e outra, porque implica dois códigos 

ou dois sentidos distintos ou até mesmo opostos. 

Em Les grandes marées, esse fenômeno se deve, principalmente, ao caráter 

plano dos insulares. Cada um deles é um personagem unidimensional que parece ter 

saído de uma história em quadrinhos. Os indivíduos que, um por vez, desembarcam na 

ilha compõem uma galeria de tipos, mais ou menos grotescos, que constituem, na 

realidade, a caricatura dos espécimes humanos mais representativos da sociedade 

tecnocrata moderna. 

Em lugar de um nome verdadeiro, carregam um codinome – ou um nome de 

código – que os define, ligado às funções que devem desempenhar na sociedade da ilha, 

como especialistas trazidos pelo “Patron”. São eles: o professor Mocassin, “un savant 

français” (POULIN, 1995, p.90), de pequena estatura, óculos redondos que escorregam 

para a ponta do nariz e que se parece com “Tournesol”, em Tintin67. Faz pesquisas para 

um livro filosófico intitulado Les sentiers humains (p. 143) e fala de maneira pedante. O 

“Autor”, taciturno, resmunga constantemente e esforça-se em escrever “le grand roman 

de l’Amérique” (p. 177). “Tête Heureuse” se encarrega dos cuidados maternais 

dispensados aos insulares. Usa roupas extravagantes e fala como uma jovenzinha. Seus 

livros preferidos incluem os livros de receitas (p. 142), Le massage du sportif  e Le 

guide des caresses (p.85). Como o demonstra sua “fiche signalétique” bastante 

inconsistente (p. 128), o Homem Ordinário é um homem inteiramente comum, mediano, 

anônimo: seu vocabulário é banal e concreto e ele lê  “Guy des Cars68” e “Le manuel 

complet du bricolage” (p. 134). O “Animador” tem um temperamento “sociável” e seu 

papel é de “sensibiliser la population”(p. 168). Repete constantemente as palavras dos 

outros e lê um manual sobre as relações humanas intitulado “Les quatre premières 

minutes” (p. 172). Quanto ao “Patrão”, cuja personalidade já examinamos mais 

detalhadamente anteriormente, é egoísta e autoritário. O “Père Gélisol” é um ser 

primitivo que apenas grunhe ao invés de falar (p. 202). Esses personagens são definidos, 

etiquetados mesmo, por suas leituras, seus hábitos, os papéis que desempenham, o que 

os reduz a uma identidade muito específica e limitada. Pode-se dizer que são 

estereotipados, se não caricaturais. Aliás, uma das características da escrita pouliniana é 

a repetição de personagens tomados a outras histórias, outras situações, mas que 

 
67 Trata-se do personagem Tryphon Tournesol, - traduzido para o português como Trifólio Girassol – 
personagem da história em quadrinhos As aventuras de Tintin, criada pelo quadrinista belga Hervé  
68 Autor popular francês cujos romances podem ser caracterizados como “romans de gare”, histórias de 
leitura fácil, divertidas e superficiais 
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guardam uma feição comum que os identifica nos diversos romances onde aparecem.. 

Assim, retomando muitas vezes as figuras do irmão Théo, da « mère poule » ou de 

Hemingway, Poulin cria personagens semelhantes a conceitos ou ideias que deseja 

transmitir. À força de repetir, constrói um universo estável, fixo, formado de 

“arquipersonagens” que se conectam desde a sua primeira aparição. Sempre 

conservando traços comuns, a cada retomada da atualização do arquétipo, alguns traços 

suplementares se acrescentam, sem que com isso o arquétipo deixe de ser o que é. 

Como afirma Noël em Le cœur de la baleine bleue, “On n’invente que des choses 

anciennes”. (C.B.p, 43) 

Somente Teddy e Marie escapam à platitude identitária: são personagens mais 

complexos. Também eles se definem por suas leituras. Teddy se cerca de seus 

dicionários que “remplaçaient les amis qu’il n’avait pas” (POULIN, 1995, p. 18) et 

Marie lê livros de Kurt Vonnegut ( p. 102), de Richard Brautigan (p. 134) e a ficção 

científica de Bradbury (p. 50). 

Assim, mesmo se falam todos uma mesma língua, os insulares não se 

compreendem porque não têm a mesma esfera de referência. Aliás isso é um leitmotiv 

em Poulin, como o constata Anne Marie Miraglia: “realmente, a comunicação humana, 

na obra de Jacques Poulin, é frequentemente forçada, ineficaz. As relações com o outro 

são frágeis e sujeitas aos mal-entendidos”(MIRAGLIA, 1993, p. 49) 

Na verdade, esses personagens caricaturais têm, cada um, um jargão particular, o 

que Jakobson chama de idioleto: 

hábitos que caracterizam o falar de um único indivíduo num dado momento e 
exclui tudo o que, nos hábitos linguísticos desse indivíduo se refere à 
compreensão do discurso dos outros. (JAKOBSON, 2007, p. 22) 
 

Em outras palavras, o falar particular de um indivíduo ou de um grupo, restrito 

ao interior de uma comunidade linguística homogênea, é uma espécie de sub-língua, um 

código individual que bem pode excluir outros membros dessa mesma comunidade 

linguística: 

Dentro destes âmbitos, isto é, para os próprios falantes, estas linguagens de 
gêneros e estes jargões profissionais são diretamente intencionais – 
plenamente significativos e espontaneamente expressivos, mas no exterior, 
para esses que não participam dessas perspectivas intencionais [...] as 
intenções que sustentam essas linguagens se fortificam, tornam-se limitações 
semânticas e expressivas, pesam para eles, tomam deles a palavra, 
complicam sua utilização direta, intencional, sem reserva. (BAKHTINE, 
1981, 111) 
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Esse tipo de exclusão se manifesta quando Teddy se submete a um exame 

médico. O médico “lê” as cicatrizes do seu corpo e adivinha as operações que Teddy 

sofreu no passado. Seu diagnóstico, expresso numa terminologia própria da medicina, 

surpreende o tradutor que tem que consultar um dicionário para compreendê-lo: 

– Ah bon!... le rachis c’est la colonne vertébrale. 
– Pas tout à fait : la colonne moins les vertèbres soudées. 
– C’est pas ce qui dit le Petit Robert, protesta faiblement le traducteur (G.M., 
p. 161) 
 

O impasse linguístico continua então incontornável. Apesar da tradução 

intralingual, os dois locutores não concordam com o significado do significante 

“rachis”. As diferenças permanecem. 

Em Les grandes marées, os insulares não se compreendem entre si porque seus 

discursos, assim como suas personalidades, são unidimensionais e caricaturais e por isso 

torna-se necessário, frequentemente, recorrer a traduções intralinguais. As palavras 

endossam então muitos sentidos e se inserem em diferentes contextos no âmago de uma 

mesma mensagem, o que dá origem à confusão e à ambiguidade. 

Em consequência, o texto relata uma série de enganos que colocam em destaque 

a plurivocidade da língua. O capítulo “Conversations particulières” ilustra a 

predominância dos idioletos, assim como suas consequências. Desejando ter seu próprio 

quarto, o “Homem Comum” vai visitar os habitantes da “Maison du Nord” para ver se 

estes merecem possuir um quarto individual. Durante as entrevistas, cada um deles é 

caracterizado por seu espaço e por seu “falar” particular. O quarto do “Autor” é uma 

“porcherie”, “à l’odeur rance” ( p.141); seu ocupante, que está aperfeiçoando a primeira 

frase de seu romance, se zanga e coloca o “Homme Ordinaire” de porta à fora (Id., 

ibid.), pondo fim à discussão sobre o quarto, antes mesmo que ela começasse. Quanto a 

“Tête Heureuse”, esta encontra-se na cozinha preparando um bolo para os insulares e 

fala com seu corpo e seus gestos: 

À cause de la chaleur, Tête Heureuse avait retroussé sa jupe sur ses jambes 
croisées. Elle la retroussa un peu plus haut. 
– Deux étages ? Trois étages? demanda-t-elle. 
– Pardon? fit l’Homme Ordinaire. 
– Le gâteau, dit-elle. 
– Ah! Oui... Trois étages, s’il vous plaît. (G.M., p.142) 

 
Pensando, talvez, na saia de Tête Heureuse, o “Homme Ordinaire” esquece seu 

projeto e passa, em seguida, ao quarto de Mocassin, mas esse se perde num monólogo 

filosófico sobre a sinuosidade dos caminhos humanos, fazendo com que o “Homme 
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Ordinaire” deixe o quarto esforçando-se para não perturbar o professor que prossegue 

sozinho a conversação. 

Depois desse terceiro fracasso, sua última visita é para Marie que ocupa o quarto 

das máquinas. Dessa vez, ele consegue transmitir a mensagem, já que Marie, ao 

contrário dos outros insulares, não tem um idioleto, nem um papel específico. Já 

examinamos anteriormente, mas sob outro ângulo, a conversa do “Homme Ordinaire” 

com Marie que resulta na perda, para essa última, de seu quarto individual na “Maison 

du Nord”. No entanto, é interessante frisar que a moça, não só entende a mensagem 

tácita de seu interlocutor, como também se antecipa a ela: “– Vous voulez ma 

chambre?” (G.M., p.145). Marie sabe o que ele quer, antes mesmo que ele o diga, 

porque sendo o “Homme Ordinaire” um personagem tão plano como os outros 

insulares, ela pode decifrar sem problemas seu discurso unívoco. As “conversations 

particulières” precedentes do “Homme Ordinaire” fracassaram porque tratava-se de uma 

confrontação de idioletos, de falares particulares e incompatíveis, o que impedia que a 

mensagem fosse transmitida. Única a compreender, única a não ter um papel 

determinado na organização administrativa da sociedade da “Île Madame” e nem um 

falar fixo, Marie não tem direito a um quarto particular ou individual: ela cede o quarto 

das máquinas ao “Homme Ordinaire”e vai se juntar à Teddy na “Maison du Sud” 

O mesmo acontece quando “Tête Heureuse” percorre a “Maison du Nord” em 

busca de um parceiro sexual. Seu primeiro candidato é Mocassin que recusa: “je me 

proposais d’investir ma libido dans mon travail” (G.M.,p. 164). Em seguida, ela entra 

no quarto do “Auteur” que, nesse momento, sonha a história que quer escrever: 

Quand elle lui toucha la main, il sursauta. 
– Les Apaches ! cria-t-il. 
– Mais non, c’est Tête Heureuse. (G.M., p. 165) 
 

Tête Heureuse pergunta ao “Auteur” se também ele precisa da sua libido para 

escrever e ele responde que sim. Então, ela o deixa e entra no quarto das máquinas: “elle 

enleva son baby doll et s’allongea auprès de l’Homme” (G.M., p.167), quer dizer, do 

“Homme Ordinaire”. Os dois outros – “Mocassin” e o “Auteur” – só têm energia para o 

papel que lhes é designado, mas cabe ao “Homme Ordinaire”, como o estereótipo do 

macho, responder à libido de “Tête Heureuse”. Na verdade, o que se destaca nesse 

capítulo é menos uma falta de compreensão do que uma recusa egoísta de comunicar, 

no sentido de “ter em comum” com o outro. 
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Os idioletos podem, igualmente, gerar ambiguidades. O emissor e o receptor 

interpretam de forma diferente a mesma mensagem e um só significante se reveste de 

muitos significados. Isso fica evidente quando o “Homme Ordinaire” chega vestido com 

uma camisa havaiana: 

– Aloha, dit Marie, qui regardait fixement le paysage hawaïen. 
– Avez-vous fait bon voyage? demanda Tête Heureuse. 
– Salut, dit l’Auteur. 
– Dites-moi, Cher collègue, s’informa le professeur Mocassin, est-ce que le 
soleil se lève ou bien il se couche ? 
Le visiteur parut interloqué : 
– Mais il est onze heures et ... (G.M., p. 131) 

 
Assim, um só objeto – a camisa havaiana – suscita uma série de reações: o falar 

metafórico de Marie, a solicitude maternal de “Tête Heureuse”, o ar reservado do 

“Auteur” e a lógica do professor, seguida da reação espantada deste homem prático que 

é o “Homme Ordinaire”. Cada personagem forma e expressa uma imagem diferente do 

mesmo objeto que passa a endossar muitos valores. 

Em Les grandes marées existe, de fato, uma série de equívocos que acrescentam 

humor ao romance, mas que servem também para destacar o choque dos idioletos. Esse 

fenômeno se manifesta quando “Tête Heureuse” ajuda Teddy a resolver um problema 

de tradução: 

– Je ne sais pas comment vous remercier, madame. 
Tête Heureuse s’assit sur ses genoux en lui présentant son dos. 
– Mettez-moi de l’huile aux mouches, dit-elle. 
Elle détacha le cordon qui retenait le haut de son bikini et elle laissa 
négligemment tomber cette pièce de vêtement sur le plancher de la cuisine. 
– Parfois les solutions sont tellement simples qu’on ne les voit pas, fit-il 
observer. 
– Vous pouvez le dire ! soupira-t-elle. (G.M., p. 152) 
 

Evidentemente, cada um deles pensa em um tipo de « solução” diferente. Teddy 

sonha com as suas traduções e “Tête Heureuse” pensa em solucionar suas carências 

sexuais e afetivas, mas sua alusão ostensiva não é percebida pelo tradutor. O 

significante “solução” remete então a dois significados distintos e a mensagem recobre 

um sentido duplo. 

Da mesma maneira, o patrão e Teddy empregam o pronome “elle” pensando 

cada um num ser diferente: 

– Vous la trouvez trop jeune? 
– Mais non, elle est très bien. 
Le patron monta à bord de l’hélicoptère. 
– De toute façon, dit-il, la jeunesse n’est pas une maladie incurable. Quel âge 
avez-vous, déjà? 
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Teddy se rendit compte que le patron parlait de Marie et non pas de la chatte; 
il voulut expliquer qu’ils s’étaient mal compris, mais le patron lui tourna le 
dos. (G.M., p. 55) 
 

O que é posto em evidência é, não somente o mal-entendido que gravita em 

torno do sentido duplo do significante “elle”, mas igualmente a falta de resolução para o 

episódio: a mensagem continua plural e ambivalente, porque o sentido claro e único não 

se impõe.  

É interessante notar, a respeito de Les grandes marées, que as palavras inglesas 

que abundam no texto estão em itálico. Apesar da sua integração no discurso francês, 

ressoam como elementos estrangeiros. Segundo Miraglia, esse procedimento é “uma 

maneira de marcar a intromissão do inglês na continuidade do enunciado francês” 

(MIRAGIA, 1993, p. 80). Um exemplo disso é o fato de que “Tête Heureuse” usa um 

baby doll à noite (p. 167) e melhora o seu suntan (p.82), durante o dia; o “Patron” se 

sente um pouco feeling no dia seguinte a uma noitada (p. 169); o “Auteur” acha que 

Teddy joga tênis em slow motion (p. 117) e o “Animateur” propõe um exercício de 

touching (p. 196). Tais empréstimos ou anglicismos estão espalhados pelo texto e o 

destaque tipográfico que recebem serve para distingui-los do código principal do 

discurso romanesco, para marcar que não se trata de uma integração à língua, mas, 

muito ao contrário, essas palavras aí se encontram como estrangeiras, mantendo a sua 

alteridade. Daí, portanto a forma diferente pela qual são tipografadas. Essa não 

tradução, ao mesmo tempo em que funciona no sentido de destacar o choque de duas 

línguas, demonstra a possibilidade da existência de um código híbrido. Texto 

plurilíngue, Les grandes marées atesta então sua dualidade no próprio plano da 

narrativa: 

As pulsões que alimentam o tráfico das línguas são sempre ambíguas. O 
heterogêneo linguístico é fonte de exaltação como é sinônimo de fragilidade 
e de pobreza cultural. É na tensão entre esses dois polos que se move o texto 
plurilíngue. (SIMON, 1994, p.111) 
 

Mas se a comunicação entre a maior parte dos insulares é perturbada por 

enganos, anglicismos e equívocos, existe entre Teddy e Marie uma tal compreensão que 

as mensagens passam implicitamente, sem que eles tenham necessidade de codificá-las 

e decodificá-las: “[i]ls eurent ce que Marie appelait une conversation muette. Ils se 

parlaient avec leurs yeux et leurs mains” (G.M., p. 77). Ao oposto dos contatos 

comunicativos entre os outros insulares, a relação entre Teddy e Marie aparece como 

uma exceção à norma. É como se pequenos assuntos banais do cotidiano passassem 
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uma mensagem que vai além do sentido literal das palavras, o que sugere um 

entendimento perfeito:  

Quand elle revint, ils parlèrent des chats; ils évoquèrent le souvenir de tous 
les chats qu’ils avaient eus dans leur vie et, naturellement, Teddy était celui 
qui en avait eu le plus grand nombre et il ne comptait pas ceux qui avait 
appartenu à son frère Théo. (G.M., p.183) 
 

Entretanto, o código tácito existente entre eles será contaminado pela 

comunicação defeituosa que existe em torno, quer dizer pelo “rumor” dos idioletos: 

– Tu cherchais à me faire comprendre quelque chose? 
Voyant qu’elle haussait les épaules, il dit, très doucement: 
– Autrefois, quand tu avais quelque chose à dire, tu le disais directement. 
– C’est vrai. Je trouve ça plus difficile maintenant. (G.M., p. 185) 
 

A comunicação « direta » não lhes sendo possível, o relacionamento será 

definitivamente cortado assim que Marie deixar a ilha, pondo fim à troca que se 

processa entre eles.69 

Como assinala Jakobson, a comunicação exige um código comum, partilhado 

pelo locutor e o interlocutor: 

na troca ótima de informação, o que fala e o que ouve têm à sua disposição 
mais ou menos o mesmo “fichário de representações pré-fabricadas”: o 
emissor da mensagem verbal escolhe uma destas “possibilidades 
preconcebidas” e impõe-se que o destinatário faça uma escolha idêntica no 
mesmo repertório de “possibilidades já previstas e preparadas”. Assim, para 
ser eficiente, o ato da fala exige o uso de um código comum por seus 
participantes. (JAKOBSON, 2007, p.36) 
 

Deve-se notar que Jakobson considera a comunicação como uma “troca” que 

necessita da participação e da cooperação de, pelo menos, dois locutores. Para ele a 

comunicação ideal implica uma superposição exata dos códigos do emissor e do 

receptor, de tal sorte que os locutores pareçam empregar um único código. Em Les 

grandes marées, os códigos do emissor e do receptor são, frequentemente, 

incompatíveis. O idioleto (o individual) leva a melhor sobre a comunicação (a 

participação num conjunto) 

Quando fala a um novo interlocutor, a pessoa tenta sempre, deliberada ou 
involuntariamente, alcançar um vocabulário comum. [...] [E]mpregam-se os 
termos do destinatário. A propriedade privada, no domínio da linguagem, não 
existe: tudo é socializado. O intercâmbio verbal, como qualquer forma de 
relação humana, requer, pelo menos, dois interlocutores: o idioleto é, afinal, 
uma ficção algo perversa. (JAKOBSON, 2007, p. 23) 

 
69 Esta leitura só procede se levarmos em consideração o espaço textual limitado do romance. No entanto, 
quando se trata do conjunto da obra de Jacques Poulin, em que os diversos personagens reaparecem em 
outros contextos, é possível reconhecer na Marie, mencionada em Volkswagen blues e em La tournée 
d’automne, ou na Marie K. de Le vieux chagrin, uma continuação ou uma recriação do personagem que 
parece sempre retornar à cena ao lado do herói pouliniano, confirmando a característica de arquétipo da 
qual se revestem os personagens do autor. 
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Jakobson exclui, portanto, o idioleto do domínio da comunicação, já que esse 

emprego “privado” do código não origina um ato comunicativo. O idioleto implica um 

só locutor – o emissor –, porque o receptor – visado ou não – não possui o mesmo 

código e não pode decodificar a mensagem. O emissor procura somente expressar-se, 

mais do que harmonizar seu código com o do receptor. Para que uma mensagem seja 

transmitida, é necessário que se estabeleça uma cooperação ou um diálogo entre os 

locutores, mas o idioleto impõe, preferencialmente, um monólogo. Como “hábitos” 

linguísticos particulares, os idioletos têm um efeito prejudicial sobre a dinâmica da 

língua, uma vez que o discurso dialetal se revela plano e unívoco: as palavras recobrem 

uma significação fixa e a fala é dominada por clichês.  

De fato, no romance, existe um movimento simultâneo de desumanização dos 

personagens e de valorização das máquinas, traço que já examinamos mais 

detalhadamente, mas sob outro ângulo. Teddy parece considerar o “Prince” como um 

ser vivo super-humano com um cérebro e um corpo. Chama-nos também a atenção o 

aviso colocado sobre a panela “Coleman”: “ATTENTION: cet appareil consomme de 

l’air” (p. 185), como se ela respirasse. Além disso, Teddy é suplantado por uma 

máquina de traduzir, “un cerveau électronique [...] [qui] traduit les bandes déssinées en 

deux minutes [...] [et qui] s’appelle Atan” (p. 180). “Mocassin” não demora a constatar 

que em “langue singe”, o nome “Atan” significa “[h]omme au sens très particulier de 

mâle” (p. 180), implicando que a máquina é mais viril que o homem. 

Mas, por outro lado, os personagens são tão rígidos em seu comportamento que 

começam a se assemelhar a máquinas. Possuindo apenas nomes de códigos no lugar de 

nomes verdadeiros, são apresentados por “fiches signalétiques” que os reduzem a meros 

dados sobre uma folha de papel. 

O caráter de desumanização dos personagens está presente em todo o texto. Para 

acentuar a sua falta de humanidade – ou coisificação – o “Homme Ordinaire”, talvez o 

personagem mais homogêneo de todos, muda-se para “la chambre des machines”, já que 

esse lugar tinha afinidades com ele. O professor Mocassin depende das pilhas de seu 

aparelho auditivo para funcionar normalmente. Além disso, é acometido de crises em 

que começa a falar uma língua de macacos, muito primitiva, tirada, ao que tudo indica, 

de Tarzan e que só Teddy pode compreender – e traduzir. O “Animateur” sofre de 
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ecolalia70, repetindo maquinalmente as frases de seu interlocutor. Quanto a Teddy, à 

medida em que vai sendo dominado pelas máquinas em sua admiração reverente, sente 

no físico o enrijecimento dos tecidos. A aproximação geral de humanos e máquinas em 

Les grandes marées sublinha com ironia a desumanização de uma sociedade que, como 

foi dito anteriormente, sacrifica as relações interpessoais em prol da precisão mecânica 

que se espera de um sistema produtivo numa comunidade capitalista.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
70 Repetição dos últimos sons ouvidos, palavras ou frases inteiras, comum no desenvolvimento linguístico 
das crianças ou em algumas formas de autismo. 



 

 183 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. REFLEXÕES CONCLUSIVAS 

 

A ideia central deste trabalho consiste na reflexão sobre os deslocamentos, que 

procuramos explorar não apenas no sentido físico do termo, ou seja, como movência no 

espaço geográfico, mas também, em uma acepção mais ampla, como a descentralização 

do sujeito, em virtude das mudanças radicais advindas à sociedade ocidental na 

posmodernidade.  

O século XX assistiu a transformações bastante significativas na maneira pela 

qual o indivíduo se relaciona com o mundo e com os outros indivíduos, o que abalou 

antigas certezas e ocasionou o surgimento de novos padrões identitários, plurais e 

cambiantes. O homem atual não se reconhece, apenas vislumbra em sua sombra fugidia 

uma possibilidade incerta. Daí a necessidade do diálogo com o tempo, com a história, 

do retorno às origens na tentativa, não de repetição do passado, mas de sua 

“refiguração” com vistas a uma renovação e regeneração da existência individual ou 

coletiva.  
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Essa sensação de dissolução, de deslizamento reflete-se nas artes em geral e, em 

particular, na literatura da contemporaneidade, já que esta, embora não possa ser 

considerada como um espelho do mundo, apresenta forte ligação com a sociedade, na 

medida em que absorve e expressa as condições de um dado contexto em que é 

produzida. A ficção não é, portanto, um obstáculo para se acessar a verdade, mas, ao 

contrário, muitas vezes, colocando-se a serviço da representação da invisibilidade da 

história, de seu sentido escondido, subestimado, negado, de suas ambiguidades ou do 

não dito, revela-se a única forma possível de abordar certos conteúdos que escapam à 

representação objetiva das ciências exatas. Não se trata de eliminar o lugar do literário, 

mas de conferir-lhe outro estatuto além do estético. 

Se é certo que as nações colonizadas da América tiveram que afirmar-se 

culturalmente frente à matriz europeia, no caso do Quebec, essa situação adquire 

contornos novos. A cessão, pela França, de sua colônia na América do Norte à 

Inglaterra – como consequência do acordo que pôs fim à Guerra dos Sete Anos, no 

século XVIII – gerou entre os canadenses franceses uma situação ambígua de repúdio 

ao regime britânico e, ao mesmo tempo, de mágoa pelo fato de terem sido abandonados 

pela pátria mãe, a França. Tornam-se “cidadãos de segunda classe”, voltados sobre si 

próprios, por medo da assimilação à cultura dominante, ausentes da esfera econômica e 

excluídos do poder político pela coroa britânica. Aferram-se aos valores da herança da 

colonização francesa: a língua e a religião. A partir de então, os canadenses franceses 

viverão sob o domínio da igreja católica e de sua elite política conservadora até que nos 

anos 60 do século XX, transforma-se radicalmente sua busca identitária. Jovens 

políticos idealistas e nacionalistas reúnem-se sob a bandeira do Partido Liberal do 

Quebec e ganham a eleição de 1960 com o slogan “Maître Chez Nous”. É a época da 

deflagração da Revolução Tranquila que preconiza o exercício da modernização em 

profundidade do sistema político e social do Quebec. Durante os anos 70 e 80, assiste-se 

ao desenvolvimento de um sentimento muito forte de apego em relação ao Estado 

quebequense e, ao mesmo tempo, a uma conscientização do pertencimento ao 

continente americano. Os quebequenses não são mais “franceses da América”, nem 

“canadenses franceses”, pois passam a assumir plenamente sua “québécité” e sua 

“américanité” no plano econômico e político, tanto quanto cultural.  

Os dois romances de Jacques Poulin que escolhi para análise, publicados um no 

final dos anos 70 e outro no princípio da década de 80, refletem bem o questionamento 

em relação às duas tendências entre as quais se debate o quebequense: a fixação às 
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raízes francesas de sua colonização e o reconhecimento da sua natureza americana. Na 

verdade, essa preocupação ronda, de forma menos explícita, os primeiros quatro 

romances poulinianos que parecem descrever um movimento de aproximação do tema 

que em Les grandes marées é tratado de maneira alegórica, sendo a sociedade formada 

na “Île Madame” uma reconstituição paródica da própria sociedade quebequense, 

insular, mas almejando, conforme os ideais difundidos pela Revolução Tranquila, o 

ingresso na sociedade capitalista em que os valores materiais, o trabalho e a organisação 

material importam mais que as relações interpessoais.  

Em Volkswagen blues, temos o personagem escritor pouliniano, alterego do 

autor, que se exila de sua “francité”, partindo numa viagem à procura do irmão, do 

Outro, daquele com quem compartilha a terra de origem, o solo americano. A viagem 

através do continente oferece aos protagonistas, Jack e Pitsémine, a oportunidade de 

reverem fatos históricos da colonização francesa, da conquista do oeste pelos pioneiros, 

bem como de avaliarem criticamente as ações do europeu colonizador em relação à 

população indígena da América. Pelo final pessimista do romance, a decadência na qual 

é encontrado Théo, o irmão tão sofregamente buscado por Jack Waterman, Jacques 

Poulin representa a decepção com os rumos tomados pela civilização que se 

desenvolveu na América, estruturada sobre a violência e degenerada numa atitude de 

culto ao materialismo em detrimento dos valores humanos e subjetivos da existência.  

Nosso estudo do livro L’immense fatigue des pierres, de Régine Robin, teve, 

como fio condutor, os deslocamentos que, embora estejam presentes no livro em sentido 

espacial – as deambulações na cidade ou a travessia em direção à América – prende-se, 

sobretudo à viagem da origem. Tendo como motivação para sua realização o propósito 

da autora de chamar à vida seus 51 parentes desaparecidos durante a Segunda Grande 

Guerra, é natural que o livro constitua-se como uma evocação indireta do Genocídio, 

percebido como uma imagem difusa, etérea e fluída que se desprende das páginas 

lentamente, como a fumaça cinzenta escapava pelas chaminés dos fornos crematórios 

dos Campos de Concentração. 

Publicado em 1996 em Montreal, essa coletânea composta por sete novelas é 

considerada pela crítica o terceiro projeto literário da autora, sendo antecedido por dois 

romances: Le cheval blanc de Lenine (1978) e La Québécoite (1983). A publicação de 

seu primeiro romance coincide com sua instalação definitiva no Canadá e marca 

também, em sua escrita, a inauguração desse gênero híbrido e polifônico que mistura 

relatos históricos, colagens discursivas, fragmentos de autobiografia e ficção e que se 
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presta à exploração de temas que são recorrentes não apenas em sua obra ficcional mas 

também em seus ensaios teóricos: a identidade, a memória, a origem, a guerra, a ou as 

línguas, os deslocamentos.  

Na verdade, a atividade da escrita, para Robin, significa um processo de 

aproximação de suas raízes familiares, da busca de uma origem que, até determinada 

época de sua vida, permaneceu, de certa forma, ignorada. A militância comunista 

prevalecia, durante sua infância e juventude, sobre seu pertencimento ao judaísmo, ao 

qual, apenas através da língua – o ídiche, falado cotidianamente no ambiente familiar – 

sentia-se relacionada.  Após a morte de seus pais, experimenta a necessidade, a 

urgência, de assumir sua judeidade, compreendida não como uma identidade cultural 

rígida, mas, ao contrário, como uma desconstrução de modelos identitários previamente 

determinados, como um vazio, uma falta, uma ausência de fronteiras delimitadoras. É 

exatamente esse sentimento ambíguo de situar-se simultaneamente dentro e fora, de 

não-pertencimento que define o exílio robiniano que se estende para além das 

contingências de deslocamentos geográficos e espaciais, pois prende-se a uma 

desterritorialização constituinte da própria essência do povo judeu. « Mes racines sont 

en l’air dans le vide, partout et nulle part... Mes racines sont en l’air, sans identité et 

sans lieu » (ROBIN, 1999, pp 25-26) 

Dessa forma, ao representar indiretamente a Shoah, através das novelas que 

compõem o volume, Régine Robin procede ao trabalho de um luto que não será nunca 

definitivamente realizado, à tentativa de cicatrização de uma ferida que não pode ser 

completamente cicatrizada. No entanto, é necessário encenar a memória dos mortos, dar 

a eles um lugar na escrita, testemunhar o que não pode ser dito, dada a dimensão 

incomensurável da catástrofe. Daí, a presença no texto robiniano de um discurso 

voluntariamente fragmentado que se situa entre o biográfico e o ficcional, entre a 

ausência e o excesso de lembranças, entre a rememoração da saga familiar e a evocação 

de fatos históricos. 

Mas não é apenas da morte que se fala em L’immense fatigue des pierres: a vida 

aí também se encontra inscrita, como apelo à reconstrução, como sugestão de 

continuidade ou de recomeço, não só no plano individual em que a escrita desempenha 

um papel regenerador para personagens e autora, mas também dentro de uma ótica do 

coletivo, da relação entre culturas. Se nos detivermos sobre um pequeno trecho do 

posfácio do livro escrito em sua homenagem, Une œuvre indisciplinaire. Mémoire, texte 

et identité chez Régine Robin, ouviremos sua própria voz que afirma: 
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Temos realmente o sentimento, apesar do peso do tempo e de tudo que 
vivemos juntos – acontecimentos históricos e insignificantes acontecimentos 
do cotidiano – que nos restam ainda cidades a serem descobertas, pessoas a 
serem conhecidas, livros a serem lidos, filmes a serem vistos, que a história 
não acabou, que tudo vai recomeçar (ROBIN in Désy et al, 2007, p. 273) 

 

  A escrita robiniana, embora vinculada a um projeto de resgate das origens 

judaicas, de reconhecimento de um pertencimento cultural, proclama a abertura, a 

relação com o Outro: discute a alteridade. Porque não se trata apenas, em seu texto, de 

meras citações de lugares diversos – Paris, Berlim, Buenos Aires, Nova Iorque, 

Montreal – de um simples plurilingüismo, do simples fato de se expressar em outras 

línguas, mas de ser investida por elas, de ser habitada por elas, de maneira global, no 

plano imaginário. E, se alguma referência, algum vocábulo escapa à compreensão do 

leitor, isso não implica em uma perda do sentido de cada narrativa ou do livro em seu 

conjunto. Afinal, parece ser difícil, senão impossível a transparência absoluta na troca 

entre indivíduos. Ao contrário, essa preocupação de transparência que, para as 

sociedades ocidentais, garantiria a autenticidade das relações, consiste, na verdade, em 

um obstáculo à coesão verdadeira entre indivíduos e coletividades. Exercendo seu 

direito à “opacidade”, Robin oferece ao leitor a oportunidade de se libertar de 

referências habituais de leitura para penetrar e de, principalmente, se deixar penetrar por 

uma obra original que o conduz por caminhos pouco frequentados, não a uma 

compreensão totalizante dos assuntos por ela tematizados, mas, através de um trabalho 

do imaginário, a uma desconstrução de fronteiras.   

A produção literária de Régine Robin e Jacques Poulin insere-se no contexto da 

literatura quebequense da atualidade e, cada uma à sua maneira, aborda a realidade 

heterogênea, múltipla, fragmentada da sociedade na qual foi gerada, sociedade essa em 

que a questão da identidade e da alteridade, em virtude mesmo das condições de sua 

própria constituição, é permanentemente colocada em questão.  
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