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RESUMO 

 

 

O presente trabalho tem por objetivo analisar o romance Ces enfants de ma vie 

(publicado em 1977), da autora canadense Gabrielle Roy (1909-1983), a partir das seguintes 

abordagens norteadoras: a escuta, o dom, a alteridade, a construção e a escrita de si. Esta 

análise apoiou-se tanto nos textos literários e autobiográficos quanto nas entrevistas e nas 

matérias jornalísticas de Roy, articulando o universo royano com a busca de uma realização 

pessoal e autoral. Neste sentido, esta dissertação se desenvolveu explorando a produtividade 

das palavras “dom” e “escuta”, que fazem parte do léxico royano. O modo como estes termos 

são trabalhados no romance permite um diálogo entre as vivências da autora e as da 

personagem da narradora de Ces enfants de ma vie. Assim, foram analisadas a inspiração e as 

estratégias autobiográficas elaboradas pela autora a partir das noções sobre “as escritas de si”, 

bem como foi estudada a imagem esculpida na imprensa pela autora que também acena para 

uma construção de si. Também foi analisada a construção do personagem Outro na qual a 

escuta e a empatia da personagem da narradora - que foi professora primária - em relação aos 

seus alunos, evidenciam o acolhimento e o respeito às diferenças, temas caros para Gabrielle 

Roy. Pelo exposto acima, este trabalho foi pensado na sua totalidade como uma Poética do 

encontro. 
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RÉSUMÉ 

 

 

Ce mémoire se propose à analyser le roman Ces enfants de ma vie (publié en 1977), 

de l’écrivain canadien Gabrielle Roy (1909-1983), à partir des approches suivantes: l’écoute, 

le don, l’altérité, la construction et l’écriture de soi. Cette étude s’est basée non seulement sur 

des textes littéraires et autobiographiques mais aussi sur des entretiens et des textes de presse 

signés par Roy, en articulant l’univers royen avec la recherche d’une réalisation personnelle et 

auctorielle. En ce sens, ce mémoire a exploré le sens productif des mots “don” et “écoute” qui 

font partie du lexique de l’écrivain. La façon dont ces termes sont travaillés dans le roman 

permet un dialogue entre les expériences de l’auteur  et celles du personnage de la narratrice 

du livre Ces enfants de ma vie. Par conséquent l’étude a privilégié l’inspiration et les 

stratégies autobiographiques élaborées par Roy à partir de la notion des écritures de soi, et 

l’image qu’elle a bâtie dans la presse, qui renvoie aussi à l’idée de la construction de soi. En 

outre les réflexions proposées ont tenu compte de la construction du personnage Autre, dans 

laquelle l’écoute et l’empathie du personnage de la narratrice – qui a été institutrice – par 

rapport à ses élèves suggèrent l’accueil et le respect à l’égard des différences, thèmes si chers 

à Gabrielle Roy. En somme, ce travail a été conçu dans sa totalité comme une Poétique de la 

rencontre. 

 

 

 

Mots-clés: Gabrielle Roy. Littérature. Enfance. Don. Écoute. Altérité. Les écrits de soi. 
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INTRODUÇÃO 

 

Detentora de uma obra extensa - romances, ensaios, novelas, contos, histórias 

infantis, reportagens, autobiografias e uma vasta produção inédita -, Gabrielle Roy (1909-

1983) é estudada e traduzida para diversos países e, apesar de ser praticamente inédita em 

português, ela é referência na literatura canadense e nos estudos francófonos realizados no 

Brasil. Digo praticamente inédita porque houve uma adaptação, pela Reader’s Digest, para o 

Brasil - em 1980 - da narrativa “De la truite dans l’eau glacée”, que faz parte do romance Ces 

enfants de ma vie (1977). No Canadá, Gabrielle Roy seguiu de perto a versão inglesa, 

considerando esta tradução como um segundo original (RICARD, 2000, p. 492). Em 

Traverser Montréal, une histoire culturelle par la traduction, Sherry Simon (2008) escreve 

que Roy é presente tanto na antologia quebequense quanto na canadense-inglesa. Simon 

destaca um estudo no que diz respeito à tradução da autora: 

 

Quando eles [leitores] leem Gabrielle Roy, não é sempre que eles sabem que estão 

lendo uma tradução. A recepção reservada à versão inglesa das obras de Roy, 

sublinha E.D. Blodgett, é tal que o leitor anglófono canadense estima em geral que 

The Tin Flute [Bonheur d’occasion] e Where Nests the water Hen [La Petite Poule 

d’Eau] foram escritos originalmente em inglês
1
 (SIMON, 2008, p. 240). 

 

O primeiro romance de Gabrielle Roy - Bonheur d’occasion (1945) - foi um 

inesperado grande sucesso, de repercussão internacional. Durante os seis anos precedentes, 

Roy escreveu matérias jornalísticas e vendeu contos e novelas para jornais e revistas. Em 

Montreal (a partir de 1939), a autora trabalhou como free-lancer e logo em seguida teve a 

oportunidade de trabalhar exclusivamente para o Bulletin des agriculteurs, assinando séries de 

reportagens sobre algumas regiões do Canadá - suas condições econômicas, geográficas e 

sociais - onde se estabeleciam colonos. Numa matéria jornalística - de 1942 - intitulada Plus 

que le pain, Gabrielle Roy declara: “La colonisation est avant tout l’oeuvre du redressement 

social de petites gens de toutes sortes” (apud ROY, 2007, p. 209). A autora conheceu 

diferentes regiões do Canadá numa época (1940-1945) em que raras eram as mulheres com a 

determinação de trabalhar e de viajar sozinhas durante meses para lugares distantes. Ela 

                                                           
1
 Todas as traduções desta dissertação são feitas por mim : “Quand ils [leitores] lisent Gabrielle Roy, ils ne 

savent pas toujours qu’ils lisent une traduction. L’accueil réservé à la version anglaise des oeuvres de Roy, 

souligne E.D. Blodgett, est tel que le lectorat anglophone canadien en général estime que The Tin Flute [Bonheur 

d’occasion] et Where Nests the water Hen [La Petite Poule d’Eau] ont été écrits originellement en anglais” 

(SIMON, 2008, p. 240). 
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assinou séries de reportagens cujos temas e lugares eram organizados por títulos tais como: 

Tout Montréal (1941); Gaspésie et Côte Nord (1940-1941); Ici l’Abitibi (1941-1942); 

Regards sur L’Ouest (1942-1943); Horizons du Québec (1944-1945) etc. Esta fase lhe deu a 

oportunidade de se dedicar à elaboração de sua escrita, de sua visão de mundo e de muitas 

experiências que iriam fazer parte dos temas royanos que, segundo Antoine Boiclair e 

François Ricard, seriam: “a compaixão, o interesse pelas minorias culturais e as colônias, 

como também a fascinação pelo nomadismo e pelos personagens solitários, além do gosto 

pelas paisagens e pela geografia”
2
 (apud ROY, 2007, p. 7-9). A autora, em seus textos 

jornalísticos, não omite sua opinião e elabora sua visão ideal de mundo, feita de 

reciprocidade, empenho e respeito tanto pela natureza quanto pela igualdade entre pessoas 

diferentes, seja pela origem ou classe social, seja por religião etc. Nesses textos já se vê a 

tendência de Roy em pinçar situações e pessoas com talento que possam provocar algum tipo 

de mudança ou melhoria. Ela pontua a dedicação individual e estimula a união. Entre 1941 e 

1942, dedicando-se à série de reportagens Ici l’Abitibi, a autora afirma: 

 

D’ailleurs un reportage sur la colonisation resterait bien incomplet sans un essai de 

description de ces hommes dévoués que sont les chefs de district, de ces hommes 

souvent ignorés sur qui repose pourtant la plus grande partie du travail (ROY, 2007, 

p. 190). 

 

Il n’est personne sur terre de qui on ne puisse apprendre quelque chose. Le progrès 

s’accomplit toujours par l’effort d’un individu agissant sur d’autres individus. [...] 

Oubliez votre dépit envers la voisine. Peut-être n’attend-elle de vous qu’un premier 

pas. [..] la véritable richesse de l’Abitibi, c’est vous les colons, c’est vous les 

“colonnes” (ROY, 2007, p. 214 e 215). 

 

Os textos fazem parte do livro Gabrielle Roy. Heureux les nomades et autres reportages: 

1940-1945 (ROY, 2007), que é uma compilação de algumas das séries de reportagens 

assinadas pela autora. Ainda segundo os organizadores, a revista mensal Bulletin des 

Agriculteurs (de 145 mil exemplares) também tinha o interesse de publicar, além de artigos e 

de reportagens diversas, um bom número de novelas, contos, trechos de romances, 

caricaturas, crônicas e artigos que tratavam da atualidade europeia. Roy escreveu para o 

Bulletin des agriculteurs não só reportagens mas também novelas e contos (ROY, 2007, p. 9). 

Nos textos jornalísticos, Gabrielle Roy elenca várias pessoas de nacionalidades diversas, 

escrevendo sobre elas com doçura e agudeza. Há diálogos, protestos e opiniões firmes da 

autora, há ironia, reprimenda e sonhos. Ela descreve mais detalhadamente algumas pessoas, e 

                                                           
2
 “la compassion, l’interêt pour les minorités culturelles et les colonies, mais aussi la fascination pour le 

nomadisme et les personnages solitaires ainsi que le goût des paysages et de la géographie” (apud ROY, 2007, 

p.7-9). 
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a partir desta perspectiva desencadeiam-se outras matérias e reflexões de ordem moral e 

existencial, também dando espaço à natureza e à descrição dos lugares, muitas vezes de forma 

poética: 

 

On lève la passerelle. Les amarres sautent. Des mains d’enfants s’agitent au 

bastingage, toutes menues comme les ailes des mouettes. L’hélice brasse la vague 

déjà houleuse. Et lentement, les îles de la Madeleine s’éloignent, îles tristes, îles 

perdues, îles semées comme une poignée de grêlons au carrefour des vents du 

Labrador et des vents de L’Atlantique. [...] les Madelinots voient fuir leurs îles. Un 

arbre disparaît, très pauvre et très seul... [...] les ourlets du sol, un à un, ravalent les 

basses maisons couleur de novembre. Il semble que les flots de sable attendent 

depuis longtemps pour se jeter, vague après vague, sur ces vieux dos cassés. Comme 

de très petites vieilles, assises un peu à l’écart, les chaumines se prêtent au lent 

ensevelissement (ROY, 2007, p. 157). 

 

Em 1946, já na quarta edição, o romance Bonheur d’occasion (de 1945) ganha uma 

primeira tradução para o inglês sob o título The Tin flute e, em 1947, é escolhido como livro 

do mês pela Literary Guild of America, que tinha mais de um milhão de membros nos EUA. 

Poucos meses depois, a Universal Pictures de Holywood compra os direitos de adaptação de 

Bonheur d’occasion, e este é publicado na França, onde recebe o prêmio Femina. No Canadá, 

Roy também ganhou distinção e prêmios. Tal sucesso garantiu a independência artística e 

financeira da autora. Fator relevante que lhe deu liberdade e tempo para se dedicar à sua busca 

autoral, sem ter que se impor outro tipo de trabalho, como as reportagens feitas anteriormente. 

Paul Guth escreve que “Gabrielle Roy, com nome de arcanjo e monarca coroado, rola sobre 

ouro e neon” e que “ela nasceu deste livro”
3
 (apud ROY, 2005, p. 89 e 90). 

Antes desta fase como jornalista, ao completar vinte anos (1929), Gabrielle Roy se 

forma no Winnipeg Normal Institute e começa a ganhar sua vida como professora primária. 

Ela deu aulas em regiões afastadas, onde havia alunos canadenses franceses, mestiços e 

imigrantes, antes de lecionar em inglês numa escola - Institute Provencher - só para meninos 

(maioria de imigrantes) que ficava perto de sua casa, na rua Deschambault, em Saint-

Boniface, onde a autora nasceu. Sem condições financeiras para continuar seus estudos numa 

universidade, como era de seu desejo, Gabrielle Roy exercerá este ofício durante oito anos. 

Mais tarde, como jornalista, ela escreverá um texto chamado “Pitié pour les institutrices!”, 

que faz parte da série Ici l’Abitibi [1941-1942]. É um artigo emocionante, Roy traz a 

professora primária para o centro da atenção e conta uma breve experiência como aluna, já 

acenando para uma narrativa de inspiração autobiográfica. Um pequeno trecho: 

                                                           
3
 “Gabrielle Roy, au nom d’archange et de monarque couronné, roule sur l’or et le néon” e que ela “est née de ce 

livre” (apud ROY, 2005, p. 89- 90). 
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Celles-là [les institutrices] vivent une vie si grise, si triste que c’est à peine si on la 

connaît. […] On l’accable du plus écrasant des devoirs; on la récompense avec de 

grands mots. [...] Je me rappelle Mlle Estelle. Cette jeune fille mal nourrie, mal 

vêtue, mal logée, seule, irradiait le calme, la bonté, la ferveur. Je suis entrée dans sa 

salle de classe. [...] Mlle Estelle racontait de belles histoires de fées, des légendes 

dorées aux petits des familles pauvres. [...] La leçon de géographie l’entraînait 

parfois jusqu’en Afrique, jusqu’aux Indes. Elle qui n’était sortie que deux ou trois 

fois de son village connaissait par instinct le chemin des contes. [...] il y aura des 

hommes et des femmes qui se rappelleront la demoiselle Estelle du temps de leur 

enfance et qui seront meilleurs pour avoir entendu sa voix, pour avoir aimé son 

sourire. Dans ce pays où on élève des statues à tout le monde, il ne s’en trouvera une 

pour Mlle Estelle que dans le secrets des coeurs (ROY, 2007, p. 222-225). 

 

A experiência como professora primária aparecerá mais tarde, em alguns de seus romances e 

mais concentradamente em Ces enfants de ma vie (de 1977). E este romance não deixa de ser 

uma estátua esculpida em histórias para enfatizar o importante papel do professor. O apuro e a 

empatia na construção dos personagens infantis são ternamente elaborados. Neste romance, as 

emoções e a posição vulnerável da criança, diante da pressão social exercida pelo mundo dos 

adultos, ganham destaque. O universo infantil é captado como sendo um mundo pleno de 

intensidades: de determinação, de afeto, de abertura, de tristezas e de sonhos. Rex 

Desmarchais, escritor e entrevistador, sublinha o olhar perspicaz de Roy: “[...] Durante a 

minha leitura, pude observar como as crianças a interessavam. Visivelmente, a senhora as 

conhece e as ama, a senhora sabe penetrar no pequeno universo delas, em geral muito fechado 

aos olhos dos adultos”
4
 (apud ROY, 2005, p. 43). Uma dessas crianças royanas já aparece em 

Bonheur d’occasion (1945): Daniel Lacasse, de seis anos, filho de Rose-Anne, personagem 

feminino de peso na trama. Apesar de Daniel gostar de ir à escola e de aprender coisas novas, 

ele começa a faltar por conta de seu delicado estado de saúde. Quando retorna ao ambiente 

escolar, o menino já está exaurido não só pela doença - leucemia - mas também pelo ambiente 

tenso em que vivia em casa, na miséria e no desgaste emocional do dia a dia. Tanto na 

reportagem supracitada quanto neste trecho seguinte, já se entrevê a relação amorosa entre 

professora e aluno, que também estará presente em Ces enfants de ma vie: 

 

Tous ses efforts se perdaient. Il y avait, entre lui et le petit devoir qu’on lui 

demandait, un visage sévère et comme mécontenté, pas méchant, mais mécontenté. 

Et il fallait, oh, il fallait tellement essayer de plaire à ce visage ! Mais il ne pouvait 

plus (ROY, 2009, p. 255). 

 

                                                           
4
 “[...] Au fil de ma lecture, j’ai pu observer combien les enfants vous intéressaient. Visiblement, vous les 

connaissez, vous les aimez, vous savez pénétrer dans leur petit univers en général si fermé aux yeux des grandes 

personnes” (apud ROY, 2005, p. 43). 
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No hospital, ele ganha uma flauta que tanto queria (inspiração para o título em inglês The tin 

flute) e se sente protegido não só pela atenção e afeto da enfermeira Jenny como também pelo 

ambiente relaxante e acolhedor do hospital, mesmo que isso seja paradoxal: 

 

Puis, ici, il était dans un monde fait pour les enfants. Il n’y avait plus de grandes 

personnes avec leurs conversations inquiétantes pour troubler son sommeil. [...] il 

pouvait rester étendu à son aise (ROY, 2009, p. 260). 

 

Mesmo nas reportagens, Gabrielle Roy direciona seu olhar para o mundo infantil. Algumas 

crianças descritas lembram, de alguma forma, a autora: sua vivacidade e o seu grande prazer 

em contemplar a natureza, as cidades e as pessoas. Ela se sente atraída por uma menina 

chamada Rose: 

 

Où cette petite Rose, issue d’un peuple pauvre et besogneux, a-t-elle puisé son 

regard vif, sa grâce native, ce grand désir déjà de s’arrêter là où il lui plaît et de 

saisir avidement ce que la vie a de riche, de merveilleux ? Des siècles de privation, 

d’ennui, de gris, de lamentable combat contre la mer, et voici une petite fille, née 

dans cet humble milieu, qui a toute la gentillesse, toute l’aimable simplicité des 

enfants élevés tendrement, comme des plantes précieuses en serre chaude. Et ce 

miracle [...] prouve que toute chose leur secrète grandeur (ROY, 2007, p.161 e 162). 

 

Gabrielle Roy dá voz aos pobres e às minorias. A situação socioeconômica atrai o 

seu olhar, além das qualidades que ela gosta de descobrir nas pessoas, como as da pequena 

Rose. Em Bonheur d’occasion (1945), os personagens moram num bairro pobre: Saint-Henri, 

em Montreal. Na única entrevista concedida para a televisão (em 1961), a escritora relembra 

alguns dos estímulos que a impulsionaram a escrever esse romance: 

 

[...] Je fus aussitôt fascinée par les odeurs, la vitalité, le côté populaire de Saint-

Henri, sa façon de se livrer plus qu’un autre quartier. [...] Et c’est alors que j’ai 

découvert aussi la misère de ce peuple de Saint-Henri, une misère qui était l’oeuvre 

du chômage et qui avait détruit la fibre humaine, la fierté humaine, qui avait amené 

la pauvreté, qui avait, enfin, causé de tels ravages dans notre peuple. Et cependant 

dans cette vie - c’était alors le début de la guerre - la guerre apparaissait un peu 

comme une issue, un salut. C’était la guerre qui allait apporter du travail, qui était 

une espèce d’avenir pour les jeunes. Vous vous rappelez, on avait alors de grands 

placards où il était dit : “Il y a de l’avenir dans l’armée”.  Cela me remplit d’une telle 

indignation qu’on ne pût faire dans la paix pour les hommes ce que l’on peut dans la 

guerre que j’eus un désir ardent de l’exprimer à travers des personnages. 

L’indignation fut le moteur de Bonheur d’occasion. Je pense qu’une indignation 

sincère est un excellent moteur (ROY, 2009, p. 120). 

 

Na primeira parte de La Petite Poule d’Eau (de 1950), segundo romance publicado pela 

autora, a presença das relações entre crianças e professores, que iam ensinar em lugares 

afastados e pouco habitados - Manitoba -, também é marcante. Roy oferece em sua narrativa 
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um olhar carinhoso ao universo infantil, que aponta para um recomeço sempre possível do 

mundo, para uma nova manhã. Esta ideia também é desenhada no final da última narrativa 

intitulada “Gagner ma vie...”, que integra o romance Rue Deschambault (de 1955), escrito em 

primeira pessoa: 

 

Avec moi ils [as crianças] étaient dociles. Il y avait, dans leurs yeux fixés sur les 

miens, une confiance parfaite. Je suppose qu’ils m’auraient crue si je leur avais dit 

que la terre est peuplée d’ennemis, et qu’il faudrait haïr beaucoup de gens, des 

peuples entiers... [...] Est-ce que le monde n’était pas un enfant? Est-ce que nous 

n’étions pas au matin... (ROY, 1993c, p. 257). 

 

Em La Petite Poule d’Eau (1950), narrado em terceira pessoa, há um diálogo entre a mãe 

Luzina e a professora Mademoiselle Côté, que demonstra empatia pelas crianças. Assim como 

Rose-Anna (de Bonheur d’occasion), que ficou insegura e enciumada ao ver seu filho Daniel 

feliz sob os cuidados da enfermeira Jenny no hospital, Luzina também fica incomodada com a 

admiração que seus filhos sentem pela professora Côté: 

 

- Vous allez lâcher Mademoiselle tranquille. Elle en a assez de vous autres. 

- Mais non, les enfants sont si gentils ; laissez-les-moi encore, madame Tousignant 

[...] - Aimables ! Vous ne les connaissez pas, fit Luzina. Ce sont des petits diables 

tout purs. 

- De gentils enfants, corrigea la maîtresse. 

Comment ne pas aller du côté de celle qui définissait leur vraie nature, leur bon 

caractère et dont la perspicacité les plaçait à la hauteur de perfection qu’elle exigeait 

d’eux! (ROY, 1980, p. 87 e 88). 

 

Luzina Tousignant se empenhou para que seus filhos tivessem uma educação escolar, mesmo 

morando num lugar bem isolado e de difícil acesso. Mãe de muitos filhos - uma “surpresa” a 

cada ano, quando trazia para a casa mais um bebê que ela dava à luz longe de casa -, e 

afogada em tarefas cotidianas, Luzina não tinha muito tempo para se dedicar às crianças, aos 

seus desejos e às emoções de forma mais afetuosa e paciente como fazia a professora. A 

educação será um fator decisivo para que Luzina “perca” os seus filhos, que deixam a casa 

para seguirem seus estudos em outros lugares. Mas ela desejava outro destino para a sua 

pequena Claire-Armelle. O parágrafo é construído de forma muito breve por Gabrielle Roy: 

“Le Bon Dieu lui avait donné celle-ci pour être le bâton de sa vieillesse” (ROY, 1980, p. 164). 

 

A qui est-on utile, soi-même noyé? 

(Gabrielle Roy) 
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Antes de se tornar jornalista em Montreal, a autora passou quase dois anos na Europa 

- Inglaterra e França - onde frequentou aulas de teatro, viajou e escreveu. Este período, apesar 

de ter sido de muitas angústias e dúvidas existenciais, foi um momento produtivo, justamente 

porque Roy teve um espaço para si, para se renovar e fortalecer seus sonhos de realização 

pessoal. Enfim, foi um tempo fértil e de novas relações pessoais, que iriam marcar 

profundamente a autora: no amor, na amizade e na profissão. Durante essa viagem, Gabrielle 

Roy teve tempo e silêncio para então redescobrir, ou revelar, sua vontade de se tornar 

escritora. O curto e forte parágrafo supracitado em que Luzina imagina e decide a vida de um 

ser humano - a caçula como companheira na velhice - joga luz numa tensa situação vivida por 

Roy quando estava com 28 anos. Contra toda a família, a autora decide pedir uma licença na 

escola para ir à Europa, com a economia feita durante os oito anos em que exerceu a profissão 

de professora primária. Nesta época, a escritora ainda morava com sua mãe e sua irmã 

Clémence, que tinha uma fragilidade mental/emocional: a “criança” da família. Antes de 

partir, Gabrielle Roy quase desiste de ir. Ela se sente pressionada pela família, exausta e tensa, 

entre o dever e a possibilidade de uma remota mudança em sua vida. Mas sua mãe lhe dá um 

argumento em favor da viagem, surpreendendo a filha e contribuindo para que esta seguisse 

em frente. Pelo menos é assim que a autora nos conta, em sua autobiografia La détresse et 

l’enchantement (publicada postumamente em 1984). Ela dá voz à sua mãe: 

 

La vérité, c’est que tu es la seule de mes enfants à être restée si longtemps avec moi. 

Ils ont beau parler, les autres sont tous partis au plus vite. Joseph d’abord, à quinze 

ans à peine, un errant s’il en fut jamais. Ensuite Rodolphe, guère plus vieux, quoique 

lui soit revenu au moins de temps en temps. Anna s’est mariée à dix-neuf ans. Adèle 

aussi est partie jeune. Dédette, elle, pour répondre, comme elle disait, à l’appel de 

Dieu, nous a quittés à vingt-deux ans. La première Agnès aussi en un sens nous a 

quittés pour Dieu venu la prendre si jeune, une douce petite fille de quatorze ans, et 

l’autre donc, la toute petite Marie-Agnès perdue pour nous à quatre ans seulement. 

[...] Penses-tu que je puisse oublier que toi au moins tu es restée auprès de moi 

jusqu’à l’age de vingt-huit ans (ROY, 1988, p. 236 e 237). 

 

No final da primeira parte dessa autobiografia, quando Gabrielle Roy está de partida 

para a Europa, ela se interroga: “A qui est-on utile, soi-même noyé?” (ROY, 1988, p. 243). 

Esta pergunta me serve de parâmetro para pensar a escrita royana: ela me acompanha em meu 

percurso interpretativo. A situação de querer partir, sonhando com um futuro livre e diferente, 

é evocada em muitos textos da autora: romper com uma vida cotidiana recheada de tensões e 

frustrações; desejar mudanças, escapar de uma pressão familiar ou social, de uma vida 

rotineira e aprisionante. Mas não foi somente essa partida - para a Europa - que causa ecos na 

obra royana. A decisão de não voltar a Saint-Boniface após essa viagem à Europa (1937-



9 

1939), para então morar com a mãe e voltar a dar aulas, deve ter sido tão ou mais angustiante. 

As ações decisivas de Roy em busca de seus sonhos, longamente meditados e desejados, 

caminharam juntamente com o dissabor da separação, da reprovação da família, da angústia e 

do esforço para se estabelecer sozinha em Montreal, escrevendo textos para jornais e revistas. 

Este caldo de tensões tempera muitos dos textos royanos, de variadas formas. As renúncias, as 

escolhas possíveis e a decisão de deixar para trás pessoas, sofrimentos, aspirações ou um 

modo de vida, estão presentes em seus textos e nas interrogações existenciais dos 

personagens. No final de Ces enfants de ma vie (de 1977), por exemplo, a narradora desabafa: 

“J’avais pensé jusqu’ici que l’avenir était une constante acquisition. Je n’avais pas encore très 

bien vu que, pour avancer d’un pas dans la voie de l’accomplissement ou de la simple 

réussite, on s’arrache chaque fois à quelque bien peut-être encore plus précieux” (ROY,1993a, 

p. 180). 

A decisão de Gabrielle Roy de escutar seu apelo e de criar uma nova vida não só a 

afastou do convívio familiar, mais precisamente de sua mãe, como também a desviou de um 

destino doloroso e exaustivo vivido naquela época pela maioria das mulheres: o de se casar e 

ser mãe de muitos filhos num ambiente totalitariamente católico, em que a mulher não tinha 

voz no casamento. Este ambiente limitador também habita as narrativas royanas. Numa 

versão inicial da autobiografia intitulada Le temps qui m’a manqué (publicada postumamente 

em 1997), há um trecho que pontua esta situação. Roy está no velório da mãe: 

 

Je m’approchai plus près encore du visage de cire comme pour mieux voir ce 

qu’avait été la vie de cette morte et, la revoyant par étapes, je crus voir la vie 

d’autres femmes de sa génération. Un noeud me serrait la gorge à m’étouffer. Je 

n’en pouvais plus de découvrir à quel supplice le monde, les hommes, l’Église, les 

prêtres, les lois avaient condamné le corps de la femme déjà malmené par la nature 

si dure à son égard (ROY, 2000, p. 100). 

 

Este trecho foi riscado posteriormente pela autora e aparece em nota na edição 

crítica. Há textos inéditos de Gabrielle Roy que tiveram muitas versões e alguns deles foram 

reescritos por mais de vinte anos em diferentes períodos. Dentre estes se destacam os 

romances inacabados Baldur e La Saga d’Éveline, este com mais de mil páginas. Nestes 

manuscritos, de acordo com Lori Saint-Martin (2002), o foco central é a vida sem liberdade 

dessas mulheres, embora este tema apareça em todos os textos publicados de Roy, em maior 

ou menor grau: a falta de autoridade da mulher e o seu condicionamento ao casamento, sua 

constante labuta, sempre grávida, ou ainda, destinada a uma vida solitária e miserável. Saint-

Martin (2002) declara: 
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Do seu jeito, desenhando as mulheres submissas ao desejo de seus maridos, ela 

sublinha o fato de que o “estupro é legal no círculo conjugal” [...] Esta visão das 

mulheres como escravas e prisioneiras, privadas de sua humanidade, é importante 

repetir, atravessa o conjunto de sua obra, embora ela se expresse mais claramente 

nos seus escritos inéditos. Mesmo nos seus textos de tom otimista, como em La 

Petite Poule d’Eau, a mulher é sobrecarregada e presa ao solo por conta de seus 

deveres como mãe e dona de casa, estando mais para uma ave das pradarias do que 

para uma graciosa cotovia
5
 (SAINT-MARTIN, 2002, p. 327). 

 

Em Bonheur d’occasion (1945), Roy cria um personagem feminino que está à beira 

da exaustão: Rose-Anna. Cheia de filhos, grávida e na miséria, sem poder contar com o 

marido, que está constantemente desempregado ou ausente, esta mãe royana vive 

precariamente. Estas tragédias cotidianas da vida da mulher são trabalhadas por Gabrielle Roy 

nesse romance e apontam para uma sensação de aprisionamento e de morte dos sonhos, ou 

seja, a não realização pessoal e a falta de liberdade para fazer escolhas. No romance publicado 

Rue Deschambault (1955), a narradora Christine (uma referência ao cristianismo, à sua 

herança católica?) relembra as conversas desoladas entre sua mãe e uma vizinha: 

“Quelquefois, j’avais entendu ma mère, parlant de quelque pauvre femme déjà chargée 

d’enfants, malade, et qui venait d’en mettre un autre au monde, observer en soupirant: ‘C’est 

dur, mais c’est le devoir. Que voulez-vous! Il faut bien qu’elle fasse son devoir!’” (ROY, 

1993c, p. 34). Em La Voyageuse et la Prisonnière, Saint-Martin (2002) reflete sobre o 

feminismo em Gabrielle Roy (a situação submissa de seus personagens femininos assim como 

o desejo de liberdade que elas têm) e estuda não só os textos publicados mas também alguns 

inéditos de Roy que focam na sujeição das mulheres ao marido e à Igreja Católica. Mas a 

influência dos dogmas católicos causam angústia e aprisionamento não só nas mulheres como 

também nos homens royanos. E Saint-Martin traz à luz a insistência e o empenho de Gabrielle 

Roy em dar materialidade ao lamentável drama feminino que denuncia a ideologia de uma 

época que trata as mulheres como inferiores. Roy escreve e reescreve os romances inéditos 

Baldur e La Saga d’Éveline. Há variadas versões de centenas de páginas. Baldur (nome de 

uma fictícia cidade) conta a história do casamento, da exaustão e da lenta morte de 

Édouardina, que vai se fragilizando devido à constante gravidez e à crescente tarefa cotidiana. 

A mulher se vê sem autoridade nem liberdade de escolha. Ela fica entre a verdade do médico 

                                                           
5
 “À sa manière, en dépeignant les femmes soumises au désir de leur mari, elle souligne le fait que “le viol est 

légal dans le cadre conjugal” [...] Cette vision des femmes comme esclaves et comme prisonnières privées de 

leur humanité, faut-il le répéter, traverse l’ensemble de son oeuvre, quoique’elle s’exprime plus clairement dans 

ses écrits inédits. Mêmes dans des textes au ton optimiste, comme La Petite Poule d’Eau, la femme est alourdie 

et retenue au sol par ses tâches de mère et de ménagère, poule des prairies plutôt que gracieuse alouette” 

(SAINT-MARTIN, 2002, p. 327). 
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(que diz que ela pode morrer por conta da gravidez) e a do padre, entre o afogamento de seus 

desejos de liberdade e os desejos sexuais do marido. Saint-Martin (2002) analisa Baldur: 

 

[...] é necessário ressaltar um fato importante: ao invés de fechar o romance, o 

casamento de Édouardina e Prosper abre. Assim, o ‘happy end’ se transforma aqui 

em ‘unhappy beginning’, o começo infeliz. [...] Gabrielle Roy joga deste modo um 

olhar amargo e crítico sobre o ‘romance plot’, sobre o casamento como ‘fim’ da 

história de uma vida de mulher. [...] Baldur transforma o ‘romance plot’ em ‘death 

plot’
6
 (SAINT-MARTIN, 2002, p. 246). 

 

No inédito La Saga d’Éveline, a vida de solteira da personagem Éveline ganha 

destaque na primeira parte do romance: seus sonhos de aventura e de liberdade. Após o 

casamento, a trama se desenvolve a partir da morte das suas aspirações e faz referência a uma 

vida aprisionante: Éveline sendo mantida em casa, submissa ao marido e às constantes 

gravidezes que lhe tiram a liberdade de agir por conta própria, prisioneira de seu próprio 

corpo. Para Lori Saint-Martin (2002), esses inéditos de Roy denunciam com veemência o 

destino sofrido das mulheres de forma inédita e inovadora para a época (SAINT-MARTIN, 

2002, p. 245). Em uma das versões, Roy elabora o medo de Éveline em relação às obrigações 

do casamento: 

 

il ne pouvait pas en être ainsi! Pour d’autres, peut-être. Pas pour elle. On ne devait 

avoir des enfants que parce qu’on les désirait, quand on les voulait de toute son âme. 

Autrement, ce serait trop triste vraiment. Ce serait à pleurer chaque jour et toute sa 

vie d’être née une femme [R, 306] (apud SAINT-MARTIN, 2002, p. 229). 

 

Mas trabalhar esta questão na literatura parece ter sido um vetor complexo, fazendo com que 

a autora se desdobrasse e reescrevesse constantemente para tentar encontrar uma forma de 

abordar este tema de maneira que lhe agradasse literariamente. No segundo livro publicado 

por Gabrielle Roy, La Petite Poule d’Eau (1950), a sujeição das mulheres, assim como em 

Bonheur d’occasion (1945), está presente. Nesse segundo romance publicado, a contrariedade 

e o sofrimento ficam expostos pela voz de Luzina, que se confessa ao padre: 

 

Chaque année, au même endroit, Luzina confiait au capucin en rougissant qu’elle ne 

se pliait pas avec une entière soumission aux exigences du mariage. [...] Elle aurait 

voulu espacer un peu plus les naissances. Elle était d’abord de mauvaise humeur, 

portée à se décourager, disait-elle, lorsqu’elle se découvrait “encore une fois partie 

                                                           
6
 “[...] il faut remarquer un fait important: au lieu de clore le roman, le mariage d’Édouardina et de Prosper 

l’ouvre. Ainsi, le ‘happy end’ se transforme ici en ‘unhappy beginning’, en début malheureux. [...] Gabrielle Roy 

jette ainsi un regard amer et critique sur le ‘romance plot’, sur le mariage comme ‘fin’ de l’histoire d’une vie de 

femme. [...] Baldur transforme le ‘romance plot’ en ‘death plot’” (SAINT-MARTIN, 2002, p. 246). 
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pour la famille”. Elle résumait la situation: “Comprenez-moi, mon Père, les enfants 

que j’ai déjà, je n’en donnerais pas un pour tout l’or du monde, mais j’aimerais 

quasiment mieux ne pas en avoir autant. C’est mal de penser comme ça, hein, mon 

Père?” (ROY, 1980, p. 241). 

 

Apesar de o padre ter piedade das mulheres, que já têm muitos filhos, a única solução 

possível, para ele, estaria nas mãos dos maridos, que deveriam se abster: “Dix enfants en 

quatorze années de mariage, et pas encore content!” (ROY, 1980, p. 244). Em 1966, Roy 

afirmava numa entrevista: “Pendant longtemps les femmes furent les esclaves des temps 

modernes” (ROY, 2005, p.150). Seja por medo de denunciar, numa época tão fechada à 

condição feminina, ou ainda por não se sentir satisfeita com o seu texto, Gabrielle Roy não 

publica estes manuscritos, que são um manifesto contra a situação restritiva e inferior vivida 

pelas mulheres casadas. Lori Saint-Martin (2002) reflete sobre a diferença de perspectiva 

entre os textos publicados e os inéditos, e dá uma pista de qual direção Roy escolheu: “A obra 

publicada de Gabrielle Roy deixa então triunfar, salvo exceção, a perspectiva da filha. Ocorre 

de outra forma nos seus romances inéditos, que dão à subjetividade materna um lugar 

preponderante”
7
 (SAINT-MARTIN, 2002, p. 241). Se nos romances em primeira pessoa - Rue 

Deschambault (1955), La Route d’Altamont (1966) e Ces enfants de ma vie (1977) -, a 

narradora desenvolve algumas histórias contadas e vividas pela mãe, o foco está na 

subjetividade e na rememoração da filha, mesmo que esta dê voz à mãe. Já nos inéditos, 

conforme Saint-Martin, a subjetividade materna ocupa a maior parte da história: a filha narra, 

mas dá muito mais espaço à voz da mãe, que se elabora emocionalmente. 

 

Pour l’accueillir mon âme s’élargit. 

(Gabrielle Roy) 

 

Em seus textos publicados, Gabrielle Roy cria um leque de personagens: imigrantes, 

inuit, migrantes e mestiços - os Métis são considerados autóctones no Canadá, assim como os 

Inuit e os indígenas; filhos da relação entre brancos com indígenas ou já mestiços, conforme 

Eurídice Figueiredo (2010) -, enfim, um leque de minorias. Na segunda parte do romance La 

Petite Poule d’Eau (1955), as pequenas histórias que se entrecruzam lembram a atmosfera e 

algumas situações vividas por Gabrielle Roy no decorrer de sua carreira de jornalista. Ela 

reinventa figuras vindas de muitos lugares (de dentro e de fora do Canadá) que ali - no vasto e 

                                                           
7
 “L’oeuvre publiée de Gabrielle Roy fait donc triompher, sauf exception, la perspective de la fille. Il en va tout 

autrement dans ses romans inédits, qui accordent à la subjectivité maternelle une place préprondérente” (SAINT-

MARTIN, 2002, p. 241). 
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isolado Manitoba - se instalaram para um recomeço. O romance, escrito em terceira pessoa, é 

banhado em ternura, mas ressalta as dificuldades sociais e geográficas da região: 

 

C’est l’une des régions les moins habitées du monde, un triste pays perdu où l’on 

rencontre pourtant des représentants d’à peu près tous les peuples de la terre. Autant 

de nationalités qu’il y a, entre ces lacs, d’exilés (ROY, 1980, p. 169). 

 

Muitos romances têm estas características (exílio, vastidão, isolamento, encontro de culturas 

diversas, aspectos sociais e geográficos; uma observação: muitos títulos royanos fazem 

referência a um tipo de espaço): (1) La Rivière sans repos (de 1970, escrito em terceira 

pessoa); neste livro estão reunidos: um romance, que também dá título ao livro, e três novelas 

sobre os inuit (“Les satellites”, “Le téléphone” e “Le fauteuil roulant”). Esse romance traz 

também personagens inuit, como Elsa - a principal - que é mãe de um menino nascido de um 

estupro com um homem “branco”, um soldado dos EUA que está baseado em Fort-Chimo, no 

Canadá, durante a Segunda Guerra Mundial; (2) Un jardin au bout du monde (de 1975, três 

narrativas em terceira pessoa e uma em primeira), que contém quatro novelas, e cada uma 

delas é dedicada a um grupo ou a um personagem imigrante, que chega ao Canadá para uma 

nova vida. Na primeira novela desse livro, única escrita em primeira pessoa e que tem 

personagens de origem francófona, como a autora, a história gira em torno de um andarilho e 

contador de histórias que a narradora conheceu. Este personagem de vários nomes viajava e se 

espalhava pelo Canadá à procura das famílias franco-canadenses: ele tinha o costuma de dizer 

que era da “família” para então se hospedar nos lares onde moravam pessoas que falassem 

francês. Nestes lares, o viajante compartilhava e reinventava um passado para as famílias, que 

tinham em comum histórias que remetiam ao passado francófono e suas migrações e 

recomeços; (3) La Petite Poule d’Eau (de 1950, narrado em terceira pessoa), além da história 

de Luzina, que se esforça para abrir uma pequena escola para seus filhos estudarem, aparecem 

outros personagens de outras culturas que também vivem nesta região pouco habitada do país, 

com já foi dito; (4) em Rue Deschambault (de 1955, em primeira pessoa), romance composto 

por dezoito narrativas que estão ligadas pela mesma narradora, Christine (um alter-ego da 

autora, com pinceladas autobiográficas), que conta fragmentos de sua infância, juventude e 

parte de sua vida adulta. Já se percebe a entrada de personagens imigrantes nos títulos: 

“L’italienne”, “Wilhelm”. A autora cria narrativas que também dão destaque a personagens 

que migraram para outros lugares: os pais e os tios de Christine; (5) em Ces enfants de ma vie 

(de 1977, em primeira pessoa), a narradora também rememora alguns momentos de sua vida, 
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quando era professora primária, e conta sua relação com alguns alunos imigrantes e um 

mestiço. 

Gabrielle Roy comenta, numa entrevista, sobre o fato de ser afetada por todos, de 

recebê-los em seu universo e, mais tarde, em sua escrita. Ela diz que este acolhimento vem de 

muito cedo, não só do tempo em que era jornalista ou professora primária: 

 

[...] - Mais quel rôle votre père a-t-il joué ? 

- Il avait été employé à installer des colons dans l’Ouest du pays, [...] En sorte que, 

dans l’atmosphère de notre maison, entraient ces étrangers. Et, en un sens, il n’y a 

jamais eu pour moi d’étrangers. Toutes ces variétés ethniques, tous ces peuples 

faisaient partie de notre vie quotidienne. C’est en cela que l’Ouest est un monde 

ouvert, un monde riche, un monde varié. Une image de l’univers, si vous voulez, par 

l’infini des horizons, par la variété ethnique (ROY, 2005, p.117). 

 

E a Silver Cameron, em 1971, Roy observa: 

 

[...] j’ai découvert mon Saint-Henri [bairro trabalhado em Bonheur d’occasion] tel 

qu’il était à l‘époque, [...] j’ai découvert mon propre peuple, ses tragédies, ses 

tristesses, sa gaieté aussi. Depuis, je tente de l’écrire. Par contre, je ne peux pas 

oublier le reste du pays, qui fait aussi partie de mon héritage, alors j’alterne. Parfois 

c’est au Québec, parfois c’est au Manitoba ou dans le Grand Nord. Derrière tout ça 

se trouve, je suppose, la partie de la vie que je suis en mesure d’explorer (ROY, 

2005, p. 199). 

 

O tom íntimo e emocional gravita na obra royana. O afeto e a busca pela realização 

pessoal, bem como a vontade de romper com uma herança que tende a se eternizar em 

sofrimento estão presentes em Ces enfants de ma vie (1977). Estes aspectos, que se juntam à 

reflexão existencial, vêm entrelaçados com a possibilidade da interseção de culturas e o 

respeito à diferença. O dom que a personagem da professora tenta encontrar ou estimular em 

seus alunos, isto é, a vontade de despertar nessas crianças uma fonte ainda secreta, uma 

qualidade pessoal que lhes garanta um presente de descobertas e um futuro mais promissor é 

trabalhado neste romance, mas também aparece em outras narrativas royanas. Na entrevista 

abaixo, Roy reflete sobre a esperança e joga luz na ação da professora de Ces enfants de ma 

vie: 

 

- Sans doute l’espoir et le désespoir se côtoient dans mes livres comme ils se 

côtoient dans ma vie. J’ai passé bien des fois de l’un à l’autre. [...] L’espoir n’est pas 

une chose donnée une fois pour toutes. Je crois que c’est une longue et patiente 

victoire remportée sur les voix de découragement qui nous assaillent de toutes parts. 

Une lueur toujours menacée dans le noir qui nous environne [...] (ROY, 2005 p. 

249). 
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As narradoras e muitos personagens criados por Roy mergulham numa busca para 

vivenciar satisfatoriamente suas potencialidades e seus desejos. E em Ces enfants de ma vie 

essa busca é regida consciente e intuitivamente pela personagem de uma jovem professora 

primária. A partir das lembranças e das divagações da narradora, numa fase mais madura e 

num tempo presente, ela conta suas experiências do tempo em que era uma professora 

primária: suas tentativas para ganhar a atenção e a afetividade dos alunos. Ao mesmo tempo 

em que mergulha em suas angústias e encantos de então, a narradora pontua suas questões 

existenciais que fluem em seu presente. Pela empatia, Gabrielle Roy elabora em sua escrita a 

ternura das relações e pincela o mosaico de culturas do Canadá. Anos antes de haver uma 

emergência de vozes migrantes na literatura canadense, a autora já pousava o seu olhar sobre 

uma questão que ganha cada vez mais a cena contemporânea sob variadas perspectivas 

teóricas: a alteridade. Roy constrói narrativas em que a presença do Outro pontua, 

desestabiliza ou harmoniza as relações; enfim, o Outro em Gabrielle Roy movimenta e faz 

respirar a própria trama. A autora tem um olhar receptivo para as minorias e para as diferentes 

nações que povoaram e fertilizaram o Canadá: eslavos, ingleses, franceses, orientais, 

poloneses, escoceses, além dos autóctones - Indígenas, Métis e Inuit - e da minoria 

francófona. Hoje germinam muitos diálogos literários e a voz do Outro se faz cada vez mais 

presente, e a escuta se apura. E em cada um desses diálogos, o universo royano, de um certo 

modo, está presente na medida que a autora deu relevo, em suas narrativas, às diferentes 

etnias, às pessoas que vieram de outros lugares, às minorias e aos migrantes. Roy parece 

integrar a diferença de cada um a partir do respeito e de acolhimento. 

Janet Paterson, em Figures de l’Autre dans le roman québécois (2004), vai pensar as 

construções dos personagens Outros nos textos literários quebequenses, tendo como base 

teórica o livro Presença do Outro de Eric Landovski (1997) e sua noção de grupo de 

referência. Paterson destaca o seu interesse: 

 

Pois, qualquer que seja o personagem analisado, é o impacto e a significação do 

Outro na ficção que merecem nossa atenção. Para ter acesso a essa significação, é 

essencial, num primeiro momento, precisar o efeito do Outro sobre o grupo de 

referência ou sobre o sujeito do discurso [...] Ademais, também é necessário 

questionar se o Outro tem uma função de revelação no discurso. [...] Na verdade, 

cada texto literário explora de modo diferente o potencial significante do 

personagem do Outro
8
 (PATERSON, 2004, p. 37). 

                                                           
8
 “Car, quel que soit le personnage analysé, c’est l’impact et la signification de l’Autre dans la fiction qui 

méritent notre attention. Pour accéder à cette signification, il est essentiel dans un premier temps de préciser 

l’effet de l’Autre sur le groupe de référence ou sur le sujet du discours [...] Par ailleurs, il faut aussi se demander 

si l’Autre a une fonction de révélation dans le discours. [...] Chose certaine, chaque texte littéraire exploite de 

façon différente le potentiel signifiant du personnage de l’Autre” (PATERSON, 2004, p. 37). 
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Hoje há vozes literárias que trazem na construção da narrativa, seja como objeto ou sujeito do 

discurso, as múltiplas aparições do Outro nos textos literários. Na atual pluralidade canadense, 

muitos escritores – imigrantes e/ou filhos de migrantes que escolheram o Canadá como sua 

nova casa, bem como autores sensíveis ao diálogo cultural – contribuem com uma fértil 

literatura, um lugar de reflexão e de constante renovação. E Gabrielle Roy já pontua esta 

fruição de culturas nos anos 40, tanto nas cidades quanto nas regiões mais afastadas e menos 

habitadas. Atenta à “confusão” de culturas, que ganharão novas vozes nas décadas seguintes, 

Roy já ressaltava, na época em que ela fazia reportagens, o caráter híbrido de Montreal. Em 

Tout Montréal, Boiclair e Ricard destacam um trecho da autora que cito abaixo: 

 

Cette dualité de Montréal fait à la fois sa force et sa faiblesse. Faiblesse parce 

qu’elle prête à la confusion. Il en est des cités comme des individus. Leurs tendances 

héréditaires déterminent et limitent, dans le germe, leur développement. [...] Mais la 

dualité de Montréal fait aussi sa richesse. Montréal est puissant parce que son âme 

vit dans le tourment de deux courants adverses (ROY, 2007, p.11). 

 

Mas há também este Outro que habita as suas narradoras e os seus personagens que vivem 

entre embates e escutas ao forte apelo daquele outro “eu” que quer se expandir e se expor. 

Numa passagem do romance La Route d’Altamont (de 1966), a narradora Christine desabafa: 

 

Mais l’affreuse impression persistait que j’étais ici par l’effet du hasard et que 

j’aurais à découvrir l’endroit du monde encore inconnu de moi où je pourrais me 

sentir peut-être à ma place.Tout le long du jour m’accompagnait sans désemparer 

cette petite phrase en apparence insignifiante mais si bouleversante : “C’est fini, ce 

n’est plus ici chez toi. Tu es ici à l’étranger maintenant” (ROY, 1993c, p. 145). 

 

Como já foi dito, sentir-se presa e ter vontade de partir, de viajar e de se conhecer melhor - 

realizando totalmente suas potencialidades - são sensações e apelos que Gabrielle Roy elabora 

em muitos de seus romances, bem como em suas autobiografias publicadas postumamente - 

La détresse et l’enchantement (1984) e Le temps qui m’a manqué (1997) -, que faziam parte 

de um mesmo projeto autobiográfico.  La détresse et l’enchantement foi publicada com duas 

partes (“Le bal chez le Gouverneur” e “Un oiseau tombé sur le seuil”), que foram revisadas e 

consideradas prontas para a publicação póstuma por Roy. A autora tinha o projeto de escrever 

quatro partes, que comporiam o livro autobiográfico, que teria como título La détresse et 

l’enchantement, mas ela faleceu antes, interrompendo assim este grande projeto de escrever 

sobre si até o momento em que vivia, em sua velhice. A terceira parte, Le temps qui m’a 
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manqué, que seria uma continuação, apesar de receber três versões da autora, não foi 

terminada nem datilografada, como era de seu costume. Então, Le temps qui m’a manqué é 

um texto que deve ser lido como um texto inacabado, pois Roy não o considerava pronto para 

a publicação. Nos romances La Petite Poule d’eau (1950), La Route d’Altamont (1955), Rue 

Deschambault (1966) e Ces enfants de ma vie (1977) se entrevê uma “tonalidade 

autobiográfica”, expressão de Jean Morency (2009, p.153). Gabrielle Roy tende a elaborar a 

sua escrita a partir de suas próprias escutas e de suas experiências pessoais, familiares e 

profissionais. A autora também dá destaque às relações pontuadas pelas diferenças de tempo, 

de idade, de culturas etc., que abrem espaço para as interrogações existenciais e à elaboração 

de uma visão de mundo. Ela também traz para a sua obra sua preocupação socioeconômica e 

sua busca incansável por uma qualidade pessoal e artística. 

 

Il faut être soi pour rencontrer. 

(Boris Cyrulnik) 

 

Em conversa com Judith Jasmin, Gabrielle Roy diz ter dois interesses na escrita : a 

atualidade e  “[...] le retour vers l’intérieur, vers les souvenirs, et à ce que la vie a accumulé en 

soi d’expériences” (ROY, 2005, p.121). E numa frase que considero luminosa e poética, Roy 

diz a Marc Gagné: “La mémoire est poète” (apud RICARD, 2000, p. 485). Ainda neste 

sentido, a autora, numa entrevista dada a Jacques Godbout, afirma: “il n’y a pas 

d’imagination, il n’y a que collage des souvenirs” (ROY, 2005, p. 239). Nos romances de 

tonalidade autobiográfica, principalmente os que são escritos em primeira pessoa, as 

narradoras contam episódios vividos ou relatados durante sua infância, juventude e parte de 

sua vida adulta. Alguns destes fatos remetem ao contexto da autora. Estes textos abrangem 

características de sua família - avós, pai, irmãos e mãe, sendo esta uma companhia frequente 

em sua obra. Em tais narrativas é frequente a sensação de aprisionamento e a preocupação 

com o futuro, a vontade de escrever, de partir e de se conhecer. Enfim, o desejo de se ver livre 

para se escutar e ir ao encontro de si mesma. 

Muitas dessas narrativas encontram ecos em suas autobiografias póstumas (La 

détresse et l’enchantement  e Le temps qui m’a manqué), que não deixam de ser romanceadas, 

bem como nas entrevistas que Gabrielle Roy concedeu, além da biografia Gabrielle Roy. Une 

vie, de François Ricard (de 1996). Tanto nas autobiografias quanto nas entrevistas, Roy diz 

que ao criar algumas narrativas, surgiam em sua mente, inesperadamente, muitos períodos de 

sua vida, pessoas que conheceu, ou ainda, paisagens, lugares ou fragmentos de infância e 

histórias que lhe foram contadas. Nos romances royanos, as narradoras dialogam consigo, 
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num tempo presente, e refletem sobre os sentimentos e as decisões do passado. Uma 

observação: para Roy, seus livros fictícios são todos romances (menos Un jardin au bout du 

monde, que contém quatro novelas), pois há neles alguma ligação, e mesmo que não haja a 

continuação de uma história para outra, há personagens em comum (mãe, pai etc.) que entram 

nos outros textos, além de eles terem a mesma narradora. 

Muitas mães royanas são carregadas de uma boa dose de amor e de sacrifício por 

seus filhos e elas procuram dar o melhor de si, tais como: Rose-Anna de Bonheur d’occasion; 

Elsa, de La rivière sans repos; e Luzina de La Petite Poule d’Eau. Algumas dessas mães 

recebem características inspiradas em Mélina, a mãe de Gabrielle Roy. A vontade de viajar, o 

dom de contar e de fundar a esperança nas pessoas de forma tocante são alguns desses traços 

em comum. Mas alguns personagens masculinos também recebem este perfil característico da 

mãe de Roy: na novela Un vagabond frappe à notre porte, o personagem andarilho é um 

excelente contador de histórias e vive nas estradas. Ele traz este dom de encantar as pessoas 

com suas histórias e o sonho de Mélina: de querer viajar e ter uma vida mais livre. A autora 

compartilha um traço marcante de sua mãe numa entrevista: 

 

[...] c’était une conteuse, et j’ai appris beaucoup d’elle. Et ce qu’elle a vu, ce qu’elle 

avait découvert dans ce voyage à travers la plaine, ce qu’elle a conservé jusqu’à la 

fin de sa vie, et ce qu’elle m’a fait partager, je ne sais trop, mais ce devait être la 

magie et la fascination de l’espoir humain, toujours recommençant, du 

recommencement de l’expérience humaine, toujours possible. Parce que pour 

chaque génération, le monde est neuf à nouveau, et scintillant (ROY, 2005, p. 116). 

 

A faculdade de saber contar de forma imaginativa, despertando a esperança e o amor pela 

liberdade e pelas viagens aparece nos textos de La Route d’Altamont e em Rue Deschambault, 

por exemplo. As narradoras e algumas personagens (mães e professoras) trazem uma 

qualidade de afeição preciosa que estimula as potencialidades deste filho/aluno e lhes acena 

com o dom da renovação. Gabrielle Roy ressalta que esta relação - e qualidade - “maternal” 

pode ser uma grande fonte de estímulo para que o ser humano desenvolva suas 

potencialidades. Neste estudo, usarei em algumas ocasiões o adjetivo maternal ao invés de 

materno para enfatizar a qualidade do amor, trabalhando assim uma nuance. Nesta 

perspectiva, um vizinho, uma tia, uma professora etc, podem expressar um amor dito maternal 

por um vizinho, um aluno, um primo, um conhecido etc. Na minha compreensão, para fazer 

uma diferença neste trabalho, o adjetivo materno estará mais relacionado com a mãe como, 

por exemplo, nas expressões “parentes maternos” e “avós maternos” (parentesco por parte da 

mãe), o que não teria a mesma acepção, neste estudo, de “primo maternal” para indicar que é 
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um primo por parte da mãe. Mas fará sentido o termo maternal quando eu indicar e abranger 

sentimentos entre pessoas que não tenham laços de parentesco, quando for para enfatizar a 

doação, a ternura e a qualidade de atenção e de estímulo (professora maternal, ternura 

maternal, compreensão maternal, amor maternal). Além disso, ser mãe não é 

necessariamente sinônimo de afeto, de doação e de compreensão, mas apenas é um símbolo, 

uma representação ou uma construção, como veremos. Nesta diferenciação, para concluir, 

faz-se importante ressaltar que o termo materno será indicado para a condição da mulher de 

ser mãe ou que faça referência à mãe, e a palavra maternal fará menção aos sentimentos que 

compreendam a ternura e o estímulo. Gabrielle Roy reflete sobre esta expressão “amor 

maternal” e diz que ela não se refere apenas à mãe biológica mas também a uma relação 

afetiva entre adultos e crianças: 

 

Dans mes écrits, j’ai accordé, il est vrai, à la femme, peut-être encore plus à la mère, 

une très grande importance. [...] Je ne parle pas de la mère simplement biologique, 

mais de la mère qui donne soins, tendresse, lumière, désireuse pour son enfant de 

plus qu’elle n’a elle-même atteint, prête, comme le fut ma propre mère, à d’inouïs 

efforts pour qu’il la dépasse, réalisant à travers un autre ses rêves d’avancement, et 

qui se trouve ainsi à la pointe extrême du progrès, si l’on entend par progrès la lente 

montée continue des êtres vers une meilleure humanité (ROY, 2005, p. 254). 

 

Antes de dar o título final para o romance Ces enfants de ma vie, Roy tinha dado um título 

provisório que joga luz nesta particularidade: Mes enfants des autres. E no trecho abaixo, ela 

dá mais pistas sobre essa qualidade maternal: 

 

Le plus grand mystère du monde,  dit-elle, c’est le rapport humain entre la mère et 

l’enfant. Pour être une mère de qualité, il faut être un individu de qualité. Car il n’y a 

pas de pire déformation que l’amour maternel. C’est le lot de tous les sentiments 

authentiques et de toutes les entreprises grandioses. Plus la chose est belle, plus la 

déformation est terrible. On ne réussit à être mère que si on aime. L’amour c’est 

profondément intelligente. L’enthousiasme qui nous fait vibrer en dépit de tout, c’est 

ça l’intelligence. C’est ça qu’une mère vraiement adulte peut donner à l’enfant. [...]  

Que serais-je, moi, sans le souvenir de ma mère ? Si elle n’avait pas été ce qu’elle a 

été, serais-je capable d’écrire ce que j’ai écrit ? J’en doute (ROY, 2005, p.157- 158). 

 

Os pais de Gabrielle Roy eram da minoria francófona e migraram do Quebec em 

direção ao Oeste. A autora nasceu e viveu sua infância e juventude em Saint-Boniface, cidade 

francófona que fica em frente à capital da província de Manitoba: Winnipeg, de maioria 

anglófona. Desta bagagem familiar, que aguçou seu olhar e sua imaginação, e deste interesse 

royano por esta nem sempre aconchegante interseção cultural, nasce sua obra e seus 

personagens marcados pelo Outro e pela vasta geografia canadense, que muitas vezes é 

trabalhada nos textos de Roy de modo a dialogar com os diversos estados de espírito dos 
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personagens e das narradoras. Do incômodo de não se sentir em casa nasce um cômodo, um 

lugar - a escrita - para elaborar e reinventar uma nova forma de agir, de abrigar e de olhar o 

Outro. Em Rue Deschambault (de 1955) - o título faz referência à rua em que Roy morou 

desde a infância -, a narradora decide iniciar sua aula, como professora primária, pela 

geografia: 

 

[...] ce premier jour de classe: presque uniquement des petits. Tout a bien marché. 

J’ai commencé par la géographie [...] qu’il n’y a pas moyen de se tromper en 

enseignant cette matière si intéressante à cause des grandes cartes peut-être, des 

couleurs différentes pour chaque pays. [...] Dans la géographie, on n’a pas à juger 

les peuples ; il n’est pas question de guerres ; on n’a pas à prendre parti. J’ai parlé 

des cultures dans les divers coins du monde, d’où viennent le sorgho, le tapioca, les 

bananes, les oranges, le sucre, la mélasse... Les enfants ont eu l’air très heureux 

d’apprendre d’où proviennent les choses que justement ils aimaient le mieux 

manger. Et j’ai dit qu’eux aussi en un sens travaillaient au bonheur des autres, 

puisque notre blé canadien était connu presque partout dans le monde, et très 

nécessaire à la vie (ROY, 1993c, p. 251). 

 

As palavras dom e apelo frequentam os textos e as mentes dos personagens royanos. 

E se aplicam a um talento, a uma faculdade, enfim, a uma capacidade que ajude ou 

redirecione a vida deles. Gabrielle Roy descreve, em sua autobiografia La détresse et 

l’enchantement (1984), a plena descoberta de seu dom de ver: 

 

Ce que je ne peux oublier, c’est que ce fut très certainement le beau Jardin de Paris, 

illuminé comme par un soleil venu droit de mes Praideries, qui illumina en moi-

même le don du regard, que je ne me connaissais pas encore véritablement, et 

l’infinie nostalgie de savoir un jour en faire quelque chose (ROY, 1988, p. 286). 

 

A partir desta iluminação e desta potencialidade, a narradora apura a sua escuta interna. 

Encontrando em si um dom com o qual pudesse se elaborar e se empenhar na vida, Roy tende 

a iluminar e a trabalhar em seus textos as possíveis potencialidades de seus personagens. No 

romance La montagne secrète (1961) - narrado em terceira pessoa - o padre André Le 

Bonniec, surpreendido, reflete sobre a sua percepção após ter visto um dos trabalhos do artista 

Pierre Cardorai. O padre, que pensava conhecer muito da vida e da natureza, vê as pessoas e a 

paisagem de forma renovada sob o olhar de Cardorai: 

 

J’ai vu tout cela, allait-il s’écrier, et se tut, saisi d’un immense respect. Car les avait-

il véritablement vus avant que ne vienne les lui montrer cet homme de lumière? […] 

celui qui ouvre leurs [das pessoas] yeux, celui qui ouvre aussi entre eux de grandes 

portes soudaines de communications (ROY, 1995, p. 105). 
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E, assim, um leque de dons vai se fazer presente em muitas narrativas royanas: geralmente há 

um personagem com algum talento, esteja este aparente ou não; e cada um tem o encanto de 

afetar e produzir novas perspectivas nos outros personagens, inclusive nas narradoras, que 

também buscam seus dons. Os talentos vão sendo entrevistos e desenvolvidos; eles são uma 

ponte, uma passagem, um espaço e um momento de transformação e de aproximação, mesmo 

que também tragam com eles alguns conflitos. 

Em Ces enfants de ma vie (1977), Gabrielle Roy oferece ao leitor personagens 

infantis cheios de dons e de angústias, e elabora uma relação diferenciada entre professora e 

alunos. A narradora rememora seu temor em se manter cativa como professora primária, não 

dando asas às suas aspirações, aos seus dons. Mesmo assim ela se entrega às crianças e, como 

uma hábil pescadora, vai jogando iscas para que todos os seus alunos possam pescar, eles 

próprios, os dons que os ajudem a se desenvolver. Da frustração à felicidade, do incômodo ao 

alívio, da surdez à escuta, muitos encontros são trabalhados nos textos de Ces enfants de ma 

vie. Gabrielle Roy com o seu dom de ver nos aponta possíveis encontros, possíveis mudanças, 

a partir de um processo de despertamento e de acolhimento que estimule um recomeço. 

Gaston Bachelard (1985), em L’intuition de l’instant, escreve: 

 

Como diz Guyau, é nossa intenção que verdadeiramente organiza o futuro como 

uma perspectiva da qual nós somos o centro de projeção. “É preciso desejar, é 

preciso estender a mão e caminhar para criar o futuro. O futuro não é o que vem 

para nós, mas sim a direção que nós tomamos.” O sentido e o alcance do futuro são 

inscritos no presente mesmo
9
 (BACHELARD, 1985, p. 51). 

 

Gabrielle Roy imprime nos leitores o quão profundamente o exterior nos habita, seja 

consciente ou inconscientemente: somos atravessados pela geografia, pelas culturas, pelo 

ambiente familiar, pelas diversas relações e histórias, pelos antepassados, pela linguagem, 

pelos sonhos coletivos e individuais, pelo tempo etc., enfim pelos mais diversos encontros. 

Somos o conhecido e o desconhecido. E a possibilidade de produzir encontros estimulantes e 

harmoniosos é sonhada, buscada e vivenciada em sua obra. Roland Barthes (1990) faz uma 

reflexão sobre a escuta e ilumina a maneira como esta professora de Ces enfants de ma vie se 

relaciona com seus alunos, tentando gerar possíveis encontros: 

 

                                                           
9
 “Comme le dit Guyau, c’est notre intention qui ordonne vraiment l’avenir comme une perspective dont nous 

sommes le centre de projection.“Il faut désirer, il faut vouloir, il faut étendre la main et marcher pour créer 

l’avenir. L’avenir n’est pas ce qui vient vers nous, mais ce vers quoi nous allons”. Le sens et la portée de l’avenir 

sont inscrits dans le présent même” (BACHELARD, 1985, p. 51). 
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A injunção de escutar é a interpelação total de um indivíduo a outro: coloca acima 

de tudo o contato quase físico desses dois indivíduos (pela voz e pelo ouvido): cria a 

transferência: “escute-me” quer dizer: toque-me, saiba que existo [...] o silêncio do 

ouvinte seria tão ativo quanto a palavra do locutor: a escuta fala (BARTHES, 1990, 

p. 222). 

 

Neste processo em que a escuta fala, ou seja, em que a escuta é ativa na sua receptividade, ela 

abre um espaço para o encontro. A narradora de Ces enfants de ma vie, com o dom da escuta, 

vai receber e interagir sensivelmente com os anseios e os talentos de seus alunos. Esta citação 

de Barthes (1990) vai me acompanhar durante este estudo, pois a partir dela vou construir 

meu olhar e interpretar o romance Ces enfants de ma vie. 

 

...le principal organe de la vision, c’est la pensée. On voit avec nos idées...  

(Boris Cyrulnik) 

 

Na obra autobiográfica La détresse et l’enchantement, a autora nos conta uma 

passagem em que ela ainda era estudante: entusiasmada, ela pede a palavra ao diretor da 

escola, após ouvi-lo discursar sobre algumas ideias avançadas para a época. Ele dizia aos 

estudantes que a criança não era feita para se adaptar (“convenir”) à escola mas sim que a 

escola deveria corresponder ao aluno, e que este deveria estar feliz na escola. Roy escreve: 

“Je suis bien d’accord, Monsieur, disais-je, que l’éducation d’un enfant doive d’abord tenir 

compte de sa personnalité propre” (ROY, 1988, p. 83). E é com esta ideia em mente que a 

personagem da professora primária busca conhecer a personalidade e as qualidades de seus 

alunos. E é com este empenho que a narradora - e autora - procura se conhecer: conseguir ser 

alguém que dê conta de seu próprio potencial e, talvez por isso, seu estímulo em descobrir 

dons. François Ricard (2000), no estudo biográfico de Gabrielle Roy, ressalta a proposta 

inovadora dela como professora primária: 

 

A seus alunos ainda vivos, Gabrielle Roy deixou uma lembrança inesquecível, é 

claro, embelezada ainda mais pela leitura de Ces enfants de ma vie. A jovem 

professora primária coloca em prática os preceitos da pedagogia moderna que foram 

ensinados pelo doutor MacIntyre: flexibilidade na disciplina, relações afetuosas com 

as crianças, um espaço maior dado aos jogos, aos piqueniques, aos contos [...] Em 

aula, ela era com uma “borboleta”, relembra Marcel Lancelot, cheia de alegria e de 

doçura, sempre pronta a se dedicar a cada um, a acariciar a face de um, os cabelos de 

outra, e a se esforçar para reter a atenção de todos através de suas palavras simples e 

todo tipo de gentileza. As crianças, para quem a escola era o sinônimo de tédio e de 

proibição, ficavam surpresas
10

 (RICARD, 2000, p. 127). 

                                                           
10

 À ses élèves encore vivants, Gabrielle Roy a laissé un souvenir inoubliable, bien sûr, qu’a dû encore embellir 

la lecture de Ces enfants de ma vie. La jeune institutrice met en pratique les préceptes de pédagogie moderne que 

lui a inculqués le docteur McIntyre : légèreté de la discipline, relations affectueuses avec les enfants, grande 

place faite aux jeux, aux pique-niques, aux contes [...] En classe, elle est comme un “papillon”, se rappelle 
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A escuta da narradora-professora é sensível aos alunos, que então davam seus primeiros 

passos num novo mundo: na educação escolar e, em alguns casos, numa outra língua diferente 

da sua, pois muitas destas crianças eram imigrantes. 

O evento do encontro - seja este uma transformação, um questionamento, uma 

descoberta, seja um conflito, um estímulo ou uma redecisão - tende a gerar, nas narrativas de 

Gabrielle Roy, o movimento da própria trama royana. Este projeto tenciona pensar este feixe 

de encontros que habita a escrita de Roy. No dicionário Houaiss
11

 on line, escolho algumas 

acepções para a palavra encontro: 

 

1. Ato de encontrar (-se), de chegar um diante do outro ou uns diante de outros; 

2.  Junção de pessoas ou coisas que se movem em vários sentidos ou se dirigem para 

o mesmo ponto; 3. Ação ou efeito de descobrir, de achar; 4. Embate; 5. Briga; 6. 

Confluência de rios; 7. Conjuntura. 

 

E no dicionário Michaelis
12

 on line pinço outras acepções: 1. Ponto em que uma pessoa se 

encontra com outra; 2. Obstáculo, contrariedade. Este leque de sentidos que o termo encontro 

nos proporciona é o que organiza o meu olhar para a obra royana. A poética do encontro em 

Gabrielle Roy será o pulso e a direção, em confluências, a partir da qual eu pretendo estudar 

os embates e as escutas que arquitetam o romance royano. Esta perspectiva dos múltiplos 

encontros: um ponto em que uma pessoa se encontra com a outra – uma escola, um lago de 

trutas, uma canção –, seja um ato de chegar um diante do outro, uma ação ou efeito de 

descobrir, de achar – uma resposta, uma profissão, um dom, uma pessoa – e ainda, um 

obstáculo, uma contrariedade - um preconceito, uma restrição -, vai guiar o meu olhar. E 

“embates” toma aqui o rumo dos conflitos, dos desafios, das redecisões e dos 

questionamentos existenciais com os quais tanto as narradoras quanto os demais personagens 

se defrontam. Esses personagens são, de uma certa forma, este lugar – este receptáculo – de 

pressões, de isolamento, de acolhimento e de interrogação. Já com a expressão “as escutas”, 

                                                                                                                                                                                     
Marcel Lancelot, pleine de gaieté et de douceurs, toujours prête à s’occuper de chacun, à caresser la joue de 

celui-ci, les cheveux de celle-là, et à s’efforcer de retenir l’attention de tous par des paroles simples et toutes 

sortes de gentillesses. Ces enfants, pour qui l’école est synonyme d’ennui et d’interdiction, n’en reviennent pas 

(RICARD, 2000, p.127). 

11
 Disponível em: < http://houaiss.uol.com.br/busca.jhtm?verbete=encontro&stype=k&x=8&y=13>, acesso em 

13 outubro de 2010. 

12
 Disponível em: <http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues-

portugues&palavra=encontro>, acesso em 13 de outubro de 2010. 
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eu vou pensar Ces enfants de ma vie a partir da ideia de René Barbier (2002), mais 

precisamente a partir de um trecho em que ele aborda sua Escuta Sensível. A narradora desse 

romance foi uma professora primária na etapa inicial de sua vida profissional e parece se 

alinhar intuitivamente com algumas propostas de Barbier, guardadas as devidas diferenças: 

 

A escuta sensível reconhece a aceitação incondicional do outro. Ela não julga, não 

mede, não compara, ela compreende sem, entretanto, aderir às opiniões ou se 

identificar com o outro, com o que é enunciado ou praticado. [...] A escuta sensível 

[...] busca compreender por “empatia” [...] Mas ele [o pesquisador] deve saber que 

cada experiencialidade pessoal é única e não-redutível a um modelo qualquer. [...] É 

com efeito no silêncio, que não recusa os benefícios da reformulação, que a escuta 

sensível permite ao sujeito desembaraçar-se de seus “entulhos” interiores 

(BARBIER, 2002, p. 94-97). 

 

Produzo um encontro entre essa escuta e a de Barthes (1990) - a escuta fala - para pensar a 

receptividade da narradora de Ces enfants de ma vie. E esta elasticidade de espírito, a 

recepção, traz um tom íntimo e afetivo ao romance. 

A obra royana é densa e meditativa. Gabrielle Roy empreende um texto rico em 

vivências, um caldo cultural que traz calor humano aos nossos olhares. É com razão que 

Jacques Godbout professa: “Ces enfants de ma vie [...] poderá seduzir de igual modo os 

leitores tchecos ou brasileiros. E já é muito. Além do mais, e isto merece ser sublinhado, é 

uma obra pacifista”
13

 (apud ROY, 2005, p. 237).  Nesta passagem, o autor destaca o gesto 

acolhedor de Roy que pode fertilizar um olhar mais compreensivo no leitor sobre a vida de 

seus personagens. Neste percurso receptivo, terei a companhia e o apoio teórico de Figures de 

l’Autre dans le roman québécois, de Janet Paterson (2004), para pensar a alteridade em Ces 

enfants de ma vie, mais precisamente em duas narrativas: “Demetrioff” e “De la truite dans 

l’eau glacée”. Algumas questões da autora me guiarão, entre outras: como a presença do 

Outro é construída na ficção e se este produz uma alteração na trama royana. E terei outros 

apoios: Alteridades hoje (ALETRIA, Revista de estudos de literatura, 2007); e 

Representações de etnicidade: perspectivas interamericanas de literatura e cultura, de 

Eurídice Figueiredo (2010). Além destes textos teóricos, René Barbier (2002) - a Escuta 

Sensível - e Roland Barthes (1990) - A escuta - me farão companhia. 

Muitos textos de Gabrielle Roy são chamados de romances semiautobiográficos. 

Com o objetivo de situar o romance Ces enfants de ma vie em relação às questões 

contemporâneas sobre a escrita de si, pretendo ressaltar na poética de Roy sua tendência - no 

                                                           
13

 “Ces enfants de ma vie [...] pourra séduire de même manière des lecteurs tchèques ou brésiliens. C’est déjà 

beaucoup. De plus, et cela mérite d’être souligné, c’est une oeuvre pacifiste” (apud ROY, 2005, p. 237). 
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decorrer dos anos - em construir narradoras e personagens que se aproximam de suas 

vivências, ou seja, do casamento entre experiências, ficção e imaginação. E esse casamento 

vai ao encontro, no percurso literário, desta personagem Gabrielle Roy que a própria autora 

ensaia conhecer cada vez mais profundamente. Neste sentido, escrever pode ser um caminho 

para a compreensão, como diz Clarice Lispector: “Escrever, para mim, é uma maneira de 

entender” (apud ARFUCH, 2010, p. 235). O teor e o tom da escrita royana não diferem tanto 

dos de suas autobiografias. Isto é, há uma investigação pessoal, há uma vontade de mostrar os 

trilhos de suas angústias, de seus desejos e encantamentos.  Então, a partir da perspectiva de 

que há uma similaridade desse teor royano - compreensão, investigação e recomeço - em seus 

textos, pretendo fazer um encontro entre a poética de Gabrielle Roy e o debate contemporâneo 

sobre “as escritas de si”. Terei o apoio dos seguintes autores: Défense de Narcisse, de Philippe 

Vilain (2005); O pacto autobiográfico: de Rousseau a Internet, de Philippe Lejeune (2008); 

Autofiction et dévoilement de soi, de Madeleine Ouellette-Michalska (2007), entre outros. 

Nesta reflexão sobre “as escritas de si” vou ser acompanhada pelas autobiografias de Roy, La 

détresse et l’enchantement (1984) e Le temps qui ma manqué (1997). Também farei um breve 

encontro entre o romance Ces enfants de ma vie e as ficções royanas que trazem narradoras e 

personagens que tenham uma “tonalidade autobiográfica”: La Route d’Altamont, Rue 

Deschambault, La Petite Poule d’Eau. Além do estudo biográfico Gabrielle Roy, une vie, de 

François Ricard (1996). 

Gabrielle Roy escreveu Ces enfants de ma vie como um romance. Ela concebia uma 

ligação entre as histórias: a mesma narradora, que relembrava seu tempo de professora 

primária. Este estudo se faz complexo, pois, a cada narrativa, há um novo recomeço e uma 

nova relação é trabalhada: há seis partes e em cada uma delas um aluno ganha destaque, e um 

novo encontro, entre escutas e embates, é construído. Uma história vai se somando a outra, e 

ficando mais densa, ampliando também nossa percepção da narradora. Assim, ao mesmo 

tempo em que farei uma análise de Ces enfants de ma vie como um todo, um romance, darei 

um tratamento especial a cada história, tentando pensar a arquitetura royana como a escritora 

concebeu. Não considero estas histórias como capítulos, na perspectiva de um romance linear 

dividido em capítulos e sim como uma nova abordagem da autora em relação ao gênero 

romance, que é aberto a novas configurações, sendo reinventado de acordo com as aspirações 

de uma época e de seus escritores. O mesmo farei no que diz respeito à divisão deste estudo. 

Na primeira parte, além de dar uma visão ampla do texto, vou me concentrar nos dons e nas 

escutas que movimentam a trama royana. Na segunda, vou pensar o trabalho de Roy a partir 

da perspectiva das escritas de si. Na terceira parte, darei um panorama da construção da 
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imagem da autora na imprensa, ou seja, como ela se escreveu a partir das entrevistas dadas: 

um encontro entre entrevistada, entrevistadores e leitores. Para isso, terei como apoio o texto 

“Vida de escritores” de Leonor Arfuch (2010) e a compilação de entrevistas que estão no livro 

Rencontres et entretiens avec Gabrielle Roy: 1947-1979, organizado por Nadine Bismuth, 

Amélie Desruisseaux-Talbot e François Ricard (2005). A inspiração para montar esta 

dissertação tem como fonte a forma do romance Ces enfants de ma vie, que é composto por 

seis narrativas autônomas. Mas as histórias diferentes vão se somando e tem um elo: a 

personagem da narradora no tempo em que era professora primária. A ligação entre os 

capítulos é Gabrielle Roy: seu romance, suas fontes de inspiração e a sua forma de se colocar 

na imprensa. Da mesma maneira, a autora concebe o modo que o personagem Pierra Cardorai, 

do romance La Montagne secrète (1961), tenta pintar a montanha que o encanta, a partir de 

várias perspectivas, sempre recomeçando, para então dar conta de sua tocante visão: 

 

Il sut comment faire: non pas un seul grand tableau ainsi que son ambition trop 

avide l’avait d’abord voulu, mais une série de petits tableaux chacun envisageant un 

biais particulier, arrachant à la montagne un peu de sa réalité ; et cela, réuni, ce serait 

la Resplandissante (ROY, 1994, p. 88). 

 

Gaston Bachelard (2003) comenta a respeito de Baudelaire: “Vasto é uma das 

palavras mais baudelairianas, a palavra que, para o poeta, marca mais naturalmente a 

infinidade do espaço íntimo” (BACHELARD, 1993, p. 196). Em muitos livros de Gabrielle 

Roy, o espaço dialoga com os estados de espírito dos personagens. O vasto Canadá comunga 

com os personagens royanos: sua imensidão e seu lado desconhecido, ainda inabitado. A 

autora passeia por estas duas paisagens, a externa compartilhando com a interna, e aquela 

provocando, emudecendo, alterando a paisagem interior. Roy, ressaltando o imenso e pouco 

habitado país, parece destacar também o infinito espaço que há dentro de nós e dos 

personagens com suas vastas perguntas e sua solidão. O cenário paisagístico do Canadá não é 

um mero pano de fundo, pelo contrário, neste país, as estações e a paisagem soberanamente 

ampla fazem parte da trama e são figuras presentes, são quase alguém da família com quem os 

personagens têm de conviver gostando ou não, provocando tensões ou distensões, acentuando 

ou transformando a atmosfera e os personagens. Nicole Lavigne (L’Equipe, 1971), em sua 

crítica, pontua bem este fazer poético de Roy, e nos lembra a admiração da autora pelo autor e 

dramaturgo russo, Anton Tchekov (1860-1904): “Quando ela leu uma novela de Tchekhov, 

intitulada A Estepe, Gabrielle Roy descobriu sua tendência natural para unir paisagens aos 

estados de alma. Esta leitura longínqua, confessou ela um dia, criou ‘uma maneira de ver, de 
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observar e de tocar o real’”
14

 (apud ROY, 1979, p. 320). O dramaturgo e contista Anton P. 

Tchékhov (1860-1904) entrará em cena em alguns momentos deste estudo, porque ele ilumina 

alguns personagens ou questões royanas. Ao descrevê-lo, o autor Máximo Gorki (1868-1936) 

consegue plantar em nossas mentes e corações um belo fragmento deste autor russo: 

 

Parece-me que, na presença de Anton Pávlovitch, qualquer pessoa tinha o desejo 

involuntário de ser mais simples, mais sincera, de ser ela mesma [...] A. Tchékhov 

viveu a vida toda com os recursos de sua alma, sempre foi ele mesmo e livre por 

dentro [...] (GORKI, 2006, p. 83 e 84). 

 

O mesmo parece fazer Gabrielle Roy com suas narrativas: imprimir em alguns de seus 

personagens e paisagens um mundo rico que provoque o que há de melhor em seus leitores. 

A Poética do encontro é a lente que orienta este estudo, que tenta captar o olhar de 

uma semeadora, Gabrielle Roy, que ama criar e cuidar de seu jardim, que contém plantas e 

flores de todos os lugares
15

. A literatura royana, este espaço propício para pensar e para 

receber o Outro, aponta para uma poética do encontro. 

 

 

1 O CAMINHO DA ESPERANÇA 

1.1 O TÍTULO CES ENFANTS DE MA VIE: VOZ PRODUTIVA E VOZ FICTÍCIA 

O título do romance Ces enfants de ma vie (1977) abre com o pronome 

demonstrativo - “adjectif démonstratif” - plural “ces”, o que sugere uma ideia de proximidade 

em relação às crianças. Esse demonstrativo, além de sugerir aproximação física - apontar ou 

mostrar alguma coisa ou alguém -, promove também uma proximidade simbólica, 

impulsionada pela memória e pelo afeto. Assim, o pronome demonstrativo - “ces” - acena 

para um movimento de aproximação e rememoração, indicando que estas crianças da vida de 

alguém estão muito perto e muito vivas no coração e na mente de quem rememora, 

desencadeando emoções que se fazem presentes. Este gesto afetivo - de se aproximar - pode 

                                                           
14

 “C’est quand elle lut une nouvelle de Tchekov intitulée La Steppe que Gabrielle Roy découvrit son penchant 

naturel à unir les paysages aux états d’âme. Cette lecture lointaine, confia-t-elle un jour, lui façonna ‘une 

manière de voir, de regarder et de saisir le réel’” (apud ROY, 1979, p. 320). 
15

 Uma referência à novela royana Un jardin au bout du monde, em que a personagem ucraniana Martha luta 

para manter e cuidar de um jardim, num espaço inóspito, com flores de todos os lugares: “Martha se perdait dans 

le dénombrement à l’infini de la descendance d’une seule fleur. Elle entrait dans la contemplation de pareille 

munificence comme dans un beau rêve absurde. Une main à son flanc malade, les yeux fixés en quelque 

profonde rêverie, elle écoutait sans plus de découragement se plaindre le terrible vent chaud de l’Ouest. Ni vent, 

ni tempête, ni hiver ne pourraient donc jamais prévaloir contre cette douce volonté de vivre des choses belles 

qu’elle apercevait sur terre” (ROY, 1994b, p. 144). 



28 

ser alinhado com o modo de contar expresso num trecho do romance Rue Deschambault 

(1955), quando a narradora descreve a forma de sua mãe relatar o que vivenciou: “Peu à peu 

nous nous approchions tous de maman pour mieux voir ses yeux qui, avant que ses lèvres le 

disent, annonçaient les paysages. Car avant de les tirer de son souvenir, son regard les 

caressait, elle leur souriait [...]” (ROY, 1993c, p. 121). Acariciar com o olhar para então 

descrever denota uma afetividade semelhante ao tom íntimo e acolhedor que Ces enfants de 

ma vie oferece. A ação de lembrar semeia a ação de narrar (de trabalhar esta lembrança), e 

vice-versa, abrindo um espaço criativo, na escrita, de rememoração de um tempo com estas 

crianças que permanecem tão perto e tão longe. A forte presença dessas crianças na vida desse 

alguém que o título informa (“de ma vie”) também indica múltiplos encontros. No primeiro 

parágrafo do romance, a narradora nos conta: 

 

En repassant, comme il m’arrive souvent, ces temps-ci, par mes années de jeune 

institutrice, dans une école de garçons, en ville, je revis, toujours aussi chargé 

d’émotion, le matin de la rentrée. J’avais la classe des tout-petits. C’était leur 

premier pas dans un monde inconnu. À la peur qu’ils en avaient tous plus ou moins, 

s’ajoutait, chez quelques-uns de mes petits immigrants, le désarroi, en y arrivant, de 

s’entendre parler dans une langue qui leur était étrangère (ROY, 1993a, p. 9). 

 

Nesse parágrafo, a narradora já dá alguns elementos que serão desenvolvidos no decorrer do 

romance: uma volta ao tempo em que exercia a função de professora primária (“ces temps-ci, 

par mes années de jeune institutrice”; “j’avais la classe des tous-petits”); encontro cultural, 

mudanças de vida, recomeço (“C’était leur premier pas dans un monde inconnu”; “de 

s’entendre parler dans une langue qui leur était étrangère”); espaço afetivo entre alunos e 

professora (“mes petits immigrants”, “je revis, toujours aussi chargé d’émotion”). Em relação 

ao título, esse início evidencia o tipo de relação que a palavra “enfants” sugere entre 

professora e alunos. O termo “enfant”, no Petit Robert 1, traz algumas acepções que têm 

produtividade no texto royano: 

 

Criança: substantivo. (sec. XI, lat., infans “o que não fala”). 1ª O ser humano na fase 

infantil [...] 2ª O ser humano em relação à sua filiação: filho, filha. [...] Tratamento 

afetivo. Meu/minha (querido/querida) filho (a)/criança, fala-se para os mais jovens, 

como se as pessoas considerassem esses jovens como seus filhos. 3ª por extensão. 
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Descendente. Os filhos de Adam. V. Posteridade. Pessoa originária de (um país, um 

meio). 4ª Fig. Produto, o que vem de
16

 (LE ROBERT, 1989, p. 641e 642). 

 

A palavra “enfant” joga com estes múltiplos sentidos em Ces enfants de ma vie: tratamento 

carinhoso, construção de um relacionamento estabelecido terna e profundamente entre uma 

pessoa e alguém mais novo, relação maternal de estímulo e de proteção, bem como o 

empenho da professora de querer inaugurar uma linhagem, uma “origem” benéfica em seus 

alunos de raízes diversas a partir de seu empenho e afeto. A narradora nos diz: 

 

Il faut sans doute avoir été une petite maîtresse d’école dans un de ces villages 

moitié vivants de la plaine pour comprendre ce que j’éprouvais, le sentiment d’une 

incroyable emprise sur les enfants, l’enivrante assurance de laisser dans leurs vies un 

souvenir que rien ne pourra effacer, mais aussi le déchirement de les quitter, ce 

noeud si fort de chagrin qu’il me paraissait impossible de le sentir jamais se dénouer 

pour me laisser enfin respirer. 

[...] être adorée à distance comme une bonne étoile qui guide à travers la vie - enfant 

que j’étais moi-même” (ROY, 1993a, p.182-183). 

 

Ao se relacionar com seus alunos, a narradora ensaia uma via de mão dupla: a possibilidade 

de uma relação mais respeitosa, uma troca mais rica entre professora e aluno. Também há 

situações em que ela se vê como criança: sonhadora, curiosa, ingênua e desarmada. Outros 

sentidos para o termo “enfant” abundam no texto royano: a criança como sinônimo de 

ingenuidade, de vulnerabilidade e de simplicidade. Ou ainda, uma fase em que se leva uma 

vida despreocupada, sem a pesada e complexa dita vida adulta. Se essa fase infantil pode ser 

considerada como o antônimo da adulta, quando o ser humano se diz mais perspicaz e 

experiente, tendo mais condições de ver a complexidade das situações e de enfrentar 

dificuldades, Gabrielle Roy inverte e mistura estas noções dos mundos infantil e adulto. A 

autora elabora a complexidade e a intensidade da infância, dando visibilidade a esta fase: não 

tratando apenas esses personagens infantis como ingênuos, felizes, influenciáveis e teimosos, 

e sim levando a sério e abrindo espaço para o pensamento e o sentimento deles. Muitas vezes 

                                                           
16

 “Enfant: n. (XIe, lat, infans “qui ne parle pas”) . 1º Être humain dans l’âge de l’enfance; [...] 2º Être humain à 

l’égard de sa filiation, fils ou fille. […] T. d’affection. Mon (cher) enfant, mes (chers) enfants, se dit à des êtres 

plus jeunes, comme si on les considérait comme ses enfants.  3º Par ext. Descendant. Les enfants d’Adam. V. 

Postérité. Personne originaire de (un pays, un milieu). [...] 4° Fig. Produit, ce qui vient de” (LE ROBERT, 1989, 

p. 641e 642). 
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a narradora utiliza o advérbio “trop” e o adjetivo “petit” para colocar em relevo algumas 

atitudes, percepções e sentimentos das crianças que geralmente são atribuídos aos adultos, 

como se aquelas fossem apenas frágeis, ignorantes e confusas. Por outro lado, a narradora 

também trabalha com esse mesmo advérbio e adjetivo (“trop” e “petit”) para acentuar 

justamente uma situação difícil de ser vivida pelas crianças. Numa infância, em meio à 

opressão, à pobreza, à ternura, à confiança, ao temor etc., todas as potencialidades humanas 

estão em jogo. A criança absorve e experimenta muitas tensões e emoções do universo adulto, 

que muitas vezes ignora as pressões, os dons e as vivências que o mundo infantil experimenta 

na escola, na vizinhança e em casa. Edgar Morin (2004) declara: “A infância não é somente 

feita de jogos e divertimentos mas também de uma série de experiências que lesam por toda a 

vida ou, ao contrário, que fortalecem”
 17

 (HESSEL; MORIN, 2004, p. 30). É então a partir da 

figura da professora que a escuta do mundo infantil é criada e colocada em prática. A 

narradora também pontua o inacabamento e a vulnerabilidade do mundo adulto, além de 

expressar suas dúvidas como jovem professora, trazendo ao texto a fragilidade de outros 

personagens dessa fase (pais, idosos e doentes mentais). Nesses dois mundos - adulto e 

infantil - encontram-se não só vigor, sonhos e vulnerabilidade como também talento, angústia 

e firmeza. Morin ressalta: “É evidente que os adultos ignoram que eles permanecem seres 

infantis, tanto para o pior quanto para o melhor, visto que eles mantêm as curiosidades da 

criança, são capazes de pesquisar, permanecem disponíveis”
18

 (HESSEL; MORIN, 2004, p. 

28). A narradora de Ces enfants de ma vie toma um caminho parecido: “D’où vient que l’on a 

tant de peine à voir transparaître l’homme dans un visage d’enfant alors que c’est la plus belle 

chose du monde que de voir revenir l’enfant chez l’homme?” (ROY, 1993a, p. 174). 

A autora cria histórias em que as crianças têm dons, segurança, vontade 

inquebrantável, tristeza profunda, sagacidade e senso de responsabilidade que frequentemente 

são associados aos adultos. Muitas vezes, a narradora - ou outro personagem da fase adulta - 

age ou se sente de forma dita infantil: impulsiva, confusa, irracional, ingênua ou 

inconsequente. Nas seis histórias de Ces enfants de ma vie, há pelo menos uma destas 

características, entre outras, que geralmente definem mais um adulto do que uma criança. Em 

breves pinceladas: na primeira narrativa intitulada “Vincento”, vê-se o personagem Arthur, 

uma criança que é tão segura e leve que é capaz de influenciar uma turma a se sentir mais 

                                                           
17

 “L’enfance n’est pas seulement faite de jeux et de rigolades, mais d’une série d’expériences qui handicapent 

pour la vie ou au contraire, qui renforcent” (HESSEL ; MORIN, 2004, p. 30). 
18

 “Il est clair que les adultes ignorent qu’il demeurent des êtres infantiles, du reste à la fois pour le pire et pour le 

meilleur, puisqu’ils gardent des curiosités d’enfant, sont capables de chercher, demeurent disponibles” 

(HESSEL ; MORIN, 2004, p. 28). 
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confiante, a não ter medo do desconhecido, de um recomeço. Enquanto outro personagem 

infantil, desta vez o próprio Vincento, que dá título ao primeiro texto do romance, é tão forte 

fisicamente e elabora tão bravamente o que sente que são necessários dois adultos - o pai e a 

professora - para conseguir retê-lo em sala de aula. E o personagem Vincento parece ser um 

importante apoio para o pai: “[...] que tous deux en travaillant ne cessaient pour ainsi dire de 

se parler, pour s’encourager l’un l’autre sans doute... ” (ROY, 1993a, p. 12). Em “L’Enfant de 

Noël”, a tristeza de Clair é tão profunda que ele desconcerta a professora e o seu desejo de 

presenteá-la é tão intenso que, apesar de todas as dificuldades, ele realiza sua vontade. Já em 

“L’Alouette” vemos o talentoso Nil, capaz de produzir alívio com o seu canto e de 

transformar os estados de espírito não só das crianças como também dos adultos. Em 

“Demetrioff”, a capacidade de concentração e de empenho do pequeno Demetrioff para 

escrever as primeiras letras é irretocável e revigorante, gerando confiança não só em si mesmo 

mas também em seu pai, com quem ele não goza de uma relação confortável. André Pasquier, 

em “La Maison gardée”, é um personagem que pode ser considerado adulto, apesar dos dez 

anos de idade: o sofrimento, a exaustão e o senso de responsabilidade já estão bem 

desenhados em sua vida. E na última história, “De la truite dans l’eau glacée”, Médéric vive a 

lenta e súbita passagem da infância à fase adulta. A solidão desta complexa mudança é 

descrita entre surpresas e vergonhas. E Médéric se vê desarmado em pleno despertar do amor 

- como todos os adultos que se apaixonam. Além disso, da infância ainda, ele experimenta a 

rejeição e a pressão da sociedade que lhe fazem sombra: numa vida solitária nasce o desejo de 

ser livre, de fazer suas escolhas. Influentes e influenciáveis, essas crianças também afetam o 

mundo dos adultos. 

Em Ces enfants de ma vie, o passado rememorado pela narradora repercute em sua 

vida presente. Ela tenta descobrir e analisar seus acertos e desacertos de então, as escolhas que 

fez durante o seu percurso de vida. O texto se dá pelas diferenças e pelas aproximações entre 

aquela jovem e esta que está nascendo ao narrar-se, e as duas se interrogam. O encontro 

imaginado entre o “eu” do passado e o “eu” de um presente, que nasce na escrita, oscila entre 

a distância criada daquele tempo passado e o frescor deste, que apaga a distância e ganha vida 

na narrativa. Construindo-se pelo passé simple (“alors arriva George”; “j’offris une pomme 

rouge à Roger”, “Après, je fus entourée tout à coup...” etc.), pelo passé composé (“J’ai 

dépassé le plus noir” etc.), pelo imparfait (“ je me disais”, “j’étais encore en peine...”) etc., 

este passado se torna mais intenso e simultâneo pelos advérbios: “Maintenant il ne criait ni ne 

pleurait, toute son énergie appliquée à se sortir d’ici” (ROY, 1993a, p. 13). Este “ici” da 
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narradora - elemento dêitico que dá a localização no tempo e no espaço no ato da enunciação - 

é o da professora de então, revivido pela memória. Gabrielle Roy apaga a distância e traz a 

narrativa para o presente, pela primeira vez, justamente num momento em que há um 

confronto físico, em que a professora e o pai tentam manter Vincento em sala de aula. Pela 

referência do lugar de onde se fala e pelo contato físico, a narradora concretiza esta passagem, 

ou seja, ela materializa a lembrança e se aloja no tempo presente do passado. Gabrielle Roy 

cria uma narradora que começa o romance com uma ação cotidiana, uma atitude habitual do 

tempo presente (“En repassant, comme il m’arrive souvent, ces temps-ci [...]”) de se deslocar 

para um tempo vivo, a memória (“ces temps-ci”). E ainda no início do texto, a narradora fala 

diretamente com o seu aluno, enfatizando este frescor: “Roger Verhaegen, cinq ans et demi, 

bon petit garçon très doux, très docile, quand il le voulait bien - hein Roger! [...]” (ROY, 

1993a, p. 9). 

O “eu” que escreve, no presente, produz na escrita um diálogo com aquele “eu” 

jovem do passado, que também apela para o “eu” futuro, e espera pela sua aparição, pela sua 

realização. Na simultaneidade, a narradora artificializa esses dois tempos e nasce desta ficção 

traçada pela memória e pela reflexão, fragmentando seu olhar e sua percepção, inventando-se, 

encontrando-se, no ato da escrita, dando um futuro para aquele apelo do passado. Este 

encontro que Gabrielle Roy faz nascer pela narradora é sugerido em La Montagne secrète 

(1961), romance narrado em terceira pessoa: “[...] il avait l’impression de se rencontrer lui-

même, tel il avait été, voyageant avec confiance vers l’avenir. Descendant vers le passé, il se 

croisait allant de l’avant” (ROY, 1994, p. 154). A não coincidência dos tempos, que é 

construída pela imaginação, gera um olhar para estes dois “eus”. Do seu presente, a narradora 

desfia algumas atitudes, dúvidas e sentimentos vividos no tempo em que era uma jovem 

professora primária, mas não fica explícito a qual futuro (“pour avancer d’un pas dans la voie 

de l’accomplissement ou de la simple réussite”) ela está se referindo, enfim, o que ela realizou 

depois daquele tempo narrado. Em Ces enfants de ma vie, a narradora destaca a ligação 

afetiva que teve com seus alunos, e o termo “enfants” é pensado por ela, mas a mudança de 

vida, o futuro dessa professora é apenas esboçado com uma interrogação: 

 

Le temps vint de nous séparer pour toujours, moi et ces enfants que j’avais tenus 

près de mon âme comme s’ils eussent été les miens. Mais qu’est-ce que je dis là! Ils 

étaient à moi et le seraient même quand j’aurais oublié leur nom et leur visage, part 

de moi-même autant que je le serais d’eux-mêmes, en vertu de la plus mystérieuse 

force de possession qui existe et dépasse parfois le lien du sang. Ma vie allait-elle 
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être cet arrachement continuel pour conduire, à la fin, à quel attachement donc qui 

durerait? (ROY, 1993a, p. 181). 

 

Em “Voz, Autoridade e didascália”, Michael Issacharoff (1996) reflete sobre as 

rubricas e o título de obras teatrais, mas um detalhe me chamou a atenção e gostaria de pensar 

no título royano a partir desta reflexão: 

 

Parece, todavia, incontestável que, assim como em qualquer outro texto, aquele que 

é redigido para a cena também contém traços de uma voz, instância produtiva, a voz 

de seu autor. A começar pelo título: um tal enunciado encarna, salvo algumas 

exceções, a voz do criador. Seria abusivo atribuí-la a uma outra instância (narrativa, 

por exemplo, diferente da do escritor) (ISSACHAROFF, 1996, p. 83). 

 

Gabrielle Roy cria um texto literário em que uma narradora, voz fictícia, rememora e narra 

situações criando diálogos e personagens, sendo esta também um personagem presente na sua 

própria narrativa. Roy, autora que cria uma narradora, que também cria, não é inventada: é 

uma pessoa que escreve e cria histórias. Já a narradora é uma invenção da autora. Então, a 

partir do que Issacharoff afirma: “A começar pelo título: um tal enunciado encarna, salvo 

algumas exceções, a voz do criador”, pensei na sugestiva ambiguidade do título royano. 

Quem está dando o título à Ces enfants de ma vie? Obviamente é a autora, mas sob qual 

perspectiva? É um título produtivo: podemos pensar na narradora e na autora? As duas foram 

professoras primárias, há este passado em comum. Mas não necessariamente o que está criado 

é fruto dos fatos, e sim desse convite da inspiração, que reinventa a atmosfera e o afeto que 

ela guarda. Há também em comum o fato de a autora buscar inspirações em suas vivências. 

Mas o futuro da narradora, se ela seguiu outro caminho, não é vislumbrado. Na terceira 

narrativa, “L’Alouette” há um trecho que me chamou a atenção: 

 

Nous approchions de chez Nil, et c’était la puissante odeur d’une jacinthe, dans son 

pot, dehors, près de la porte, qui luttait à force presque égale contre les derniers 

relents de l’abattoir. Quelques pas encore, et elle régnait. De même, d’un étang 

proche, monta un chant de grenouilles triomphant (ROY, 1993a, p. 51). 

 

Esta narrativa gira em torno do dom de Nil: ele canta e todos se transformam e se sentem 

bem. Nil é o personagem artístico de Ces enfants de ma vie. Ele se entrega ao canto e passa 
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adiante o que recebeu da sua mãe ucraniana: o talento de cantar bem e de apresentar músicas 

que fazem parte de sua herança materna. A última frase da narradora dialoga com uma das 

narrativas do romance Rue Deschambault (1955): “La voix des étangs”, em que a narradora 

esboça sua vontade de escrever e sua decisão de se orientar por este caminho. No próprio 

título há uma referência ao caminho artístico: “la voix”. É a esta busca pela voz e pela escuta 

destas vozes que a narradora se destina. E ainda não é um lago e sim uma água mais rasa 

(“étang”), inicial. Christine, a narradora de Rue Deschambault, entrelaça e explora esta escuta 

de forma lindíssima: 

 

Dans les étangs non loin de chez nous, un soir, vers le mois d’avril, commençait une 

sorte de musique aiguë, vibrante, d’une tristesse douce pourtant, [...] Les petites 

chanteuses, des centaines de grenouilles, étaient invisibles. [...] D’abord isolées, 

éparses, les voix finissaient par s’accorder et ne formaient plus bientôt qu’un long 

cri continu. [...] J’allais encore souvent dans mon grenier [...] Qu’allais-je faire là-

haut ? J’avais seize ans, peut-être, le soir où j’y montai comme pour me chercher 

moi-même. Que serais-je plus tard ?... Que ferais-je de ma vie ?... Oui, voilà les 

questions que je commençais à me poser. Sans doute pensais-je que le temps était 

venu de prendre des décisions au sujet de mon avenir, au sujet de cette inconnue de 

moi-même que je serais un jour. Et voici que ce soir-là, comme je me penchais par 

la petite fenêtre du grenier et vers le cri des étangs proches, m’apparurent, si l’on 

peut dire qu’ils apparaissent, ces immenses pays sombres que le temps ouvre devant 

nous. Oui, tel était le pays qui s’ouvrait devant moi, immense, rien qu’à moi et 

cependant tout entier à découvrir. Les grenouilles avaient enflé leurs voix jusqu’à en 

faire, ce soir-là, un cri de détresse, un cri triomphal aussi... comme s’il annonçait un 

départ. J’ai vu alors, non pas ce que je deviendrais plus tard, mais qu’il me fallait me 

mettre en route pour le devenir. Il me semblait que j’étais à la fois dans le grenier et, 

tout au loin, dans la solitude de l’avenir; et que, de là-bas, si loin engagée, je me 

montrais à moi-même le chemin, je m’appelais et me disais : “Oui, viens, c’est par 

ici qu’il faut passer... ” Ainsi, j’ai eu l’idée d’écrire. Quoi et pourquoi, je n’en savais 

rien. J’écrirais. [...] J’avais été l’enfant qui lit en cachette de tous, et à présent je 

voulais être moi-même ce livre chéri, cette vie des pages entre les mains d’un être 

anonyme, femme, enfant, compagnon que je retiendrais à moins quelques heures. 

[...] Y a-t-il un silence plus amical, une entente plus parfaite ? [...] Le chant des 

étangs faiblissait; à présent, détachées les unes des autres, les petites voix se 

cherchaient, avaient l’air de se répondre, ou de se séparer, peut-être... [...] Alors j’ai 

gravement annoncé à maman ce qu’il en était: que je devais écrire... Et est-ce qu’il 

ne fallait pas pour cela venir au grenier, écouter longtemps, longtemps, les voix qui 

se croisent... et tant de choses qu’il faut démêler? (ROY, 1993c, p. 217-219). 

 

No final de “L’Alouette”, o trio - narradora, Nil e sua mãe - termina num mesmo espaço, na 

casa de Nil. Sentados num banco, eles escutam a noite - quem sabe uma referência a uma 

transformação, a um futuro - e então mãe e filho começam a cantar. Esta escuta da narradora 

também me sugere um encontro simbólico com o seu possível futuro: dar espaço à sua voz 

artística. Ela descreve o canto deles: “alors elles [as vozes dos dois] montèrent et 

s’accordèrent en plein vol dans un chant étrangement beau qui était celui de la vie vécue et de 
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la vie du rêve” (ROY, 1993a, p. 52). Mas, fora a frase (“un chant de grenouilles triomphant”) 

que remete à Rue Deschambault, em relação ao futuro da narradora de Ces enfants de ma vie, 

não há muitas pistas que evidenciam seu desejo de escrever ou mesmo se ela se tornou 

escritora. Também não fica evidente o que aconteceu com a narradora depois deste tempo. 

Como o romance é em primeira pessoa, pode-se supor que essa narradora gosta de escrever, já 

que põe no papel um momento de sua vida. Neste relato retrospectivo a ênfase recai em sua 

vontade de se sentir livre. O romance termina com a narradora deixando um vilarejo para 

assumir um posto de professora na cidade. Na última narrativa “De la truite dans l’eau 

glacée”, ela indica esta nova posição: 

 

J’étais contente de ce poste important obtenu en dépit de mon extrême jeunesse, 

cependant, je m’en rendais compte, j’allais quitter ici une expérience unique dans 

ma vie [...] Si j’avais encore énormément à découvrir, à prendre devant moi, je 

n’étais pas sans comprendre qu’il y avait déjà derrière moi de l’irrémédiablement 

perdu, [...] j’avais pensé jusqu’ici que l’avenir était une constante acquisition. Je 

n’avais pas encore très bien vu que, pour avancer d’un pas dans la voie de 

l’accomplissement ou de la simple réussite, on s’arrache chaque fois à quelque bien 

peut-être encore plus précieux (ROY, 1993a, p. 179). 

 

A narradora de Ces enfants de ma vie tem muitos traços semelhantes aos das 

narradoras de Rue Deschambault (1955) e de La Route d’Altamont (1966). É interessante 

observar que os três romances foram escritos guardando uma diferença de dez anos entre eles, 

isto é, a cada dez anos, Gabrielle Roy investiu nessas narradoras. Além dos textos serem em 

primeira pessoa, as duas primeiras têm em comum as experiências de família (mãe, irmãos, 

pai, avó, perdas, lugar de nascença etc.), a profissão (início como professora primária) e os 

sonhos (dúvidas sobre o futuro, a vontade de ser livre, de querer viajar). Mas há uma 

diferença entre elas e a narradora de Ces enfants de ma vie (1977): as primeiras têm o mesmo 

nome, Christine, e esboçam sua vontade não só de sair do lugar onde vivem como também de 

querer escrever; já a última não recebe um nome próprio nem fica evidente sua vontade de 

escrever, e sim o seu desejo de ter um futuro esplendoroso, fugindo de uma exaustiva carreira 

de professora primária. E se aparecem situações em que a narradora está em vias de se tornar 

professara primária nos dois primeiros romances, ou já sendo, é em Ces enfants de ma vie que 

Gabrielle Roy dá mais espaço para esta narradora elaborar suas experiências como professora: 

suas angústias, sua relação com seus alunos, seus sonhos, além de suas percepções tanto do 

passado quanto do presente. Em Rue Deschambault e La Route d’Altamont o leque é mais 
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aberto, as narradoras relatam momentos de sua infância e mocidade, e de sua relação com: 

vizinhos, pai, avó e principalmente com sua mãe. Enquanto a agulha borda e perpassa 

diversas histórias de variadas épocas nestes dois romances supracitados, em Ces enfants de 

ma vie a narradora se concentra em bordar histórias e relações afetivas que ela manteve com 

seus alunos, apesar de também passear por momentos e espaços diferentes. Então, ela parte do 

plano profissional para desenhar os encontros consigo mesma e com os seus alunos, pois é 

pela relação entre professora e alunos que a narradora conta algumas passagens de sua vida. 

Ainda em relação às semelhanças entre as três narradoras: elas trazem vivências 

parecidas com as da própria autora Gabrielle Roy, instância produtiva. Narradoras e autora 

exerceram a carreira de professora primária, moraram na rua Deschambault, tiveram uma mãe 

que tinha talento para contar, um pai que ajudava a estabelecer imigrantes em novas terras etc. 

O título Rue Deschambault já é bem sugestivo desta hibridização entre narradora e autora. Em 

Ces enfants de ma vie, sem dar um nome à narradora, Gabrielle Roy parece enfatizar esta 

ambiguidade no título: Ces enfants de ma vie (narradora e autora). A autora situa e sugere este 

jogo ambíguo em alguns títulos de sua obra: lugares onde passou ou morou. Mas dentre os 

romances de Roy, Ces enfants de ma vie parece ser o único romance royano a receber o 

pronome possessivo “minha” (“ma vie”) no título. Não estou querendo dizer com isso que 

esta é uma prova de que este texto de Roy seja autobiográfico, longe disso. Pretendo somente 

chamar a atenção para as possibilidades de leituras, enfim, para o fato de o romance acenar 

para um substrato autobiográfico. A autora brinca com esta ambiguidade, principalmente 

quando deixa de nomear a narradora de Christine. Depois deste texto, Roy vai se dedicar à 

escrita autobiográfica. Fico imaginando se esta vontade autobiográfica não teve já uma 

influência mais acentuada neste seu último romance, um desejo maior de fertilizar leituras. Os 

outros títulos em que se faz uma referência à primeira pessoa do singular - “eu” - são: duas 

compilações de cartas - Ma chère petite soeur (cartas a Bernadette - publicado em 1988), 

“Mon cher grand fou...” (correspondência entre Roy e seu marido - publicado em 2001) -, um 

texto autobiográfico - Le temps qui m’a manqué (autobiografia - publicado em 1997) - e um 

texto que inicialmente faria parte do romance Rue Deschambault (1955), mas foi retirado pela 

autora: Ma vache Bossie (que também tem uma tonalidade autobiográfica). Esse texto foi 

incluído no livro Cet été qui chantait (1972). As publicações das correspondências foram 

feitas de acordo com o desejo de Gabrielle Roy. Ela queria que as cartas fossem publicadas 

postumamente, assim como o seu projeto autobiográfico. 



37 

Volto ao título Ces enfants de ma vie: o possessivo “ma” (minha) e o substantivo 

“vie” (vida) fertilizam a leitura e sugerem um apagamento de fronteiras entre autora e 

narradora. O título joga com estas duas referências, vida da autora e da narradora, estimulado 

pela expressão “ma vie”. Claro que poderia existir um texto fictício com esse possessivo que 

não remetesse à vida de um escritor, mas no título royano cabe este jogo, pois a autora já era 

bem conhecida, sendo esse romance o último de sua carreira. Parece que a narradora - 

categoria estética (personagem que também escreve) -, inventada pela autora, se mescla no 

título, em um espaço - salvo exceções como sublinha Issacharioff - reservado à voz autoral, à 

instância produtiva. Ao dar o título de Ces enfants de ma vie a este romance, Gabrielle Roy 

joga com esta estratégia autobiográfica. E ao não nomear esta narradora, que guarda 

semelhanças com a própria autora, Roy permite esta ambiguidade, este efeito autobiográfico. 

É uma inspiração que dá livre curso ao leitor para imaginar aproximações. 

 

1.2 UM SOBREVOO 

Em Ces enfants de ma vie, todos os personagens infantis que ganham destaque são 

meninos. As quatro primeiras histórias têm como cenário uma escola para meninos: “[...] mes 

années de jeune institutrice, dans une école de garçons, en ville [...]” (ROY, 1993a, p. 9). 

Aparecem algumas alunas nas duas últimas narrativas, que são ambientadas em escolas 

mistas, situadas em pequenos vilarejos e próximas ao campo, seguindo inclusive o ritmo da 

agricultura local: “[...] les lourdes travaux agricoles s’achevaient dans presque toutes les 

fermes [...] Mes grands élèves qui avaient aidé aux moissons rentraient un à un [...]”(ROY, 

1993a, p. 116). Mas as meninas não figuram como personagens de peso dentro dessas 

histórias. As mulheres que ganham relevo são: a personagem da narradora e algumas mães. 

Em contrapartida, nos dois primeiros romances supracitados (Rue Deschambault e La Route 

d’Altamont), Gabrielle Roy desenvolve a fase infantil das narradoras, e estas aparecem como 

uma criança inventiva, determinada e ousada, tendo um espaço, no sótão, para os seus 

momentos de recolhimento e de estudo. Essas narradoras, que têm o mesmo nome, desenham 

uma infância parecida: Christine se sente desconfortável na convivência com o seu pai e se 

alimenta do talento e do desejo de liberdade da mãe, por exemplo. Nesses dois romances 

aparecem histórias que mostram a alma dessa criança: aventureira, solitária, sensível à 

natureza, brincando de ser vários personagens (“je n’étais pas souvent seulement moi” - ROY, 

1993b, p. 41), sofrendo com o esforço dos pais, de pouca condição financeira, mas aberta ao 
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novo e às andanças etc. E mesmo a boneca que ela vê nascer - em La Route d’Altamont -, feita 

por sua avó, contém este germe de liberdade que a caracteriza: “elle [a avó] tailla une pèlerine 

de voyage, puis - une chose appelant autre - [...] se mit en frais de lui faire une petite valise...” 

(ROY, 1993b, p. 18). Muitas das características, dos sofrimentos, das percepções e das 

aventuras vividas na infância por Christine têm um traço em comum com algumas 

experiências e sentimentos vivenciados pelos alunos da narradora de Ces enfants de ma vie: a 

solidão, a aventura em espaço aberto, o esforço para cumprir um destino diferente dos irmãos, 

a proximidade com uma mãe talentosa, a determinação, o desconforto em relação à figura 

paterna etc. Meninas e meninos, apesar da educação ser diferenciada, fazem parte deste 

mundo infantil que abriga dificuldades e encantos. 

A fase infantil das narradoras que se chamam Christine permite entrever uma 

personagem sensível e cheia de sonhos. Este espaço dado a essa fase complexa - a infância - e 

o modo como são elaborados os sentimentos e as situações vividas pela menina Christine 

abrem um túnel de cumplicidade em direção à narradora de Ces enfants de ma vie. Outra 

semelhança que une autora e narradora desse romance: Roy lecionou numa escola só para 

meninos durante sete anos. Atenta e ainda jovem, ela reconhece a complexidade e a magia 

deste período e tenta preencher as lacunas, ou tornar a infância mais leve e encantadora, como 

nos conta a narradora a partir de um pequeno detalhe que pode gerar uma saúdável 

repercussão: 

 

Ils [seus alunos] n’aimaient rien tant que de s’en venir à l’école sous ces flocons 

légers qu’ils s’efforçaient de cueillir au vol sur leurs lèvres entrouvertes ou dans leur 

paume tendue vers le ciel. [...] Parfois je trouvais intact sur leurs cils ou sur la 

manche d’un manteau un immense flocon en forme d’étoile. Je détachais avec 

précaution, pour la montrer à l’enfant qui la portait, cette merveille. Mes élèves, par 

leur joie, me redonnaient celle de mon enfance. Pour boucler le jeu, je cherchais à 

magnifier la leur afin qu’elle les accompagnât aussi tout au long de leur vie (ROY, 

1993a, p. 27). 

 

Já no texto narrado em terceira pessoa intitulado La Petite Poule d’Eau (1950) aparece uma 

personagem infantil de destaque, a pequena aluna Joséphine, que tem um temperamento 

curioso, firme e semelhante ao das narradoras supracitadas. A vontade de se instruir é forte e 

Joséphine consegue levar adiante o seu desejo de aprender e de sair do lugar afastado onde 

mora, para então estudar e se realizar numa cidade maior, mesmo enfrentando dificuldades e 

alguma oposição da mãe, Luzina Tousignant. Nesse romance, a ligação dos alunos com a 
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professora Mademoiselle Côté é marcante, que também lembra a narradora de Ces enfants de 

ma vie, por seu tratamento afetivo. De herança, as crianças de La Petite Poule d’Eau vão 

acolher o desejo de avançar e de partir: a professora Côté será um exemplo, uma estrela 

guiando o caminho desses alunos, incluindo a pequena Joséphine. O título desse romance 

pode fazer referência ao lugar que Gabrielle Roy conheceu e onde deu aulas por um curto 

período, mas também pode remeter à capacidade de se elevar do chão e voar mais levemente, 

alcançando outro destino, a partir da instrução e da independência. Pois, numa passagem do 

romance, logo após a personagem Luzina confessar seu desconforto de ter praticamente um 

filho por ano, o padre faz um sermão orientado para os maridos, para que estes se abstenham 

do ato sexual. De forma indireta, ele iguala os pássaros às almas e dá alguns exemplos de 

aves, comparando-as: umas que voam mais alto em direção ao céu enquanto outras voam 

pesadamente, não conseguindo se afastar do chão: “Les avait-on vues s’élancer, parfaitement 

habiles dans l’air? [...] cette supériorité des poules d’eau sur les pauvres poules des prairies” 

(ROY, 1980, p. 255). E o padre continua : “Comme les oiseaux, l’âme humaine, disait-il, 

avait besoin d’air, de liberté et de ses semblables. En cage, elle ne pouvait que déperir [...]” 

(ROY, 1980, p. 258). Mais adiante, Luzina fica desconsolada ao ver sua semelhança com as 

“poules des prairies” (ave/galinha das pradarias): 

 

Elle était frappée tout à coup par une idée triste. La cuisine, son bébé, les apprêts du 

repas, cent distractions l’empêchaient de s’approcher parfaitement de Dieu. Il se 

pouvait bien qu’elle fût de l’espèce lourde dont parlait le capucin, que la terre 

empêchait de voler. Peut-être n’était-elle que de la catégorie des poules des prairies, 

très grasses et très malhabiles (ROY, 1980, p. 260). 

 

A autora entrelaça o peso das tarefas domésticas, o físico já deformado por muitas gravidezes 

e a falta de liberdade com as aves que não alçam voo. Gabrielle Roy também associa o voo 

com a liberdade: a privação desta acarretaria em sua deterioração.  Então, se a mãe Luzina é 

uma “poule de prairie”, sua filha Joséphine poderia ser uma “poule d’eau”, voando mais alto, 

instruindo-se e seguindo os passos de Mademoiselle Côté? Seria uma promessa? 

As histórias de Ces enfants de ma vie começam breves e vão se alongando. As duas 

últimas são as maiores: “La Maison gardée” e “De la truite dans l’eau glacée”, quinta e sexta 

respectivamente. O espaço na trama também vai se ampliando com o deslocamento da 

narradora. A primeira narrativa se situa na escola (numa cidade) - em sala de aula: no limiar 
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entre a sala e o corredor - e no texto seguinte alcança a casa da narradora, que recebe a visita 

de um aluno, Clair. Na terceira narrativa, ela sai da escola e aparece não só num asilo e num 

hospício, juntamente com o aluno Nil, como também ultrapassa o horário da manhã e se 

aventura, ao anoitecer, guiada por esse aluno, para o local miserável onde ele habita com sua 

mãe ucraniana. Na quarta narrativa, a professora explora e se perde num bairro pobre e 

afastado, onde encontra o seu futuro aluno Demetrioff. Já na quinta e na sexta narrativas, que 

se deslocam para um pequeno vilarejo, onde a escola é mista, a narradora se vê num lugar 

mais amplo: no campo. E neste espaço, a professora também visita alguns alunos e caminha 

lado a lado com eles. No último texto, ela conhece - guiada por seu aluno Médéric - um lugar 

secreto e belo, e nestas andanças a narradora alarga o seu espírito e se sente confiante para 

moldar um futuro promissor. De várias perspectivas e acompanhada dos alunos, a narradora 

se reelabora: da soleira da porta, da janela de sala de aula, da plateia, da coxia, do meio de 

uma planície, da margem de um lago de trutas, enfim, de muitos ângulos tanto do interior 

quanto do exterior, ela vai se percorrendo pelo irregular trilho da memória, até que na última 

narrativa ela se encontra sozinha: partindo. 

Dando um sobrevoo por todas as narrativas, observando estes deslocamentos, 

constato que na primeira história a narradora se situa no interior da escola recebendo os 

alunos de então. E no final da última narrativa, a professora se despede dos alunos e se 

encontra dentro de um trem, indo para um novo espaço, reiniciando uma etapa em sua vida. A 

narradora começa e termina o romance com uma perspectiva de mudança. Se o foco do 

primeiro texto - “Vincento” - centra na chegada: um mundo novo para os alunos e para a 

professora, o último - “De la truite dans l’eau glacée” - indica a partida dessa professora que 

se dirige a um novo posto. Gabrielle Roy teve uma vivência inversa em relação à narradora: 

ela começou a dar aulas em vilarejos afastados e só depois lecionou - em inglês - em sua 

cidade, num escola só para meninos. Em Ces enfants de ma vie, Roy privilegou um final com 

uma perspectiva aberta, fértil: a despedida da professora. Se na primeira narrativa ela não se 

desloca, está na escola, na última ela está em pleno movimento, no trem. E dentro deste 

corredor ambulante - o trem -, a professora/narradora se despede deste espaço e tempo que se 

sedimentaram e fomentam sua imaginação. Nesta ação de partir, colocada no final do texto, se 

articulam uma abertura - uma promessa de futuro em construção - e uma dinâmica interna que 

joga com a transformação da narradora que nasce, como personagem, no ato de sua escrita. 

Ela se cria no relato, imprimindo sua busca, sua reconstrução e seu inacabamento. 
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1.3 O ABRE-ALAS: “VINCENTO” 

“Vincento”, a primeira narrativa de Ces enfants de ma vie, recebeu o nome de uma 

das crianças que chega à escola pela primeira vez. Neste breve texto, a narradora dá um 

panorama deste primeiro dia tão sensível, quando os alunos atravessam um limiar em direção 

a um ambiente desconhecido, mas já habitado pela imaginação e pelas informações recebidas 

por outras pessoas: pais, irmãos, vizinhos etc. Estes relatos, assombrados ou iluminados pelas 

boas ou péssimas lembranças vividas no ambiente escolar, muitas vezes são perceptíveis pelas 

reações das crianças que chegam. Este momento é intenso tanto para os pais e alunos quanto 

para a professora que os recebe. A narradora esboça a chegada de alguns alunos, elaborando 

de forma mais precisa algumas características de determinados alunos – Roger, Georges, 

Arthur, Renald - e suas mães. Mas ela desenha a narrativa destacando o único aluno - 

Vincento - que vem acompanhado pelo pai. O medo deste primeiro dia na escola, a ameaça de 

ter que ficar num ambiente estranho muitas vezes percebido como hostil, é sublinhado pela 

entrada de Vincento, que é o último a chegar. Então, quando todos os outros alunos, e a 

professora, já pareciam estar apaziguados, ouve-se um grito desesperante. A narradora 

descreve este momento: 

 

Un peu plus tard, trente-cinq enfants inscrits et à peu près tranquillisés, je 

commençais à respirer, je me prenais à espérer la fin du cauchemar, pensant, 

maintenant j’ai dépassé le plus noir. [...] Je me disais: Nous allons vers l’amitié... 

lorsque, soudain, du corridor, nous parvint un autre cri de douleur. Ma classe que 

j’avais cru gagnée à la confiance frémit en entier, lèvres tremblantes, regards fixés 

sur le seuil. Alors parut un jeune père auquel était accroché un petit garçon, son 

image si vivante, aux mêmes yeux sombres et désolés, à l’air souffreteux, qu’on 

aurait pu avoir envie de sourire si ces deux-là n’eussent exprimé, l’un autant que 

l’autre, la douleur de la séparation. [...] Le petit, cramponné à son père, levait vers 

lui un visage inondé de larmes. Dans leur langue italienne, il le suppliait, à ce qu’il 

me parut, de ne pas l’abandonner, par la grâce du ciel de ne pas l’abondonner! 

(ROY, 1993a, p. 11). 

 

Ao medo, que os alunos sentiam por terem de ficar sozinhos com pessoas estranhas, foi 

acrescentado, na percepção da professora-narradora, um outro sofrimento: a dor da separação 

entre pai e filho. No decorrer das outras histórias, ela vai evocar mães e filhos que viviam 

sozinhos, estando o pai ausente, definitiva ou temporariamente, do convívio familiar. Ou 

ainda, a narradora sublinhará de alguma forma a distância entre marido e esposa, pai e filhos. 

A figura paterna exerce muitas vezes um papel autoritário e castrador, marcando uma 

ausência afetiva e relacional. Em “Demetrioff”, por exemplo, é ressaltada a tensão e a 



42 

distância do pai na relação familiar que é pontuada nesta curta passagem que fecha a quarta 

narrativa: “Il [o aluno Demetrioff] leva vers lui [o pai] ses yeux apeurés. Alors, de haut en 

bas, de bas en haut, passa un sourire si bref, si maladroit, si tâtonnant, que ce parut être le 

premier à passer entre ces deux visages” (ROY, 1993a, p. 77).  Mas, neste início do romance, 

pai e filho têm uma relação próxima, e a narrativa dá destaque à intimidade deles, que 

parecem ocupar o mesmo espaço (“accroché”, “cramponné”). A aproximação entre eles é 

desenhada física e emocionalmente: “son image si vivante, aux mêmes yeux sombres et 

désolés, à l’air souffreteux”. Eles partilham da mesma dor e expressam a vulnerabilidade em 

que se encontram: 

 

Presque aussi bouleversé, le père s’efforçait de rassurer son petit garçon. Il lui 

passait la main dans les cheveux, sur les joues, lui essuyait les yeux, le câlinait, le 

berçait de mots tendres maintes et maintes fois répétés qui semblaient signifier: 

“Tout ira bien… Tu verras… C’est ici une bonne école… Benito… Benito...” 

insistait-il. Mais l’enfant lançait toujours son appel désespéré: “La casa! la casa” 

(ROY, 1993a, p. 11). 

 

Este teor emocional entre pai e filho não se repetirá nas histórias seguintes. Em “L’enfant de 

Noël”, “L’Alouette”, “Demetrioff” e “De la truite dans l’eau glacée”, a narradora vai 

apresentar alunos que não convivem com o pai (Clair e Nil), ou que vivem no mesmo teto 

mas permanecem afastados afetivamente da figura paterna (o pequeno Demetrioff e Médéric). 

Em “La Maison gardée”, o aluno André Pasquier assume praticamente o lugar do pai, que vai 

trabalhar longe de casa. Mas mesmo quando este estava trabalhando perto da família, não 

havia um ambiente de proteção paterna: a narradora expõe um aluno solitário e exausto, igual 

ao pai, que é descrito pelo filho com piedade: um homem que vive cansado de tanto trabalhar. 

A afetividade, o estímulo e a cumplicidade vão aparecer nas relações entre mãe e filho, ou 

seja, a partir da figura materna. A meu ver, isto é muito fértil: a relação de carinho e atenção 

entre pai e filho ser inscrita logo na primeira narrativa - no abre alas -, em que também 

aparece um leque de mães. Algumas delas não correspondem ao perfil do mito maternal: o de 

que toda mãe é pura afeição e acolhimento. Ao pai, nas outras narrativas, fica relegado o 

papel de frio, castrador ou ausente. Se a cena entre Vincento e seu pai tivesse sido construída 

a partir de uma mãe, talvez não criasse tanta tensão nem chamasse tanto a atenção para a 

vulnerabilidade e para a afetividade masculina. Enquanto “Vincento” abre com uma relação 

amical entre pai e filho, o romance fecha com uma relação difícil e distante entre Médéric e o 

pai em “De la truite dan l’eau glacée”. 
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Para Gabrielle Roy, a qualidade do amor materno seria um elemento fundante e 

estruturador da personalidade e da vida das crianças. E por mais que a delicadeza e a atenção 

amorosa façam referência ao gênero feminino, para a autora, esse amor pode ser atribuível a 

uma qualidade de indivíduo capaz de se relacionar de forma responsável e terna, como a 

autora mesmo explicita numa entrevista de 1966: “Pour être une mère de qualité, il faut être 

un individu de qualité” (ROY, 2005, p. 157). Roy cria perfis femininos com esta capacidade 

amorosa, mas é raro encontrar em sua obra personagens masculinos com esta dedicação e 

ternura paterna. Em uma sensível história que compõe o romance La Route d’Altamont 

(1966), há uma relação cordial entre uma menina e um idoso (“Le vieillard et l’enfant”). Os 

diálogos são ricos e o carinho entre eles é comovente e divertido. 

A mulher, principalmente na época em que Gabrielle Roy nasceu e cresceu, 

permanecia em casa e todos os seus talentos eram orientados para satisfazer as necessidades 

de um lar: dar conta das tarefas diárias, cuidando dos muitos filhos e do marido. Vivendo 

dentro de casa e sendo encarregada da educação dos filhos, a mulher se relaciona mais 

intensamente com eles, seja esta relação boa ou não. Dar à luz e cuidar deles era o dever da 

mulher - e em muitas culturas e classes sociais ainda é. Penso que a casa, este dentro, aponta 

para uma ideia de proteção e de acolhimento (mas também de aprisionamento). No sentido de 

acolhimento, esta relação frequente da mulher com a interioridade (e com a casa) parece 

produzir uma imagem de afeição e proteção em torno da figura feminina, além de evocar um 

forçado mito maternal: a mãe/mulher é aquela que tem mais capacidade de doação, de amor, 

pois é ela quem dá à luz etc. Este fato de ela ter que ficar em casa para cuidar dos filhos - 

enquanto o homem trabalha fora - remete simbolicamente a este potencial acolhedor da 

mulher. Ao mundo feminino, cola-se uma noção de interioridade, de proteção e de 

afetividade. Esse mundo estaria ligado a uma função e a um dever: a maternidade, que 

compreenderia a doação e o amor. Talvez, a partir desta frequência, deste cotidiano imposto à 

mulher, Gabrielle Roy sublinhe a importância deste papel feminino para a educação das 

crianças. Ela relaciona esta noção - esta qualidade maternal - a um manancial de ternura e de 

estímulo necessário ao desenvolvimento das crianças, para que estas se tornem adultos 

seguros e afetivos. Aqui eu só pretendo pensar e tentar estabelecer uma interpretação deste 

símbolo royano em relação à qualidade amorosa que qualquer indivíduo pode ter, homem ou 

mulher, mas que na ficção royana está sob as vestes da mulher. Mesmo que Roy represente 

este amor como sendo materno, a autora não deixa de destacar a possível relação terna e 

estimulante entre pai e filho em “Vincento”: 
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Je reconnaissais à présent un immigrant des Abruzzes depuis peu arrivé dans notre 

ville. [...] Je me rappelai qu’il était accompagné de son petit garçon cherchant à 

aider, que tous deux en travaillant ne cessaient pour ainsi dire de se parler, pour 

s’encourager l’un l’autre sans doute [...] (ROY, 1993a, p. 12). 

 

A meu ver, esta relação de harmonia e confiança entre pai e filho não fecha as portas, na 

ficção royana, para a possibilidade de relação afetiva entre pai e filho, mesmo que a ênfase de 

Roy seja na relação entre mãe e filho, mais frequente em sua época por muitas razões. 

Voltando ao trecho entre Vincento e o pai, abre-se um espaço na minha imaginação para 

pensar a ausência da mãe: está morta ou muito doente, ou está prestes a dar à luz, ou ainda, 

fez um parto recentemente etc.? Pois estas são as probabilidades para a ausência da mãe no 

que diz respeito aos seus deveres de mulher casada de então. Mas o menino não chama pela 

mãe e sim pela casa. Na minha ficção, a mãe está morta, já que o menino fica com o pai 

mesmo quando este trabalha. Mas, antes desta cena comovente - a dor de separação percebida 

pela professora -, algumas mães são apresentadas pela narradora. A primeira que é destacada 

é vista do limiar, entre a sala de aula e o corredor, onde a professora espera a chegada dos 

alunos. Gabrielle Roy escolhe uma expressão (“l’allure d’un navire”) que produz muitos 

sentidos e dá o tom, o ritmo, a postura, o perfil, a forma de caminhar e o físico dessa mãe: 

“Du fond du corridor s’en venait à l’allure d’un navire une forte femme traînant par la main 

un petit garçon hurlant” (ROY, 1993a, p. 9). A visão de um navio, com seu imenso porte, 

propõe um queixo ou peito volumoso, um perfil altivo, e seu ritmo marcado ondula com a 

recusa da criança que quer fugir da escola. Mas esta figura de autoridade, este efeito de força 

se fragiliza com a observação da narradora: 

 

Ils arrivèrent à l’entrée de ma classe où je les attendais en m’efforçant d’avoir l’air 

sereine. [...] J’avais déjà quelque expérience des mères, des enfants, et me demandai 

si celle-ci, forte comme elle pouvait en avoir l’air, n’en était pas moins du genre à se 

décharger sur les autres de son manque d’autorité, ayant sans doute tous le jours 

menacé: “Attends, toi, d’aller à l’école, pour te faire dompter” (ROY, 1993a, p. 9 e 

10). 

 

Apesar do perfil imponente, ela é percebida como uma pessoa sem autoridade pela professora. 

Essa mãe - “dans un lourd accent flammand” - precisa se apoiar em outra figura, ou em uma 

instituição, para restringir atitudes e sentimentos vistos como indesejáveis na criança. Para 

domá-la. O verbo domar já anuncia uma pressão social, um ambiente e uma sensação de 
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aprisionamento que frequentam as narrativas royanas. Em relação à mãe, nota-se que a 

primeira característica de uma personagem feminina destacada pela narradora é a falta de 

autoridade. Neste par mãe-filho não há semelhança física nem emocional evidente, mas a 

narradora acolhe este primeiro filho de imigrante e informa uma das características desses 

alunos de origem flamenga: a sua docilidade. Já na chegada de outros pares de mãe-aluno, a 

similaridade é frequente: 

 

Alors arriva Georges, un petit bonhomme silencieux, sans expression, amené par 

une mère distante qui me donna les détails nécessaires sur un ton impersonnel et 

partit sans avoir même souri à son enfant […] Lui-même ne marqua guère plus 

d’émotion […] Alors le ciel certainement me vint en aide, m’envoyant le plus gai 

petit garçon du monde. Il entra, tout sautillant, courut s’asseoir à un pupitre de son 

choix et y étala ses cahiers neufs, en riant de connivence avec sa mère qui le 

regardait faire dans un émoi heureux (ROY, 1993a, p. 10). 

 

Apresenta-se neste trecho uma comunicação afetuosa entre mãe e filho. A mãe de Arthur 

parece ter estimulado nele a vontade de ir à escola. Há confiança e proteção nesta cena. Estas 

aproximações entre mãe e filho jogam luz na capacidade de ser influenciado benéfica ou 

maleficamente. Os dois exemplos pinçados pela narradora trazem uma visão de Gabrielle 

Roy, que ressalta o valor da afetividade atribuído a uma qualidade dita materna. 

Antes de o romance receber o título Ces enfants de ma vie, Roy tinha colocado um 

provisório que joga com esta noção de amor maternal royano: Mes enfants des autres. Tal 

título se aproxima de uma visão de Roy: para ser uma boa professora, seria preciso uma 

grande dedicação e um empenho afetivo para que o aluno pudesse realmente florescer.  É uma 

responsabilidade e uma missão de “mãe” estimular e se doar no que diz respeito ao 

aprendizado. Numa entrevista de 1979, Gabrielle Roy declara: “Je ne parle pas de la mère 

simplement biologique, mais de la mère qui donne soins, tendresse, lumière [...]” (ROY, 

2005, p. 254). Em outro trecho, já citado anteriormente, a autora dá mais pistas sobre a 

ausência de uma influência benéfica e estimulante: “il n’y a pas de pire déformation que 

l’amour maternel. C’est le lot de tous les sentiments authentiques et de toutes les entreprises 

grandioses. Plus la chose est belle, plus la déformation est terrible” (ROY, 2005, p. 157). Na 

escola, seria a mesma coisa, a indiferença e o descuido não suscitariam bons resultados nos 

alunos. Num texto jornalístico de 1942, “Pitié pour les institutrices!”, Gabrielle Roy elenca 

algumas reações das professoras primárias, que ganhavam muito pouco e trabalhavam muito. 
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O excesso de trabalho e o pouco estímulo recebido repercutem de variadas formas em sua 

conduta de sala de aula: 

 

D’autres jeunes filles restent à leur tâche par pure apathie. Elles accomplissent leur 

devoir sans entrain, sans aigreur, dans une indifférence totale: la pire attitude à 

apporter à l’enseignement. Rien n’est plus néfaste que leur influence grise sur la vie 

des enfants. À leurs yeux, les petits ne sont que récipients à savoir qu’il s’agit tout 

juste de préparer aux examens. Et encore d’autres jeunes filles intelligentes et 

cultivées se vouent à leur travail avec un entêtement qui ne peut s’expliquer si on ne 

croit pas à la miraculeuse vertue de l’abnégation (ROY, 2007, p. 222). 

 

Em Ces enfants de ma vie, a professora se empenha para dar o melhor de si e para 

desenvolver as potencialidades dos alunos. Esta habilidade emocional para despertá-los é 

trabalhada com empatia pela narradora. Claude Steiner explica que “A empatia é uma forma 

de intuição das emoções” (STEINER, 2001, p. 49), e é por esta via que a professora tenta 

captar e estabelecer uma relação de confiança entre ela e as crianças. Mas Steiner acrescenta 

que “saber como as outras pessoas se sentem não significa necessariamente saber o que fazer” 

(STEINER, 2001, p. 52). E a trama royana ganha riqueza ao situar a professora nesta via 

oscilante entre perceber e buscar uma forma de agir que de fato possa ajudar seus alunos, ao 

mesmo tempo em que ela também tenta identificar suas dificuldades. 

Desde a primeira narrativa, a imagem royana da vida como uma espécie de prisão é 

evocada: todos são de alguma forma prisioneiros de alguém ou de alguma coisa. Ao trancar a 

sala para que Vincento não escape, é a própria professora quem mata a esperança de ele ir 

embora com o pai. E este momento é tenso para todos. Num curto parágrafo a narradora nos 

conta: “Un silence houleux nous enveloppa qui parut s’étendre jusqu’au père que je 

n’entendais plus respirer et dont le regard agrandi de surprise guettait nos moindres 

mouvements” (ROY, 1993a, p.13). Vincento, desolado, tenta uma plano de ataque, dá um 

chute na professora, mas não há repercussão e ele se rende: “Il ne fut plus qu’une petite 

créature brisée, sans soutien ni ami dans un monde étranger. Il courut se blottir par terre dans 

un coin, la tête enfouie dans ses mains, enroulé sur lui-même et gémissant comme un petit 

chien perdu” (ROY, 1993a, p. 13). Então a professora, em sua primeira ação para mudar o 

clima apreensivo entre os alunos, resolve diverti-los e tem a ideia de situá-los no novo espaço 

em que se encontram, “invitants les enfants à venir au tableau y dessiner chacun sa maison” 

(ROY, 1993a, p. 13 e 14). O efeito de se desenharem e de se verem representados no quadro - 

caminhando para um lugar comum a todos, a escola - foi positivo: trouxe os alunos para o 

presente, sem o medo de um futuro ameaçador relatado por seus próximos: “une sorte de 
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bonheur commençait à habiter ma classe” (ROY, 1993a, p. 14). Vincento é atraído por este 

ambiente descontraído, e a professora lhe oferece um giz para que ele também faça parte desta 

comunidade. Mas o aluno, com os “yeux de braise”, indicando raiva e choro, e ainda não se 

sentindo seguro, dá novamente um chute na canela da professora. Desta vez, ela expõe sua 

dor - ele não é punido - e se afasta, continuando com a aula, deixando-o em seu canto. 

Desolada, a narradora expressa a exaustão que sentiu como professora: “Après le déjeuner, je 

revins à l’école, la mort dans l’âme. Tout va être à recommencer, me disais-je. [...] Je vais 

avoir à les [Vincento e pai] séparer encore une fois [...] Ma vie d’institutrice m’apparaissait 

sous un jour accablant” (ROY, 1993a, p. 15). A tarefa de conquistar a confiança e a atenção 

dos alunos é a porta de entrada para o desenvolvimento de algumas histórias de Ces enfants 

de ma vie. Em cada narrativa, esta conquista é buscada por uma nova via. Em “Vincento”, o 

que me chama a atenção é o tempo dado pela professora a este aluno para ele observar o novo 

ambiente bem como para ele se elaborar emocionalmente: “Il tâchait entre ses doigts écartés 

de suivre ce qui se passait et qui apparemment l’étonnait beaucoup. Surpris à un moment 

d’entendre rire, il s’oublia à laisser retomber une de ses mains” (ROY, 1993a, p. 14). Apesar 

de a professora trancar a porta à chave e dizer ao pai de Vincento que “quand il faut couper la 

branche, rien ne donne d’attendre” (ROY, 1993a, p. 12), não respeitando o processo de cada 

aluno (hoje os pais ficam na creche-escola até que seus filhos se sintam confiantes no novo 

ambiente), há uma atenção e um esforço da professora para deixar fluir a personalidade de 

cada criança. Percebendo o que Vincento sentia - “au milieu de la détresse, le désir d’y être lui 

aussi représenté” (ROY, 1993a, p. 14) -, ela tenta cativar sua atenção e realizar o seu desejo, 

mas ele ainda não se sente pronto para ceder e participar. O final da narrativa traz surpresa e 

alívio para a professora, que presencia o processo de abertura de Vincento, que se deixa 

conquistar pelo modo como foi tratado. Ela é recebida por um aluno transformado: 

 

Ses yeux brillants m’enveloppèrent dans un regard d’une intensité passionnée. 

Qu’est-ce qu’il rumine ? Je n’eus pas le temps de penser plus loin. Il avait bondi [...] 

il me serrait avec une force incroyable chez un si petit être. Et il me déversait dans 

l’oreille un flot de mots en langue italienne qui me semblaient de tendresse [...] 

Enfin il se laissa déposer sur le sol. Il tremblait de cet anxieux grand bonheur qui 

s’était abattu sur lui, bien petit encore pour en supporter l’intensité. [...] Je ne me 

rappelle plus grand-chose de mon petit Vincento... tout le reste fondu sans doute en 

une égale douceur (ROY, 1993a, p. 16). 

 

Barreira emocional vencida, do temor e da recusa à docilidade e à abertura, Vincento 

é um ideal de aluno que é captado no primeiro dia de aula. Nas narrativas seguintes, conseguir 

a atenção, o relaxamento e a confiança dos alunos vai levar mais tempo, e é pela escuta atenta 
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e pela intuição da professora que a relação tenta ser estabelecida. Mas na abertura do 

romance, este nome dado ao aluno e ao título, consciente ou inconscientemente, já é um 

anúncio de esperança, de sedução e vitória. O nome Vincento remete ao verbo latino vincere: 

vencer, conquistar. Vincento, Vincenzo, Vicente são variações do latim para Vincentius. 

Aquele que vence, aquele que conquista, aquele que seduz, são expressões que podem ser 

pensadas para esta primeira narrativa. Houve uma espécie de luta entre professora e aluno, 

mas os dois conquistaram e foram conquistados. 

 

 

1.4 VARIAÇÕES SOBRE UM TEMA 

 

O vento é o mesmo: mas sua resposta é diferente, em cada folha. 

 (Cecília Meireles) 

 

No segundo texto, “L’enfant de Noël”, a narradora já nos coloca no meio do 

processo escolar, a pleno vapor. Os alunos já se sentem bem com a professora, que recebe o 

carinho de todos, principalmente de um deles: Clair. O Natal está chegando e a trama gira em 

torno da condição financeira dos alunos, que é pontuada a partir da possibilidade ou não de 

eles conseguirem dar um presente para ela. No primeiro parágrafo, a narradora já enfatiza a 

força de vontade de uma criança - de Clair -, comparando-a com a de um adulto: 

 

J’avais tout fait pour décourager ces élans de générosité à mon endroit qui le plus 

souvent s’exerçaient sur le dos des parents. J’apprenais qu’il peut être plus difficile 

de faire changer d’idée un enfant aimant qu’un homme armé de tout sa force (ROY, 

1993a, p. 19). 

 

Transparecem a angústia e a tristeza desse aluno, que não tem meios para materializar o seu 

desejo: dar uma lembrança à querida professora. Clair é o tipo de criança que se empenha em 

ser bom no que faz para receber a aprovação dela. A tensão da narrativa se instala no duplo 

sofrimento: da professora e do aluno. Quem mais se aplica em sala de aula e quem mais 

recebe elogios da professora é aquele que mais sofre por não poder presenteá-la. Clair ainda 

não percebe que sua aplicação já é uma grande retribuição, e a professora não consegue fazer 

com que esta criança veja isto: que ele é um presente para ela. A falta de liberdade causada 

pela pobreza de Clair e de sua mãe já habita o aluno. Se há uma relação terna entre mãe e 

filho, a pobreza entra como um elemento castrador no cotidiano. Além disso, o pai de Clair 

abandonou a casa. Nesta família e também em outras, a pobreza limita a liberdade. O fato de 
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não haver condições de os alunos realizarem seus desejos, presentear a professora como 

gostariam, é uma via elaborada por Gabrielle Roy para trabalhar, no romance, não só a sua 

preocupação sócio-econômica mas também este lado comovente e limitador da pobreza e do 

desemprego que contribuem para a não realização pessoal, para o sofrimento. Numa 

entrevista de 1979, a autora diz que a miséria também é um entrave para a liberdade (ROY, 

2005, p. 222). Em muitas histórias aparecem detalhes que tanto indicam a penúria dos alunos 

como o esforço e a criatividade das mães: 

 

Il portait depuis le commencement de l’année le même costume de serge bleu 

marine brillant d’usure quoique tenu bien propre et apparemment repassé à l’eau 

vinagrée pour en atténuer la luisance, mais le traitement n’aidait guère et puis, un 

jour, le costume me parut comme neuf. J’en fis la remarque à Clair qui m’expliqua 

que  sa mère, ayant constaté que l’envers de l’étoffe était beau encore, avait passé la 

fin de semaine à le retourner (ROY, 1993a, p. 20). 

 

Em muitos momentos deste romance, e em outros, a palavra “propre” se faz presente. Casas e 

roupas limpas e arrumadas são frequentes nos textos royanos quando se trata de enfatizar a 

tarefa muitas vezes exaustiva da mãe: cuidar, lavar, passar e arrumar. Um lar limpo e 

harmonioso pontua o trabalho diário que fica sob os cuidados das mulheres. Mas também 

aparece na obra royana, quando só existem homens no ambiente, descrições de casas, roupas 

ou restaurantes que indicam de um modo geral sujeira, clima pesado, desleixo, comida sem 

gosto ou mau odor. Gabrielle Roy dâ ênfase no empenho e no cuidado diário que é bem feito 

pelas mulheres. Em Ces enfants de ma vie, na última narrativa - “De la truite dans l’eau 

glacée” -, a narradora dá um panorama da casa dos homens, e, mesmo que eles tenham 

posses, o lar não é aconchegante nem tão cuidado: 

 

[...] Médéric vivait seul avec son père dans une immense maison appelée “le 

Château”, quoique à peine nettoyée de temps à autre par une femme du voisinage 

qui voyait un peu aussi à la cuisine et peut-être à d’autres besoins du maître (ROY, 

1993a, p. 145). 

 

Le dîner traîna en longueur, servi dans une salle à manger sombre aux meubles 

lourds, aux velours fanés [...] (ROY, 1993a, p. 149). 

 

Já em “L’Alouette”, a descrição da narradora embeleza o local deprimente e miserável onde 

moram Nil e sua mãe: 

 

À la lueur d’un croissant de lune qui filtra entre des nuages, elle me parut cependant 

d’une singulière blancheur, propre et douce comme si on venait de la passer au lait 

de chaux. Elle était au milieu d’un enclos. [...] Paraskovia Galaïda ouvrit 

précipitamment la barrière pour nous [a professora e Nil] accueillir dans le clos 
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parfumé. L’éclairage singulier de cette nuit révéla que tout ici était rigoureusement 

propre [...] (ROY, 1993a, p. 51). 

 

Em “L’Enfant de Noël”, e em outros textos, o lado emocional, que ajuda as crianças 

a se sentirem bem na escola, ganha o primeiro plano da narrativa: nem sempre o conflito está 

na matéria ou no modo de dar aula, há outros componentes que prejudicam e desestimulam o 

aluno. A narradora integra esses mundos: o escolar e o ambiente externo - família, estado 

emocional, saúde, dificuldade econômica, posição social etc. Ela sublinha esta integração, e o 

que acontece fora de sala de aula vai para a escola também. Em “La Maison gardée”, o texto 

focará também nesta situação: o aluno André Pasquier se sente exausto por ter que ajudar os 

pais e acaba não rendendo bem no aprendizado escolar: 

 

- Qu’est-ce qu’il y a donc, André ? Tu es fatigué ? 

- Oui, un peu, dit-il, et ses yeux eurent l’expression égarée que l’on voit à certains 

hommes brisés d’épuisement physique. 

- Tu travailles beaucoup chez vous ? 

- Pas tant que ça! Un peu, il faut bien. Je suis l’aîné. C’est mon rôle de seconder le 

père. 

[...] Je l’aidai à résoudre son problème - le petit problème de l’instant - [...] Dans sa 

vie que je devinais difficile à l’excès j’étais déterminée à apporter au moins la 

possibilité d’en sortir par l’instruction. Je voulais à tout prix qu’il réussisse en 

classe. Mais comment m’y prendre? (ROY, 1993a, p. 84). 

 

A narradora joga luz no fato exterior ao ensino que diminui o bom desenvolvimento na escola 

e cabe à professora distinguir estes momentos, compreendendo a situação dos alunos. Já Clair, 

um aluno ideal, é dedicado e presente, mas seu bem-estar em sala de aula diminui com a 

chegada do Natal. No início da narrativa, ele é apresentado pela narradora como um estímulo: 

 

Je faisais le tour des allées, m’arrêtant pour examiner le travail de chacun, et souvent 

c’était si mal fait que je me désespérais d’être jamais bonne à ma tâche. Tout 

changeait quand je me penchais sur le cahier de Clair, chaque jour davantage 

émerveillée [...] Cet enfant aurait réussi à faire quelque chose de joli avec des pages 

remplies de bâtons seulement. Je lui disais chaque fois, c’était plus fort que moi, 

c’était un peu comme si en le louant je me rassurais moi-même sur mes mérites 

d’institutrice : - Que tu travailles donc bien, Clair ! [...] je ne pouvais lui trouver de 

défauts. Il était franc, adroit, intelligent et, de surcroît, ce qui est rare chez un enfant 

doué, tranquille. Quand il avait terminé, longtemps avant les autres, son devoir, au 

lieu de faire du bruit, de se montrer agaçant, il restait sagement assis à sa place à me 

suivre des yeux dans la joie comme si déjà c’était là pour lui une récompense. Et 

j’en vins moi aussi à le chercher souvent du regard, telle également, j’imagine, une 

récompense (ROY, 1993a, p. 19 e 20). 

 

Este amor entre professora-aluno já se delineia com Vincento que, conquistado, e mesmo não 

sabendo se expressar no idioma da escola - o inglês -, emana o que sente: “Et faute de savoir 

me dire son sentiment, il s’abîma, comme on dit, à me manger des yeux” (ROY, 1993a, 
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p.16). Outro aluno, Petit-Louis, quer lhe dar um presente especial: “Le père me paiera. C’est 

deux livres [de chocolate] que je lui ai dit que je veux pour cette maîtresse-là [...]” (ROY, 

1993a, p. 28). Surge uma relação terna e benéfica entre a professora e Clair, que conquista e é 

conquistado. Ele se torna um guia para ela: 

 

Il m’arriva une fois, hélas que je m’en souviens! Étant très fatiguée, de perdre 

patience et pour un rien de bousculer un de mes élèves. Ce ne fut pourtant pas lui le 

plus affligé, mais Clair à qui, en levant vers lui, par réflexe, un regard interrogateur, 

je vis un visage consterné. Ainsi, peu à peu, cet enfant me devint-il une sorte de 

guide très sûr. Ses yeux étaient-ils pétillants d’intérêt, je pouvais conclure que mon 

récit avait été bien mené. Se mouillaient-ils de larmes, c’était que j’avais trouvé le 

ton pour émouvoir. Riait-il à gorge déployée un joli rire de carillon égrené, je 

pouvais penser avoir également réussi dans le comique (ROY, 1993a, p. 21). 

 

A narradora sempre enfatiza que ela tinha pouca experiência como professora e que era muito 

jovem. Sua vontade de receber uma aprovação pelo seu trabalho e empenho vem neste caso 

de uma criança, Clair. Nesse breve trecho supracitado, Gabrielle Roy joga com a memória da 

narradora que acusa um mau procedimento (“hélas que je m’en souviens!”), sua atitude 

agressiva, e esta não só critica seu próprio comportamento como também enfatiza este 

momento para realçar uma característica positiva de Clair, que se torna seu guia. 

Despertar o interesse dos alunos e saber se está captando a atenção deles vem da 

experiência e do talento de dar uma boa aula. Trago uma linda passagem da novela Uma 

história enfadonha, de Anton Tchekhov (2006), que elabora esta arte de ser professor. O 

personagem tchekhoviano dá aula há anos e tem como guia a turma inteira, que ele chama de 

hidra. Numa narrativa em primeira pessoa, o emérito professor Nikolai Stiepânovitch conta 

sua experiência: 

 

Tenho na frente cento e cinqüenta rostos, que não se parecem entre si, e trezentos 

olhos que me encaram bem de frente. O meu objetivo é vencer esta hidra de muitas 

cabeças. Se em cada momento da minha aula tenho uma noção nítida do grau da sua 

atenção e da intensidade da sua aprendizagem, ela está em meu poder. O meu outro 

inimigo aloja-se em mim mesmo. É a variedade infindável de formas, fenômenos e 

leis e o grande número de pensamentos meus e alheios por eles condicionados. A 

cada momento, devo ter a agilidade de arrancar deste material imenso o que é mais 

importante e necessário e, com a mesma velocidade com que ocorre meu discurso, 

revestir o meu pensamento de uma forma que seja acessível à compreensão da hidra 

e que desperte a sua atenção, [...] e eis que, observa-se, os estudantes começam a 

olhar para o teto [...] um apanha o lenço, outro procura sentar-se mais comodamente, 

um terceiro sorri aos próprios pensamentos... Isso significa que a atenção está 

cansada. É preciso tomar medidas. Aproveitando a primeira oportunidade, digo 

algum trocadilho. Todos os cento e cinqüenta rostos sorriem largamente, os olhos 

brilham alegres, ouve-se por um curto tempo o rugir do mar... Rio também. A 

atenção se refrescou, e eu posso continuar (TCHEKHOV, 2006, p. 123 e 124). 
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Há muitos trechos de Ces enfants de ma vie em que a professora se sente perdida e sem saber 

como restabelecer o clima amigável e a atenção de seus alunos. Em “L’Alouette” é o 

talentoso Nil - com o seu canto e a sua confiança - que consegue salvar a professora, mas para 

isso acontecer é preciso pedir ajuda, e ela se abre para uma relação de troca com as crianças. 

Porém ela perde o equilíbrio em muitos momentos: sacode crianças, impede um aluno de ir ao 

banheiro e ele, não se contendo, é humilhado em sala de aula por seus colegas etc. O 

aprendizado de como se relacionar com os alunos, através da empatia, vai se entrelaçando 

com a vontade de captar o interesse deles bem como com o desestímulo que este esforço 

diário causa na professora. Ao olhar para Clair e ver sua reação, a professora encontra um 

ponto de apoio, mas, com a aproximação do Natal e a subsequente tristeza de Clair, os dois se 

encontram mais vulneráveis e perdidos também: o constrangimento é recíproco. 

A ajuda vinda das crianças também destaca a escuta atenta da professora, que se 

empenha para conhecê-los e para se relacionar com eles de forma mais respeitosa, abrindo 

espaço para os dons de cada um. Mais adiante desenvolverei estes temas: a escuta e os dons. 

No texto jornalístico intitulado “Pitié pour les institutrices!”, Gabrielle Roy traz à tona a 

responsabilidade que se coloca nas mãos das professoras primárias e faz uma crítica em 

relação ao despreparo para exercer esta profissão, que também é desqualificada 

economicamente: 

 

On lui répète que l’avenir des enfants est entre ses mains. Et cela est vrai. On lui 

rappelle sans cesse ses responsabilité qui devant Dieu et devant les hommes restent 

les plus grandes, le plus terribles. Elle les comprend et cherche à se débrouiller le 

mieux possible avec ce qui lui reste d’un stage trop rapide à l’École normale et de 

toutes sortes de notions confuses, incomplètes. On l’accable du plus écrasant des 

devoirs ; on la récompense avec de grands mots (ROY, 2007, p. 221). 

 

Na quinta narrativa - “La Maison gardée” -, a narradora, ao rever seus alunos se dirigindo à 

escola, faz um comentário que se aproxima do texto escrito em 1942: 

 

Je pense que j’étais bouleversée aussi par le fait que de tous les coins ils fussent en 

route vers moi, somme toute une étrangère pour eux. Encore aujourd’hui m’émeut 

ce sentiment que l’on confie à quelqu’un que l’on ne connait même pas, à une petite 

institutrice sans expérience, fraîchement sortie de l’École normale comme c’était 

mon cas, ce qu’il y  a sur la terre de plus neuf, de plus délicat, de plus facile aussi à 

briser (ROY, 1993a, p. 83). 

 

A professora de Clair sofre ao ver seu dedicado aluno se desfazer em tristeza, não sabendo 

como ajudá-lo. A questão aqui não é a confiança nem a luta pela atenção do aluno, mas o 

esforço da professora para aliviar o peso de Clair, para que ele se sinta bem em sala de aula, 
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mesmo que ele não tenha condição de presenteá-la. A determinação e a tristeza dele deixam a 

professora desconfortável. Esta situação é estabelecida a partir da valorização dos sentimentos 

de Clair. A narradora vai acentuando a dor desta criança ao dar voz aos outros alunos, e estes 

relatam seus esforços para presentear a professora querida. Quanto mais perto do Natal e 

quanto mais perto de eles conseguirem seu intento, mais constrangimento e pesar Clair e a 

professora sentem: 

 

Maintenant, toutefois, à l’approche de Noël, il n’y avait plus à l’égayer. S’il chantait 

encore avec les autres, parce qu’il le fallait, c’était sans frémissement, et sa petite 

voix triste s’entendait à peine dans le choeur. [...] Il écrivait toujours avec le même 

soin dans son cahier que sa mère lui avait couvert de papier brun pour le garder 

propre, mais si je me penchais comme auparavant pour lui dire “C’est très beau, 

Clair...” sa peine en paraissait avivée, si bien que j’en vins à ne lui faire presque plus 

de compliments. Et, à la fin, jusqu’à tâcher d’éviter son regard aimant (ROY, 1993a, 

p. 21). 

 

Nesta luta dos alunos para conseguirem convencer seus pais a darem um presente para a 

professora, são desenhadas tanto a intimidade e a pobreza quanto a influência do olhar paterno 

em relação a uma mãe, que é desqualificada: 

 

[...] Johnny dont le père était égoutier l’été, chômeur l’hiver, s’en vint me crier en 

“secret” que sa mère était en train de me tricoter des pantoufles avec les restes de 

laine de toutes les couleurs qu’elle avait pu récupérer. Il devait cependant pour ainsi 

dire ne jamais la quitter de l’oeil, car elle était prompte à laisser tout en plan pour 

aller s’amuser. 

- Ma mère est une paresseuse, m’apprit-il. Hier encore, elle a tout plaqué pour jouer 

aux cartes en plein jour. 

- On ne dit pas ça de sa mère, voyons Johnny ! 

Et si c’était vrai ! Et si c’était le père qui le dit ! Une grande paresseuse qu’elle est, 

ma mère! (ROY, 1993a, p. 22). 

 

Clair é um aluno solitário assim como são André Pasquier (“La Maison gardée”) e Médéric 

(“De la truite dans l’eau glacée”). E os três têm em comum a distância paterna: o pai do 

primeiro abandonou o lar, o do segundo trabalha afastado, e, embora o pai de Médéric more 

com o filho, Rodrigue Eymard é um personagem agressivo que se isola em depressão e 

embriaguez. Os três alunos também sofrem um tipo de rejeição pela turma ou pela sociedade. 

Aliás, os alunos royanos são alvo de algum tipo de preconceito, mas este olhar será trabalhado 

mais adiante juntamente com a noção de alteridade. 

A professora, que ainda não tinha conhecido a mãe de Clair, adivinha o parentesco 

assim que a vê, pois a doce semelhança é a característica que se destaca deles: 
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[...] un doux visage d’expression timide [...] Je me trouvai devant une femme au 

manteau usé entrouvert sur une robe sombre parée d’un col si blanc que tout à coup 

on ne voyait plus que son exquise propreté. Les yeux étaient d’un bleu que je 

reconnaissais, quoique un peu plus pâle peut-être, comme délavé sous l’effet de la 

vie. [...] elle eut pour me remercier de la reconnaître le même tendre sourire que son 

petit garçon quand il était ému [...] (ROY, 1993a, p. 25). 

 

Para acentuar não só a solidão de Clair em sala de aula como também sublinhar a semelhança 

com sua mãe, a narradora nos detalha a roupa dele, que produz uma reação na turma: 

 

Ce vêtement un peu sombre était relevé par un col blanc rabattu qui seyait bien à 

l’ovale de son visage entre de fins cheveux blonds. De ses compagnons, à cause de 

cette parure, avaient ri de lui, le traitant de sissy, de chouchou à maman, et l’enfant 

délicatement élevé avait paru ne pas comprendre le pourquoi de la raillerie. Un jour, 

peu après, je tombai sur une image d’un groupe de Petits Chanteurs en vêtement 

sombre à col blanc souple, et j’imaginai que la mère de Clair avait pu voir aussi 

cette image et s’en inspirer pour habiller son enfant. Je découpai l’image et 

l’épinglai à l’avant de la classe. Dès lors Clair me sembla moins seul de son espèce 

parmi nous, quoique toujours aussi timide dans ses manières (ROY, 1993a, p. 20 e 

21). 

 

A palavra “sissy” (em inglês - coloquial; pejorativo: maricas, afeminado, medroso, covarde 

etc.)  e as expressões “chouchou à maman”, “délicatement élevé”, “moins seul de son 

espèce”, “timide dans ses manières” podem sugerir uma diferença, abrindo a possibilidade de 

Clair ser homossexual ou de ser visto como tal. A semelhança entre as roupas da mãe e do 

filho também são observadas. Clair: “Ce vêtement un peu sombre était relevé par un col 

blanc”; e mãe: “une robe sombre parée d’un col si blanc”.  Gabrielle Roy não evidencia a 

situação, mas caracteriza o aluno com essas expressões e adjetivos que indicam uma forma de 

agir, de ser ou de se vestir que diferem do padrão. De todo modo, se entrevê na arquitetura 

desse parágrafo a rejeição da turma a partir da roupa e da maneira tímida e delicada de Clair. 

E mesmo que ele não seja, o preconceito contra a homossexualidade é nítido pelo fato de 

“sissy” ser uma palavra usada pejorativamente pelas crianças, refletindo o mundo dos adultos. 

A professora tenta interpretar a atitude da mãe - a de vesti-lo de forma diferente - e, num gesto 

de acolhimento e de proteção, ela pendura uma imagem que deixaria Clair menos solitário, já 

que o coro de cantores usava uma roupa parecida. É interessante observar que era um coro - e 

não apenas uma imagem de uma ou duas crianças - o que reforça a ideia de colocá-lo fazendo 

parte de um pequeno grupo. 

O Natal chega e Clair se afunda por não levar um presente para a professora. Mesmo 

no momento de receber uma lembrança dela, ele se abisma mais ainda: “Il resta silencieux, à 

contempler ce qu’il contenait, puis enfin leva vers moi un regard étrange, où la gratitude 

naturelle à son caractère accusait davantage sa tristesse de petit garçon aux mains vides” 
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(ROY, 1993a, p. 28). Clair deseja intensamente retribuir e expressar sua afeição pela 

professora. Ele quer dar, e não poder dar é um sofrimento, um impedimento à realização 

pessoal: é estar preso sem conseguir sair de uma situação. A narradora confessa: “J’aurais tout 

donné pour l’en délivrer, mais il aurait fallu pour cela que je lui enlève l’affection qu’il me 

portait, et c’était la dernière chose que je voulais” (ROY, 1993a, p. 25). Ces enfants de ma vie 

é temperado com esse amor intenso e doce entre professora e aluno. Há muitas variações 

sobre o tema: seis personagens - um em cada narrativa - entram em cena, e a partitura do afeto 

é tocada. Se o romance fosse uma composição musical, haveria um refrão, que é o tema que 

volta, nesta sinfonia em seis movimentos. Gabrielle Roy modula as histórias, cria ritmos e 

melodias diversas, e as desenvolve em síncopes, deslocando assim a ênfase do tempo forte, 

fazendo com que este recaia em novos desafios. Os compassos avançam como as idades dos 

alunos: do primeiro ao último texto, há uma diferença de quase dez anos de variação sobre o 

tema do primeiro amor entre professora e aluno: nos três primeiros textos, as crianças têm 

cinco a seis anos; nos dois últimos, os alunos estão com quase onze (André Pasquier) e 

quatorze anos (Médéric). A forma de sentir esse afeto varia, bem como a relação e o contexto. 

Os embates ganham outros acentos e timbres, mas o refrão sempre volta. Esses seis 

personagens centrais do romance, além da professora, dividem o espaço com outras crianças e 

estas se juntam ao coro amoroso, oferecendo outros matizes sobre o tema. A partir de 

diferentes densidades, Gabrielle Roy rege esta narradora, que vai construindo uma relação 

amorosa entre ela e seus alunos. E a cada história, esta ex-professora vasculha, acrescenta e 

revive a dor e a ternura de sua vida e de seu infinito recomeço. Assim, de seis narrativas se faz 

um romance em que a professora, em diferentes momentos, rememora e interpreta suas 

experiências. 

Ainda em “L’enfant de Noël”, o carinho do aluno pela professora aparece neste 

pequeno trecho, que também deixa entrever o cotidiano de uma família, que vive num casebre 

e sofre com a exploração de seu trabalho: 

 

[...] en septembre, dès qu’il devint amoureux de moi, Nikolaï n’avait eu de repos 

tant qu’il ne m’eût entraînée, un soir, après la classe, pour voir comme c’était beau 

chez lui. L’été, soignant de vraies fleurs, sa mère, l’hiver, en fabriquait en tissu fin 

ou en papier, pour les vendre à bas prix dans les grands magasins qui les revendaient 

cher. De cette cabane mal chauffée sortaient des jonquilles si délicatement faites 

qu’on avait envie de les porter au visage telles des fleurs vivants (ROY, 1993a, p. 

23). 

 

Natal, símbolo de um novo início, de nascimento, é o dia propício para Clair renascer em 

alegria e realização. A paisagem e as estações estão presentes na obra de Gabrielle Roy. Elas 
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instigam e dialogam com os estados de espírito dos personagens, bem como acentuam ou 

distendem os conflitos da trama. Nicole Lavigne pontua bem este fazer poético da autora: 

“Nostalgia e tristeza se fundem frequentemente neste rude país, mas a cada primavera renasce 

a esperança. Através de seus personagens, Gabrielle Roy parece colocar o eterno problema da 

realização do ser”
19

 (apud ROY, 1979, p. 320). A linguagem da primavera aponta para um 

recomeço, o inverno e a tempestade são pontos altos para a exposição de conflitos, e algumas 

vezes, de decisões. O outono, com as folhas em brasa, grita a melancolia de uma vida 

desperdiçada, aprisionante. O vento, a tempestade, o lago, a vasta pradaria, as flores etc., são 

também um convite para o diálogo interno dos personagens. Além destes elementos e dos 

variados cenários do Canadá, as paisagens sonoras (as vozes do vento, dos lagos, das árvores 

etc.) também exercem um fascínio e instigam interrogações e decisões nos personagens, 

sugerindo ou sublinhando emoções e desafios. Estas “imagens acústicas”, expressão feliz de 

Roland Barthes (1990) que desloco para trabalhar neste sentido, brotam em momentos 

precisos, dinamizando e permitindo outras camadas na história. O vento é palavra royana. O 

vento grita e sussurra, e entra pelas frestas da casa provocando os suspiros e sufocos internos. 

Este sopro, que faz as árvores de instrumento, e que agita a neve rudemente habita em cada 

página da autora, é quase um narrador, uma viagem, uma lembrança, um transformador ou 

intensificador da cena royana. “Um sopro dispersa os limites da lareira”, escreve Arthur 

Rimbaud (RIMBAUD, 2007, p. 263). Os ventos de Gabrielle Roy acompanham, modulam e 

influenciam o desejo e o estado de espírito de seus personagens, unem e separam os tempos e 

dão voz ao espaço, às folhas, às águas. Este sopro, e desabafo, é toque, é ritmo e som. Ele faz 

vibrar a alma: é lamento, rebeldia, paixão. Alguns ventos royanos vêm de longe e contam a 

história de um povo e se fazem canção. O vento é súbito e constante, atualiza o passado e 

circula no presente da escrita, da escuta, pontuando-a, criando uma dobra em si, uma ligação: 

um passeio pelo vasto espaço interno da autora e suas vivências. O vento é um viajante, outra 

palavra-chave royana: viajar. Esta dinâmica do caminhar é o solo de sua escrita, que passeia 

pelos tempos, pelas emoções, pelos lugares, pelas pessoas e pelos sonhos. 

Em “L’Enfant de Noël”, a narradora descortina uma dinâmica paisagem sonora que 

dialoga com os personagens: 

 

Quelle tempête nous eûmes en cadeau ce jour de Noël! Une folle à lier! Elle 

emplissait l’air de gémissements, vieille détresse du fond des hivers, ou peut-être 

                                                           
19

 Cf. nota 1. “Nostalgie et tristesse se fondent souvent dans ce rude pays mais à chaque printemps renaît 

l’espoir. A travers ses personnages, Gabrielle Roy semble poser l’éternel problème de la réalisation de l’être” 

(apud ROY, 1979, p. 320). 
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plutôt de ricanements amers: “Qu’avez-vous donc à espérer encore ? Encore et 

toujours ! Depuis le temps! Depuis le temps !...” [...] Dans cette tourmente, fait 

curieux, rien de familier ne subsistait à nos yeux que les poteux de téléphone qui en 

émergeaient par instant, hauts marcheurs efflanqués qui, en butte aux rafales, ne 

perdaient quand même pas de terrain (ROY, 1993a, p. 30 e 31). 

 

E é no final da segunda narrativa que aparece pela primeira vez a mãe da narradora, neste 

momento de tempestade, e ela está à espera. O ponto de vista descrito acima é o de alguém 

que está perto da janela. Estamos na casa da professora: 

 

Nous étions seules, ma mère, ma soeur et moi. La mort nous avait pris beaucoup des 

nôtres, et la vie, éparpillé les autres à tous les vents. À plusieurs reprises, maman 

était allée à la fenêtre; elle avait regardé dehors et s’était plainte: 

- Par un temps pareil, il ne viendra personne! 

- Qui veux-tu qu’il vienne ? 

Elle me jeta un regard mélancolique et ne s’expliqua pas. Et je me demandai qu’est-

ce qu’une vieille mère qui a presque tout perdu de ce que la vie lui avait 

abondamment donné peut bien encore attendre à Noël? D’ailleurs qu’est-ce que nous 

attendons tous, perpétuellement déçus, toujours prêts à recommencer? Le visiteur 

inconnu? Moi aussi, sans trop m’en apercevoir, j’allai regarder dehors pour m’en 

plaindre : 

- C’est un temps où l’on ne mettrait même pas un chat dehors (ROY, 1993a, p. 31). 

 

Neste pequeno trecho com diálogo entre mãe e filha há riqueza de informações da vida 

pessoal da narradora - e que remetem à vida da autora. Além disso, o texto parece 

complementar e conversar com a passagem citada anteriormente, quando a narradora exprime 

suas sensações em relação à personificação da tempestade e do vento: “Qu’avez-vous donc à 

espérer encore? Encore et toujours ! Depuis le temps! Depuis le temps !...” (ROY, 1993a, p. 

30). A tempestade royana instiga e vasculha os pensamentos e desejos das personagens, que 

se orientam para questões existenciais (“D’ailleurs qu’est-ce que nous attendons tous, 

perpétuellement déçus, toujours prêts à recommencer?”) ou para os embates emocionais, 

como o momento em que Médéric e a professora estão na berlinda, perdidos, em plena 

tempestade de neve. Os dois também estão se sentindo perdidos em relação ao que sentem um 

pelo outro, estão em tumulto. E logo depois da tempestade, depois que Gaspard acha o rumo, 

a professora clareia suas ideias e decide o que quer fazer da vida: viajar. Mas voltando a 

“L’enfant de Noël”: o fato de o ponto de vista ser o da janela, de quem olha para fora - às 

vezes é na varanda ou perto da porta -, pode acenar para um tédio, uma angústia, uma 
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rememoração, ou ainda, uma expectativa, um desejo de encontro e de renovação. Esta atitude 

de contemplar o exterior esperando por algo ou por alguém percorre a obra royana. Também 

aponta para uma vontade de se ver livre de alguma situação, ou de se ver num momento 

complexo de decisão e de sofrimento. A espera atenta é muitas vezes provocada pela sensação 

de confinamento, limitada pelo ambiente interno ou mesmo externo, e este pode espelhar a 

vida interior dos personagens. Em La détresse et l’enchantement, Gabrielle Roy discorre 

sobre o tom íntimo - da alma - que se encontra na peça teatral de Tchekhov (2004) intitulada 

A Gaivota (de 1896), que ela assistiu em Paris: 

 

L’afffiche annonçait La mouette de Tchekhov. Je connaissais Tchekhov pour ses 

nouvelles admirables [...] C’étaient les mots, on aurait dit, de la maison de chacun, 

en un jour pareil aux autres, entrecoupés de soupirs et de silences exactement 

comme dans notre vie où un regard s’échappant par la fenêtre, vers le lointain, en dit 

tout à coup plus long que les dialogues. [...] Je sentais exprimé comme je n’aurais su 

le faire moi-même mon propre ennui, mon dépaysement presque constant où que je 

fusse dans le monde, cette ignorance où l’on est vis-à-vis de soi, le tout baignant 

comme en un léger brouillard de larmes, non vraiment amères, plutôt presque 

douces, malgré tout. [...] C’est le grand mérite de Tchekhov d’avoir donné vie à des 

êtres qui se détachent à peine du grand ensemble des hommes. [...] Tous ses mots 

partent de l’élement sensible de l’être (ROY, 1988, p. 279-281). 

 

A paisagem externa e sonora - vento, chuva, neve, sol etc. - é um personagem da natureza que 

convida, provoca, rompe ou faz ressoar estados de espíritos. Na compilação de novelas 

royanas cujo título é Un jardin au bout du monde (1994), por exemplo, a narradora de “Un 

vagabond frappe à notre porte” também observa a sua mãe que, em expectativa, contempla a 

paisagem: 

 

Ma mère attendait je ne sais quoi. Elle allait souvent à la porte, écartait devant la 

vitre le rideau blanc ourlé de toile rouge et jetait sur la campagne mouillée un long 

regard distrait. [...] La pluie faisait sur le toit un bruit dur et crépitant. [...] Depuis 

deux jours nous n’avions vu passer aucun être vivant. “Pas un chat, pas même un 

quêteux”, avait soupiré ma mère (ROY, 1994, p. 11). 

 

Alguém chega durante uma chuva torrencial e um vento forte, e a trama se movimenta a partir 

deste visitante que fertiliza a casa com histórias tocantes e que reinventa o passado familiar do 

pai. O som de chuva crepitante (parece estalido de fogo que se consome) que martela 

(opondo-se à própria flexibilidade da água), a meu ver, sugere uma rotina (a chuva que 
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martela o telhado), um estado de alma que se consome. Mas, ao mesmo tempo, a água lava e 

transmite uma renovação. A chegada do desconhecido mexe emocionalmente com essa mãe e 

sua família, produzindo encontros. 

Em “L’Enfant de Noël”, a chegada fechará a narrativa. Quem bate à porta durante a 

tempestade é Clair, o presente de Natal: “Un petit être blanc de neige, enveloppé de tant de 

laine pour le couvrir du mauvais temps qu’il n’avait plus forme humaine” (ROY, 1993a, p. 

31). A neve e a lã se tornam o papel que embrulha este presente: a alegria da infância e a 

infância de um afeto: 

 

Maman survint alors et s’immobilisa sur le seuil, saisie à la vue de l’enfant parmi 

nous. En ce jour, à cette heure, est-ce qu’il ne rapportait pas un peu de l’enfance de 

ses enfants devenus vieux, malades ou disparus dans la mort ? Clair se leva et lui 

souhaita : 

- Merry Christmas, Mrs Mother teacher! (ROY, 1993a, p. 32). 

 

Nas citações acima, a narradora delineia a vida e a solidão da mãe e traz informações que se 

assemelham com as histórias familiares da autora. A mãe de Roy teve onze filhos, alguns 

mortos e outros espalhados pelo país, restando apenas duas: a professora e sua irmã 

Clémence. Mas, apesar dessa solidão anunciada, a narradora pincela a esperança materna: 

diante da janela à espera. E é através dela que Clair recebe o carinho e a alegria de ver que seu 

presente tinha importância. Sensível, a mãe da narradora fala de forma terna e iluminada 

assim que sua filha abre finalmente o presente de Clair: “- Toi, qui souhaitait si vivement un 

mouchoir de toile d’Irlande” (Roy, 1993a, p. 32). Mãe e filha se assemelham em empatia e 

produzem o efeito desejado no aluno: “Le bonheur de l’enfant, quoique silencieux, faisait 

penser à un vibrant éclat de clairon” (ROY, 1993a, p. 33). Desejando pacificar o coração de 

Clair, este raio de luz, a professora diz: 

 

- [...] tu as bien agi en me l’apportant en cachette des autres enfants. Il auraient pu en 

être envieux. 

Clair m’embrassa d’un pénétrant regard pour s’assurer que je ne disais pas cela 

seulement pour lui faire plaisir, et dans sa joie de me croire parut tout à coup avoir 

des ailes. [...] Il s’envola dans la tempête, cabri bondissant à travers la neige affolée 

(ROY, 1993a, p. 33 e 34). 
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1.5 OS DONS ENTRE ESCUTAS E EMBATES: OS MÚLTIPLOS ENCONTROS 

 

Lui, tel un arbre malmené par le vent, se tenait penché, tel un arbre qui s’écoute lui-

même chanter (ROY, 1994a, p. 116). 

 

Comecei a ler a obra royana pela narrativa “L’Alouette”, em que o dom de Nil toca 

as personagens profundamente. Desde então, algumas palavras que se repetiam em outros 

textos pareciam indicar um dos contornos da arquitetura royana. A incidência das palavras 

dom, voz, canto e escuta ganhavam muitos sentidos em minha leitura. De alguma maneira, 

essas acepções remetem, a meu ver, à realização pessoal e a um empenho vital, bem como 

fazem referência a algo misterioso que estimula e que produz uma tensão e uma busca, uma 

dinâmica na vida dos personagens. Gabrielle Roy muitas vezes aborda um personagem a 

partir de um dom. É como se este abrisse uma brecha pela qual uma reconstrução do 

personagem fosse viável - “Une brèche à soi [...] chacun par son chemin écarté” (ROY, 

1994a, p. 140).  O termo dom tem muitas entradas na obra royana: faculdade especial, talento 

que se destaca e caracteriza a pessoa, qualidade estimulada, herdada. O dom também é uma 

forma de agir, uma dedicação ou vocação (um chamado, uma voz; derivado do verbo latino 

vocare), um facilitador e um embate, bem como uma maneira de ver o mundo, de viver. O 

dom, em Roy, seria então uma via de abertura - uma realização e uma escapatória - como 

também um sacrifício, um comando. Em Rue Deschambault (1955), no texto intitulado “La 

voix des étangs”, a narradora dá voz à sua mãe, que reflete sobre a profissão do escritor logo 

após a filha ter confessado sua vontade de escrever: 

 

- D’abord, il faut le don; si on ne l’a pas, c’est un crève-coeur ; mais, si on l’a, c’est 

peut-être également terrible... Car on dit le don, mais peut-être faudrait-il dire: le 

commandement. Et c’est un don bien étrange, continua maman, pas tout à fait 

humain. Je pense que les autres ne le pardonnent jamais. Ce don, c’est un peu 

comme une malchance qui éloigne les autres, qui nous sépare de presque tous... 

Comment maman pouvait-elle dire si juste? À mesure qu’elle parlait, ce qu’elle 

disait je le sentais vrai, et déjà comme enduré (ROY, 1993c, p. 219). 

 

Este pensamento extremamente produtivo é colocado na perspectiva da mãe, e parece se 

aproximar do um ponto de vista da autora e da narradora, que se desdobra para pensar a vida 
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do escritor e a pressão que sente ao escutar esse apelo, esse dom percebido e buscado. E se há 

apelo, a escuta já pode ser configurada como uma resposta, uma reação a esse dom que 

sussurra ou grita. Barthes escreve: “‘escute-me’ quer dizer: toque-me, saiba que existo [...] o 

silêncio do ouvinte seria tão ativo quanto a palavra do locutor: a escuta fala” (BARTHES, 

1990, p. 222). Deslocando esta citação para o dom como uma voz, poderíamos pensar que a 

escuta fala porque ela responde. Há um chamado e a escuta se direciona, dando espaço - como 

um tambor (que é oco) inaugurador de sons - para fazê-lo ressoar, existir. A escuta então 

poderia ser vista como um processo de abertura e acolhimento (toque-me, saiba que existo) 

apontando para uma via de mão dupla, para uma relação, um encontro. Um toque e um som 

possível: “Um toque do teu dedo no tambor liberta todos os sons e começa a nova harmonia” 

(RIMBAUD, 2007, p. 229). O dom é também o dom de escutar algo que chama: que co-

manda. 

Depois de desencorajar a filha - “L’avenir est une chose terrible. C’est toujours un 

peu une défaite” (ROY, 1993c, p. 220), a mãe da narradora, de Rue Deschambault, deixa-a na 

noite, sozinha, e Christine então oscila mas se escuta: “Mais j’espérais encore que je pourrais 

tout avoir: et la vie chaude et vraie comme un abri - intolérable aussi parfois de vérité dure - et 

aussi le temps de capter son retentissement au fond de l’âme” (ROY, 1993c, p. 220). O dom é 

realização e vida, e pede atenção. O dom só pode se desenvolver se há uma escuta que lhe 

permita a existência concreta. Mas como fazer para não abafar esta voz que gostaria de 

silenciar as muitas vozes vindas de um meio social que aprende e tenta educar as pessoas a 

partir da surdez interna? O que e como agir para não censurar sua própria voz? Em Ces 

enfants de ma vie, a vontade da professora de cultivar o dom em cada aluno é uma pista para 

esta corda sempre tocada por Gabrielle Roy, que indaga em sua autobiografia: “À qui est-on 

utile, soi-même noyé?” (ROY, 1988, p. 243). Se a narradora de Ces enfants de ma vie busca 

um futuro promissor para si, ensaiando abrir-se para um apelo, ela também tenta promover 

essa escuta em seus alunos. E a escuta de si permite também a compreensão, a empatia. A 

narradora desabafa, ao se lembrar de sua mãe, que tinha quebrado a bacia e estava 

desesperançada: 

 

Si vive, si indépendante de caractère, que serait sa vie si elle devait rester infirme? 

L’effroi que j’avais éprouvé un jour de devoir rester toute ma vie enchaînée à ma 

tâche d’institutrice me permettait d’entrevoir ce que pouvait être son sentiment à la 

perspective de ne plus quitter sa place de prisonnière, à la fenêtre (ROY, 1993a, p. 

43). 
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A situação da mãe da narradora é parecida com a da mãe de Gabrielle Roy: poucos meses 

antes de a autora partir pela primeira vez para a Europa, sua mãe quebra a bacia e põe em 

risco sua viagem, planejada há longo tempo. Roy passa por apreensões similares às da 

narradora de Ces enfants de ma vie e desabafa sua exaustão emocional num momento em que 

tudo parecia perdido: 

 

Je vis que s’éteindrait pour moi, comme il s’était sans doute éteint dans bien des vies 

dont j’étais issue, le curieux rêve qui me poussait depuis des années à atteindre 

quelque chose que je ne connaissais pas et qui me ferait moi-même, et je ressentis de 

la peine pour cette part de moi qui ne viendrait pas à la vie et me resterait donc ainsi 

toujours cachée. [...] Dans une vitre assombrie du tram, je crus m’apercevoir au loin 

dans l’avenir, regardant justement dehors à travers une fenêtre d’un regard fixe et 

comme doucement résigné défiler à mes yeux ce que j’imaginerais alors qui aurait 

pu être (ROY, 1988, p. 195). 

 

Um encontro é a permissão e a realização de uma escuta. Gabrielle Roy parece 

compreender e abordar muitos de seus personagens a partir do embate entre a escuta social e a 

escuta íntima. O dom seria esta luz que atravessa os personagens e que pode ser visto como 

um pequeno e frágil feixe numa densa floresta, ou ser um sol nas pradarias que se expande 

por um amplo espaço. Na narrativa “L’Alouette”, o pequenino Nil é um campo iluminado e 

aberto que se estende constantemente, não há conflito e sim expansão. A narrativa ilumina, 

com o dom de Nil, o sofrimento dos adultos. A professora pede à mãe de Nil para que ele 

possa compartilhar seu talento com os idosos, num asilo: “Lui seul me semblait devoir être 

capable de réconforter les vieillards que j’avais vus emmurés à l’hospice” (ROY, 1993a, p. 

45). Ucraniana, a mãe dele sente-se aceita por este gesto da professora, que destaca a 

importância de seu filho na comunidade: “Prêtons Nil aux vieux” (ROY, 1993a, p. 46). 

Paraskovia Galaïda incentiva o filho ensaiando músicas e fazendo uma roupa que mostre sua 

origem: “Nil était ravissant à voir avec [...] la blouse ukrainienne à col brodé que lui avait fait 

mettre sa mère” (ROY, 1993a, p. 46). Pela descrição da narradora, a mãe dele trazia o 

desconforto de não se sentir em casa: 

 

Je l’avais aperçue une fois à la distribution des bulletins: un doux sourire gêné, des 

hautes pommettes comme celles de Nil, un beau regard profond [...] une ombre 

timide partie comme elle était venue, en silence, car savait-elle seulement plus que 

quelques mots hors sa langue ukrainienne? (ROY, 1993a, p. 41). 
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E no final da narrativa, a mãe de Nil parece estar mais confortável: ela se entrega ao canto e 

acolhe a professora em sua casa. Nil, ao contrário, se sente bem tanto em sala de aula quanto 

em casa ou em outros ambientes. Ele comunica a própria comunicabilidade. Ele se sente 

confortável com o seu dom, que é a esperança. Cantar é ao mesmo tempo estar no presente e 

modificá-lo, deixando-o prenhe de outros tempos. Já os personagens são essa densa floresta a 

que aludi anteriormente. Nil aquece esse bosque úmido e sombrio através de seu radiante 

canto. Num curto parágrafo, a narradora faz uma comparação semelhante ao contar sobre o 

silêncio que reinou assim que os doentes mentais escutaram Nil: “Dès les premières notes 

s’établit un silence tel celui d’une forêt qui se recueille pour entendre un oiseau quelque part 

sur une branche éloignée” (ROY, 1993a, p. 49). Em “L’Alouette”, a escuta ganha projeção. É 

pela ação de escutar - de silenciar outras vozes dentro de si - e de se permitir fluir na mesma 

frequência de Nil, abrindo-se para um apelo de esperança, que a transformação tem lugar. O 

canto vibrante de Nil provoca o que há de bom e imaginativo nas pessoas e ele rege o espírito 

delas, redirecionando-as de um passado ou presente sofrido, ou mesmo de uma projeção 

desoladora do futuro, para um presente mais leve. A narradora relembra um desses dias: 

 

J’allai m’asseoir, totalement découragée. Et l’avenir s’en vint se jeter sur moi pour 

me peindre mes années à venir toutes pareilles à aujourd’hui. Je me voyais dans 

vingt ans, dans trente ans, à la même place toujours usée par la tâche, l’image même 

de mes compagnes les plus “vieilles” que je trouvais tellement à plaindre, si bien 

qu’à travers elles je me trouvai aussi à plaindre. [ ...] Mes yeux tombèrent sur le petit 

Nil. Presque tous les enfants déchaînés, lui, à sa place, essayait de se concentrer sur 

son dessin. Hors chanter, ce qui l’intéressait le plus, c’était de dessiner [...] Je 

l’appelai, je pense, comme au secours (ROY, 1993a, p. 40 e 41). 

 

Nil produz um alívio: um silêncio fecundo se instaura e a escuta responde com bem-estar. Na 

quinta narrativa - “La Maison gardée” - a narradora detalha esse tipo de silêncio: “Le silence 

[...] gonflé d’une révélation heureuse qui est sur le point d’être faite” (ROY, 1993a, p. 94). E 

então, o canto de Nil evoca uma esperança que parece ameaçada. No texto A Escuta sensível, 

de René Barbier (2002), guardando as diferenças, mas pensando a partir de sua sentença, 

podemos perceber a riqueza do silêncio. O autor afirma: “É com efeito no silêncio, que não 

recusa os benefícios da reformulação, que a escuta sensível permite ao sujeito desembaraçar-

se de seus ‘entulhos’ interiores” (BARBIER, 2002, p. 97). 

A narradora se debruça sobre esse dom de Nil, um dos menores alunos da classe: 

“enfant né pour chanter comme d’autres pour faire la moue” (ROY, 1993a, p. 37). Ela não 
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contém sua admiração e enfatiza o talento dele no início da narrativa: “J’en distinguai une 

[voix], claire, frémissante, étonnamment juste. Je fis cesser le groupe pour laisser Nil 

continuer seul. La ravissante voix et de quel prix pour moi qui n’eus jamais beaucoup 

d’oreille pour la musique!”  (ROY, 1993a, p. 37). Como um novelo de lã, Gabrielle Roy faz 

com que a narradora desfie outras qualidades do aluno : “[...] outre son brillant talent, il 

possédait celui de paraître en donner aux autres. On écoutait Nil chanter et on se croyait tous 

capables de chanter” (ROY, 1993a, p. 37). Ela evidencia, para o leitor, o talento dele, que é 

percebido por todos e não só pela professora: “L’heure du chant dans ma classe m’attira 

l’envie des maîtresses des classes avoisinantes” (ROY, 1993a, p. 37). A narradora inclui 

outros personagens no espaço escolar: professoras e, logo depois, o supervisor e o instrutor. O 

público aumenta, no decorrer da narrativa, e vai além da sala de aula, alcançando outras 

pessoas e novos ambientes, o que dá uma dimensão da capacidade de afetar desse aluno. Nil, 

com o seu vibrante canto, transforma as pessoas, aliviando-as e guiando-as para um lugar 

mais feliz dentro delas. A narradora chama Nil de “mon petit guérriseur”, pois ele oferece esta 

brisa de esperança e abraça as pessoas como uma luva. Os primeiros personagens que são 

tocados são os profissionais de autoridade (o velho inspetor e o diretor da escola), que 

sublinham o poder transformador do menino. Sobre o inspetor, a narradora escreve : “il était 

parti au loin d'une rêverie heureuse où il ne paraissait même plus se souvenir qu'il était 

inspecteur des écoles”; e sobre o diretor: “à ma grande surprise, une expression de rêve 

heureux comme s'il avait perdu de vue qu'il était un directeur toujours occupé à diriger son 

école” (ROY, 1993a, p. 38). É através do diretor escolar que o título da narrativa aparece: 

“Voilà donc qu'avec vos trente-huit moineaux, vous avez hérité cette année d'une alouette des 

champs; connaissez-vous cet oiseau? qu'il chante, et il n'y a pas de coeur qui ne se sente 

allegé!” (ROY, 1993a, p. 38). Os pardais (“moineaux”) não cantam e a cotovia (“l'alouette”) é 

reconhecida pelo seu canto melodioso. Nil também é comparado a outro pássaro que canta 

bem, o rouxinol. A comparação com um pássaro remete à leveza, ao voo, à liberdade, à 

capacidade de mudar e de migrar. 

A cotovia (l'alouette) é um pássaro que geralmente canta pela manhã. Em Romeu e 

Julieta, de William Shakespeare (1564-1616), no ato III, cena V, Julieta tenta convencer 

Romeu a não partir dizendo que quem canta é o rouxinol e não a cotovia, pois o sol ainda 

estaria longe. Mas Romeu responde: “É a voz da cotovia anunciando a aurora! Vês? Há um 
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leve tremor pelo horizonte afora!”
20

. A narradora royana conjuga o canto do pequeno curador 

com a luz, com a manhã: “Au soir sombre de leur vie les atteignait encore cette clarté du 

matin” (ROY, 1993a, p. 47). Nil é este esplendor da manhã e da infância. Ela também destaca 

a destreza corporal e visual dele que remete ao gato com sua assertividade e suavidade de 

movimentos, quando o aluno conduz a professora, à noite, para a casa dele. 

Prisão e liberdade, esperança e amargura, noite e dia, sombra e luz, 

passado/presente/futuro, rotina e sublimação, enfim, todas estas ideias que coabitam e se 

opõem são colocadas em relevo nesta narrativa e acenam para o sopro de vida que o dom de 

Nil desperta e libera. Há uma observação interessante aqui: geralmente, nos textos royanos, a 

personagem que tem a tendência e o dom de se imaginar e sonhar com uma vida mais leve e 

feliz é a narradora. Mas em “L’Alouette”, todos os personagens são capazes de visualizar 

lugares e situações alegres, nem que seja por um momento. A autora parece sublinhar a 

capacidade de imaginação que todos temos. Alguns conseguem se estimular com mais 

facilidade que outros, mas a direção da autora, a meu ver, ao trabalhar esta vontade da 

professora de compartilhar o dom de Nil com pessoas sofredoras, sugere que os talentos 

artísticos podem servir como ponte para alguma transformação interior, para despertarmos 

nossa capacidade de sonhar e de nos escutar. Outro personagem de Ces enfants de ma vie que 

estimula esse estado de espírito é Médéric, que sonha com a sua liberdade, intensificando na 

professora esse desejo de partir, de estar em lugares inspiradores. Em La Montagne secrète há 

muitas passagens que seguem este sentido da Arte como repouso e transformação:  “Alors 

Pierre découvrit que ce que les hommes attendent de gens de sa sorte, c’est par eux d’être 

réjouis et soulevés d’espérance” (ROY, 1994a, p. 46). Este encontro entre a expressão de um 

artista - une tâche lumineuse - e o público pode produzir, para Gabrielle Roy, algum tipo de 

iluminação. Na nota de vinte dólares canadenses há uma citação desse romance: “Nous 

connaîtrions-nous un peu nous-mêmes, sans les arts?” (ROY, 1994a, p. 114). Quem diz esta 

frase é um padre que está fascinado com o dom de Pierre Cardorai e o incentiva a conhecer 

outros pintores na Europa. Roy não só põe na voz do artista esta vontade de sentir e provocar 

algum encontro de alma a partir da arte mas também dá voz ao público, que confirma este 

possível e sublime encontro buscado pela autora. O padre descreve uma sensação parecida 

com a do público de Nil: “et tu sentiras ton âme s’élever à des hauteurs comme tu ne le 

pourrais toi-même concevoir” (ROY, 1994a, p. 114). 

                                                           
20

 Trad. Olavo Bilac. Disponível em: <http://pt.wikisource.org/wiki/Romeu_e_Julieta>, acesso em 23 de outubro 

de 2013. 

http://pt.wikisource.org/wiki/Romeu_e_Julieta


66 

Gabrielle Roy escolhe para a narrativa “L’Alouette” tanto as ideias de oposição, 

citadas acima, quanto as expressões que caracterizam de um modo geral a natureza e a 

respiração: vol, survol, volée de passereaux, haleine, souffle, vent, lumière, l'envol, forêt, 

matin etc. Algumas expressões que remetem ao sonho constroem uma atmosfera na qual o 

leitor vislumbra o estado de espírito dos personagens: une rêverie heureuse, la vie du rêve, 

silence comme adoration etc. Estes termos apontam para esta liberação de alma: “à présent, 

les malades haletaient doucement comme une seule grande bête malheureuse dans l'ombre qui 

aurait pressenti sa mise en liberté” (ROY, 1993a, p. 49). Essa oposição prisão/liberdade é 

presente nos textos de Roy. No dia em que a classe e a professora estão em desarmonia, a 

narradora compara a vida a uma prisão. Nil então canta pela primeira vez, em sala de aula, as 

canções ucranianas aprendidas com sua mãe. Sensível à diferença cultural que habita em Nil 

(sua mãe é imigrante), a professora o estimula para que ele compartilhe seu mundo com a 

turma. Ela acolhe a cultura de Nil, e um diálogo cheio de graça é construído: 

 

- Tu en connais beaucoup de chants ukrainiens? 

- Des centaines ! 

- Tant que ça ? 

- Bien, en tout cas, pour sûr, dix... douze... 

- Tu nous en chanterai un ? 

- Lequel? 

- Celui que tu voudras (ROY, 1993a, p. 41 e 42). 

 

Com seu expressivo canto, a classe e a professora entram num estado mais harmonioso. A 

narradora descreve a performance de Nil: 

 

Alors, il se campa comme pour résister à du vent, les pieds écartés, la tête projetée 

en arrière, le regard déjà vif, se tranformant sous mes yeux infiniment plus que 

j’avais pu le voir jusqu’à cette fois-ci [...] le petit rustique devenu un possédé de 

musique. Le corps se balançait à un rythme enlevant, les épaules se soulevaient, les 

yeux lançaient des flammes et un sourire écartait de temps en temps les lèvres un 

peu charnues, cependant que de sa main levée il paraissait nous indiquer au loin 

dans un geste gracieux quelque joli spectacle, et l'on ne pouvait que suivre le geste et 

tenter de voir aussi ce qui le mettait en joie. Je ne savais ce qui était le mieux: 

l’écouter les yeux fermés pour goûter sans être distraite cette délicieuse voix; ou le 

regarder faire, si vivant, si enjoué, qu'il semblait près de s'élever du sol [...] La classe 

était dans une paix rare. Moi-même je ne désespérais plus de mon avenir. Le chant 
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de Nil avait retourné mon coeur comme un gant. J'étais à présent confiante en la vie 

(ROY, 1993a, p. 42). 

 

Em posse de seu corpo, de sua voz e de sua imaginação, totalmente entregue, Nil rege a 

classe. A transformação parte dele, que se dá a este momento, conectando-se com algo muito 

precioso e herdado: as canções de sua mãe. Ele está em casa ao cantar e afeta os outros com 

este conforto. A narradora, anteriormente, tinha descrito a figura de Nil, oferecendo um 

contraste com esta graciosa visão que ele assume quando canta. Ele geralmente está com 

roupas largas, signo de pobreza, vestimenta que não é feita exclusivamente para ele. A 

narradora nos diz: “En fait, lorsqu'il ne chantait pas, il était le dernier de la classe que l'on 

aurait pu prendre pour une alouette” (ROY, 1993a, p. 41). Nil explica o que cantou, e é 

interessante notar que a história da cantiga remete a uma esperança, a uma renovação. Mesmo 

que os alunos e a professora não entendam o idioma, este frescor atravessa seus espíritos. 

Novamente a graça de Nil - sua leveza e confiança - é construída por Gabrielle Roy a partir do 

ritmo de uma respiração, que contém e libera o ar, o alívio. A autora elabora um pequeno 

suspense no decorrer da sincopada história regida pelo aluno: 

 

- Il y a un arbre. C’est un cerisier en fleur. Au pays d’où vient ma mère c’en est tout 

plein. Ce cerisier, il est au milieu d’un champ. Autour, dansent des jeunes filles. 

Elles attendent leurs amoureux qui vont venir. 

- Quelle jolie histoire! 

- Oui, mais elle va être triste, fit Nil, car il y a un des amoureux qui a été tué à la 

guerre. 

- C'est dommage. 

- Non, dit Nil, car ça va donner une chance à celui qui aime en secret et qui est le 

bon (ROY, 1993a, p. 43). 

 

Esta noção de dom, que é capaz de promover uma transformação no público também é 

sugerida em La Montagne secrète (de 1961). Mas neste romance, o dom não se traduz 

somente em paz, como em Nil. O dom em Pierre Cardorai é um comando que instiga o artista 

de forma quase insaciável. Ele vive solitariamente e luta para se sentir satisfeito com sua obra. 

Mas Cardorai quer provocar uma sensação boa no público: 

 

S’il avait consenti à se reposer, peut-être eût-il retrouvé ce coup d’oeil plus 

tranquille, plus détaché qui fait l’oeuvre. Ce n’était pas sûr. Abolir dans l’oeuvre 

toute trace de fatigue est immense labeur. Afin que le passant qui regardera cette 

toile n’en ressente aucun ennui; qu’il soit au contraire attiré comme vers son repos 

(ROY, 1994, p. 161). 
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Em contraste, Nil está geralmente em harmonia e ele partilha o prazer de seu talento que 

abunda de forma natural. É a história de uma criança que vive em alegria e no presente. É a 

infância que ensina a confiança. A narradora nos diz: “Il était tout au bonheur de m'emmener 

chez lui, et il n'y avait sûrement pas de place chez cet enfant joyeux pour le sentiment que je 

puisse le trouver à plaindre de vivre dans cette zone de déshérités” (ROY, 1993a, p. 50). É o 

único personagem infantil que tem esta leveza de espírito. 

Se o dom é inato, ou buscado, ele é apelo, que pede para ser desenvolvido, 

partilhado. A escuta dá voz ao apelo, ao dom. Pode haver um dom em semente, e permanecer 

numa terra ressequida. Pode haver o dom já em flor que desabrocha e dá frescor aos outros e a 

si mesmo. O dom chama. E pode ser desenvolvido pela escuta. O sofrimento seria a violência 

de uma censura, ou ainda, de uma obsessiva exigência, que também pode ser um modo de 

silenciar o dom, enterrá-lo com muitas críticas, que é diferente de lapidá-lo. Numa entrevista, 

Gabrielle Roy discorre sobre o ofício de ser escritora: 

 

On ne cesse jamais ce genre de travail ou de recherche ni d’y prendre plaisir. Je ne 

peux pas m’empêcher de continuer. Je pense que lorsque vous êtes écrivain, vous 

aimeriez parfois cesser de l’être, mais c’est impossible. Je ne peux pas regarder le 

ciel, une rivière ou la cime des arbres se balancer dans le vent sans essayer de 

décrire, pour moi, ce qui se passe au juste, de simplement essayer de saisir le 

mouvement ou le son dans ce qui serait une image parfaite, hummm ? Mais ce n‘est 

pas pour mettre dans un livre, ce n’est pas pour enrichir un passage: c’est juste pour 

moi, pour ma propre tranquillité d’esprit [...] (ROY, 2005, p. 209). 

 

A tranquilidade do espírito, o ser co-mandado por si mesmo, pelo seu dom, é uma busca e um 

encontro. Ao mesmo tempo um facilitador e um embate. Outros dons são trabalhados em Ces 

enfants de ma vie, além de “L’Alouette”.  Neste jardim de infância cheio de sonhos e de 

apelos, a professora tenta plantar a escuta em alguns alunos e colher a estimulante intensidade 

infantil que alimenta o seu empenho. A narradora vislumbra os dons dos alunos ao mesmo 

tempo em que acorda os seus. A determinação e a eficácia de Clair, o canto e a confiança de 

Nil, o empenho e a concentração do pequeno Demetrioff, a doação e a empatia de André 

Pasquier, e a capacidade de sonhar e de se aventurar em descobertas de Médéric, afetam a 

narradora, que tenta orquestrar esses apelos: os seus e os de seus alunos. É um romance de 

despertamento, que evidencia as qualidades de cada um. O encontro com esses dons tem a 

“textura de um sonho”, expressão royana. É um romance sobre a escuta, sobre a relação, 

enfim, sobre a comunhão de dons, uma via para a realização pessoal. Numa entrevista, 
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Gabrielle Roy interroga: “Les plus belles réussites, et peut-être ce qui pourrait donner un 

monde meilleur, ne serait-ce pas le perfectionnement de soi par l’intérieur, une relation 

humaine parfaite ?...” (ROY, 2005, p. 181). E a autora termina a autobiografia La détresse et 

l’enchantement com a seguinte afirmação: “L’oiseau pourtant, presque dès le nid, à ce que 

l’on dit, connaît déjà son chant” (ROY, 1988, p. 505). Roy finaliza este texto com a decisão 

de permanecer em Montreal para tentar a vida escrevendo. Ela escuta este dom e anuncia o 

caminho que percorrerá para verter na escrita a sua voz, o seu dom. Este outro refrão royano, 

o de buscar e dar voz ao próprio canto, ganha melodia em Ces enfants de ma vie. 

A narradora Christine, de La Route d’Altamont (1966), ao contar uma passagem de 

sua infância, destaca o termo “dom” no texto intitulado “Ma grand-mère toute puissante”, em 

que sua avó cria uma boneca com restos de tecidos: 

 

Je commençai à prendre un vif intérêt à la fabrication. 

- Oui, mais tu vas être bien attrapée, fis-je, pour les cheveux! 

- Les cheveux! Penses-tu! fit grand-mère qui s’animait à retrouver du moins intactes 

les infinies ressources ingénieuses de son imagination. Ah, c’était bien là notre don 

de famille, nul doute! (ROY, 1993b, p. 14 e 15). 

 

A imaginação, um dom inato e herdado, tem livre curso na alma da narradora. Aqui o termo 

dom é um recurso abundante que facilita a vida das pessoas. Sem pressão, esta qualidade 

ajuda nas tarefas cotidianas. O dom da imaginação neste caso não leva ao sacrifício nem a 

obstáculos, pelo contrário, abre caminho para a realização. A partir dessa herança, desses 

retalhos de vestimenta, esse dom de família se realiza por outro dom. A imaginação se 

concretiza na costura, que a manuseia e a transforma numa boneca que tem uma maleta de 

viagem cheia de sonhos e de aventuras. Já na última narrativa de Ces enfants de ma vie - “De 

la truite dans l’eau glacée” -, a professora, que tem o dom de afetar positivamente as pessoas, 

está desconsolada porque o aluno Médéric está ausente da escola. A narradora aborda um de 

seus dons que facilita sua vida, mas que também produz uma exigência interior cada vez 

maior, a ponto de fazê-la sofrer por não ter conseguido sua plena realização: 

 

Je ne me consolais pas d’avoir échoué auprès de Médéric. Peu m’importait que ma 

classe fût docile et aimante, que presque tous les parents à présent fussent contents 

de moi. Mes tout petits élèves me dévoraient de leurs yeux brillants d’amour, et, 
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mon Dieu, habitée d’un sentiment de défaite, je faisais peu de cas de ce don pourtant 

sans pareil (ROY, 1993a, p. 172 e 173). 

 

Habilidade, exigência, dedicação e comando se misturam para dar conta desse dom. Todo o 

empenho para cativar alunos e pais foi praticamente ignorado no momento em que a 

professora percebe seu fracasso em relação a um deles, Médéric. Seu dom é também fonte de 

frustração. É condenado por não ter sido plenamente realizado. Esse dom dá a dimensão do 

que ela é capaz, mas não concretizá-lo totalmente provoca desânimo. No que diz respeito à 

arte, o mesmo pode acontecer: um artista consegue ver pela imaginação uma obra, mas esta 

lhe escapa. Esta busca pela qualidade artística é sempre pessoal, e é justamente este 

desencontro entre o imaginado e o concebido que pode deixar o artista insatisfeito e dividido. 

O conto Bobók de Dostoiévski é analisado por Paulo Bezerra (2005), que escreve sobre esta 

busca do “Dostoiévski homem que [mantinha] uma vigilância crítica em relação ao 

Dostoiévski artista, deixando-o sempre descontente com suas conquistas estéticas”. E ele 

continua: 

 

Isso é notório na seguinte afirmação do narrador de O adolescente, guardando-se, é 

claro, as devidas diferenças entre autor e narrador: “Li o que acabei de escrever e 

vejo que sou muito mais inteligente do que o escrito. Como pode acontecer que o 

afirmado por um homem inteligente seja bem mais tolo do que aquilo que 

permanece nele? (apud BEZERRA, 2005, p. 71). 

 

Esta incessante procura para satisfazer uma exigência e uma visão interior, que o dom ilumina 

e instiga, também é fonte de frustração e conflito. A narradora de Ces enfants de ma vie se 

exige: há uma luta para se realizar e se beneficiar de seu dom, que se apresenta na forma de 

empatia e dedicação. Sua doação como professora afetiva e atenta dialoga com a postura 

artística de Gabrielle Roy, que se entrega de corpo e alma a este chamado, a esse dom que a 

consome: escrever. Não são raras as entrevistas em que ela cita a palavra sacrifício para falar 

sobre a profissão do escritor, que também é fonte de sua tranquilidade de espírito. Se a 

narradora de Ces enfants de ma vie não dá pistas do que fez depois, a forma como este 

romance é construído parece se afinar com esta autoexigência e empenho artístico. É um 

percurso de artista dedicado à criação, pelo seu dom, de uma vida - uma obra - promissora. A 

narradora confessa: “si quelque bien devait en découler pour sa vie [de Médéric], j’en serais 

quelque peu l’auteur” (ROY, 1993a, p. 173). Mas, ao mesmo tempo, a professora também não 
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está satisfeita consigo mesma, parece não querer trabalhar com este material - os alunos - a 

vida inteira. Algo falta, e chama. Esta insatisfação habita a narradora de Ces enfants de ma 

vie. Mas ela não evidencia seu desejo, não diz para onde quer direcionar seu dom de escutar e 

de captar o afeto das pessoas. E talvez por isso a narradora dê tamanha atenção aos dons que 

possam clarear os caminhos dos alunos e o seu. Em La Montagne secrète (1961), há um 

trecho que foi lapidado em cadências e ressonâncias e que desenha a implacável dúvida e 

busca do artista, sempre em reticências: 

 

Ici, il avait dessiné un arbre, là une pauvre vie de trappeur en son camp, ailleurs une 

quantité inhabituelle de lumière dans le ciel, toutes ces chose éparses. Et ainsi, peu à 

peu, plus que de vivre lui importait d’inventorier du moins ce qui passe. Du soleil 

parfois, une cabane, un regard: toutes ces choses éparses ! Vivait-il encore 

seulement, si attentif à l’épars ? Il prolongea les yeux au plus loin de l’océan 

bruissant. Non, il le savait, depuis longtemps déjà, il ne vivait plus que pour peindre, 

peindre, peindre... Mais avait-il au moins le talent que son âme exigeait ? (ROY, 

1994a, p. 117). 

 

Em “Demetrioff”, na quarta narrativa de Ces enfants de ma vie, a narradora nos conta 

sobre um aluno que era filho de imigrantes, estes vindos da Rússia. Ela descreve os relatos 

desalentadores, feito pelas outras professoras, que desabafam amargamente o fato de não 

terem conseguido bons resultados com uma fileira de filhos provenientes da família 

Demetrioff, afirmando que eles eram perda de tempo. A única que não conhecia nem tinha 

tido um deles como aluno até então era a narradora. Depois destes lamentos entre professoras, 

a escola presencia uma cena bem desagradável: o pai Demetrioff espanca um dos filhos em 

plena sala de aula. Ele tinha sido chamado por uma das professoras para que conversassem a 

respeito de Ivan Demetrioff que, segundo tal professora, estava causando problemas ao 

permanecer de braços cruzados durante as aulas. Logo depois deste incidente traumatizante, a 

narradora, ao constatar que ainda existia mais um Demetrioff, o último, considera: “Et je ne 

savais si je devais me plaindre ou me réjouir d’avoir aussi un rôle à jouer dans cette sombre 

affaire qui depuis des années opposait l’école et les Demetrioff” (ROY, 1993a, p. 67). Esta 

brecha, este questionamento, dá passagem a um novo papel a ser encenado que pode arejar as 

relações e a forma de perceber o outro. Ir de encontro ou ir ao encontro desta família? A 

narradora nos conta: 
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Mon petit Demetrioff n’était ni plus ni moins éveillé que ses frères. Il attrapait bien 

çà et là des bribes de leçons qu’il semblait cependant presque toujours avoir oubliées 

le lendemain. “C’est normal pour un Demetrioff, essayait de me faire entendre 

Léonie en manière d’encouragement. Un Demetrioff perd aujourd’hui ce qu’il a 

appris la veille” [...] J’étais amèrement désolée de devoir passer par où les autres 

étaient passées. Qui donc, alors, aurait seulement pu prévoir chez cet enfant 

engourdi un don si rare qu’il n’eut pas son équivalent dans toute l’histoire de notre 

école! (ROY, 1993a, p. 69). 

 

A professora notou o talento dele para copiar qualquer letra à perfeição, o que o deixava 

muito feliz e empenhado em sala de aula. Adiantando-se, ele se entrega à tarefa de copiar o 

alfabeto inteiro que ainda não tinha sido dado, talvez com a ajuda dos irmãos (“fiers de son 

don” - Roy, 1993a, p. 72). A professora se sentia entusiasmada por ter descoberto um dom 

nele para, a partir disso, qual o fio de Ariadne, trazê-lo para fora do labirinto da dormência 

escolar. Da frustração à felicidade, do incômodo ao alívio, da surdez à escuta, muitos 

encontros são trabalhados em “Demetrioff”: o aluno e seu dom, pai e filho, professora e 

aluno, irmãos mais velhos e o Demetrioff caçula, escola e aluno, passado e presente: 

 

Il écrivait, si j’ose dire, s’il est permis de parler ainsi, comme inspiré. Il s’appliquait, 

c’était indéniable, un bout de langue sorti, une moiteur sur les côtes de la tête, mais 

en même temps il paraissait soulevé par une force au-dessus de la sienne, une 

ferveur qui aurait été collective, mystérieuse, infinie (ROY, 1993a, p. 75). 

 

Escutar, como diz Barthes, é entrar em relação, é perceber a existência do outro. Na escrita 

royana, a escuta dos dons é um lugar de recepção e de transformação. Pelo dom de 

Demetrioff, e pelo acolhimento da professora, a existência da família Demetrioff foi 

reinventada. Em La détresse et l’enchantement (1984), Roy escreve: “l’éducation d’un enfant 

doive d’abord tenir compte de sa personnalité propre” (ROY, 1988, p. 83). A professora de 

Demetrioff traz esta ideia para a prática escolar, adaptando a aprendizagem a partir do 

interesse e do talento do aluno, instigando recomeços: “Demetrioff  le dernier savait écrire. 

Pas plus qu’à l’enfant, il ne lui importait peut-être de connaître les lettres. Le talent de les 

tracer était déjà bien assez merveilleux” (ROY, 1993a, p. 76). 

Se o dom de Nil (“L’Alouette”) alargava e acalmava o espírito de outros 

personagens, o do pequeno Demetrioff abre inicialmente uma porta para ele mesmo. Em Nil, 

o dom está desabrochado, já em Demetrioff ele é percebido e incentivado pela professora. O 

dom de Demetrioff é uma brecha para que ele entre em contato com algo de bom dentro dele. 
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Se a professora e o pai ficam aliviados ao ver o talento e a realização do aluno, este se 

desenvolve e ganha confiança justamente com o desfiar de seu dom. Assim, em “L’Alouette”, 

Nil promove um bem estar coletivo, enquanto em “Demetrioff”, o aluno produz um bem estar 

nele mesmo, mas que afeta tanto sua família quanto a professora. A partir do Demetrioff 

caçula, uma renovação se anuncia, possibilitando o desvio de uma linhagem de sofrimento e 

de isolamento, desmanchando um olhar congelado em relação à família Demetrioff. Enquanto 

Nil dá visibilidade à cultura ucraniana, fertilizando a comunidade, Demetrioff toma um 

caminho que parece dar passagem aos anseios que ele traz em sua bagagem emocional e 

familiar. A narradora reflete sobre esse apelo no pequeno Demetrioff: 

 

Je le considérai en silence. Son exploit accompli [...] il était exténué, cependant 

illuminé encore du dedans, et souriait vaguement à travers une grande fatigue. Mais 

quelle était donc à la fin cette passion qui le dominait ? [...] Peu à peu me venait à 

l’esprit l’idée qu’il n’était pas commandé seulement de lui-même dans son 

acharnement à écrire. Mais peut-être par une faim lointaine. Une mystérieuse et 

longue attente. Il me venait la singulière impression que ce pauvre petit enfant était 

poussé à écrire par des générations loins en arrière qui le pressaient impitoyablement 

(ROY, 1993a, p. 72). 

 

Gabrielle Roy foi a caçula de sua família e teve mais condições de se realizar financeira e 

profissionalmente, dando voz em sua escrita às histórias das minorias e de seus antepassados. 

A narradora de Ces enfants de ma vie deposita em Demetrioff este dom de fascínio e de 

empenho que pode desviá-lo de um passado sofrido e sufocante. Em La détresse et 

l’enchantement, a autora desenvolve a mesma ideia: partir e escrever. 

 

C’était, ce devait être un des ces appels mystérieux de la vie auxquels on obéit les 

yeux fermés, à moitié confiance, à moitié détresse. Je courais donc après quelque 

chose, mais quoi! [...] cette volonté de partir ne me semblait pas venir de moi seule. 

Souvent elle me paraissait émaner de générations en arrière de moi ayant usé dans 

d’obscures existences injustes l’élan de leur âme et qui à travers ma vie poussaient 

enfin à l’accomplissement de leur libération (ROY, 1988, p. 182). 

 

Demetrioff ainda não entende o que escreve - assim como a autora em sua juventude não 

sabia o que escreveria nem como - mas fica deslumbrado com as letras, com o mistério delas, 

com sua promessa de futuro? A narradora interroga: “Quelle histoire écrivait-il donc, sans 

avoir besoin pour la connaître de pouvoir la lire?” (ROY, 1993a, p.72). Ele acena com a 
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possibilidade de ter sucesso onde diziam ser impossível para um Demetrioff. Essa narrativa 

joga com a possível mudança de vida se a dedicação e a confiança entram em ação, e se a 

escuta está ativa. Os dons desses dois alunos - Nil e Demetrioff - ganham entradas diferentes 

mas alcançam, cada um a sua maneira, uma iluminação coletiva e pessoal. 

Assim, no dia marcado para os pais verem o que os filhos aprendiam na escola, a 

professora percebe, no início da aula, a tensão entre pai e filho: “Ils ne s’étaient pas souri l’un 

l’autre, encore moins salués d’un bonjour affectueux [...] De défi, d’espoir, de crainte? Il eût 

été difficile d’en distinguer la tension secrète” (ROY, 1993a, p. 74). Mas o pai Demetrioff vê, 

deslumbrado, o dom do filho de se entregar apaixonadamente à tarefa de refazer as letras com 

precisão, o que os outros alunos não conseguiam. Então, ele tenta copiar as letras e não 

consegue, descobrindo de forma entusiasmada e envolvente o talento do seu filho mais novo. 

A narradora termina a história na forma de um encontro: 

 

Gauchement, il [le père] prit l’épaule du petit garçon. Il la pétrit un moment à sa 

rude manière, tout en cherchant sans trop le brusquer, à tirer vers son bras la tête de 

l’enfant. Le petit résistait, seulement à moitié déraidi. À la fin, il laissa aller sa 

menue face craintive contre la manche du père. Il leva vers lui ses yeux apeurés. 

Alors, de haut en bas, de bas en haut, passa un sourire si bref, si maladroit, si 

tâtonnant, que ce parut être le premier à passer entre ces deux visages (ROY, 1993a, 

p. 77). 

 

Numa entrevista, Gabrielle Roy discorre sobre a confiança. A escuta seria este estímulo que 

pode gerar mudanças: 

 

Qui peut nier que le poids des tares héréditaires, parfois aggravé par le milieu, ne 

pèse lourd sur des êtres, ramenant, génération après génération, les mêmes 

malheurs ! Pourtant il arrive que même ce cercle infernal soit parfois rompu. Un peu 

de bonheur y a pénétré. La confiance a été accordeé à quelqu’un qui n’en avait 

jamais reçu la moindre parcelle. Et voilà la petite flamme de l’espoir allumée (ROY, 

2005, p. 248 e 249). 

 

René Barbier (2002), na sua abordagem sobre A Escuta Sensível, afina-se com o processo da 

professora royana, isto é, sua forma de se relacionar e de perceber seus alunos. Ele diz: “Não 

se trabalha sobre os outros, mas com os outros” (BARBIER, 2002, p. 14). Se se trabalha com 

os outros, pressupõe-se que há uma abertura para o outro. Esta linha de pensamento de 

Barbier - que propõe uma atitude e formas de ação na área educacional - ajuda a destacar a 

sutileza de ação empreendida pela professora de Ces enfants de ma vie.  O autor considera: 
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A escuta sensível apóia-se na empatia. O pesquisador deve saber sentir o universo 

afetivo, imaginário e cognitivo do outro para “compreender do interior” as atitudes e 

os comportamentos, o sistema de idéias, de valores, de símbolos e de mitos (ou a 

“existencialidade interna”, na minha linguagem). [...] Ela [a escuta sensível] aceita 

deixar-se surpreender pelo desconhecido que, constantemente, anima a vida 

(BARBIER, 2002, p. 94-97). 

 

Ao ler esta citação, penso que a proposta de Barbier, guardadas as diferenças de enfoque, 

aproxima-se da construção royana e do olhar da professora-narradora. A autora busca 

compreender de dentro, dando vida aos personagens a partir da empatia e da escuta. Assim 

como a lua brilha refletida pela luz solar, a escuta royana pode iluminar o aluno e fazê-lo 

resplandecer ou, pelo menos, renovar sua esperança e confortá-lo com um olhar acolhedor. 

Em “La Maison gardée”, quinta narrativa de Ces enfants de ma vie, o personagem André 

Pasquier vive esgotado e constantemente em atraso, mas isso não é um obstáculo para que a 

professora perceba que ele é um aluno dedicado e dotado de empatia. A narradora, num 

brevíssimo parágrafo em que borda o trabalho da memória e da escrita em ressonâncias, 

exclama: “Ah! Celui-là, c’est encore le coeur serré que je l’évoque!” (ROY, 1993a, p. 83). 

Inicialmente, ela enfatiza o esgotamento físico e emocional de André, até suspeitando de que 

ele ia bêbado à escola, pintando assim um quadro da extrema fadiga e tristeza do aluno. André 

carrega um peso que se relaciona com esta evocação da narradora, quando ela rememora a 

chegada dos alunos: 

 

Je voyais poindre ces minuscules silhouettes dans l’ampleur de la plaine vide et je 

ressentais profondément la vulnérabilité, la fragilité de l’enfance en ce monde, et 

que c’est pourtant sur ces frêles épaules que nous faisons porter le poids de nos 

espoirs déçus et de nos éternels recommencements (ROY, 1993a, p. 83). 

 

A narradora não observa nenhum talento especial em André, mas ressalta seu empenho e boa 

vontade, mesmo percebendo que o aluno está geralmente distante e preocupado. Vendo o 

quanto ele trabalhava em casa, e a distância que percorria até a escola, ela tenta ajudá-lo: 

 

Dans sa vie que je devinais difficile à l’excès j’étais déterminée à apporter au moins 

la possibilité d’en sortir par l’instruction. Je voulais à tout prix qu’il réussisse en 

classe. Mais comment m’y prendre ? Le garder après les heures pour revoir ses 

leçons avec lui ? J’ajouterais ainsi à la longueur de ses journées. Lui accorder une 

attention spéciale durant les heures de classe ? Il était ombrageux et fier. [...] C’était 

pourtant le seul moyen que j’avais de l’aider et je finis par y venir, mais le plus 

discrètement possible. Cela marcha (ROY, 1993a, p. 84 e 85). 
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André Pasquier é uma criança que não tem a infância para brincar e se despreocupar. 

Filho mais velho da pobreza, é ele quem deve ajudar a família quando esta precisa. Mas este 

apoio é feito sem rebeldia nem amargura, ele diz à professora: “Alors, moi, va bien falloir que 

je garde la maison” (ROY, 1993a, p. 98). O peso em excesso, na infância, transborda em 

tristeza, preocupação e esgotamento. Roy desenha esta fragilidade: “une fleur ployant sur sa 

tige trop délicate” (ROY, 1993a, p. 107). O dom de André é sua empatia: ele percebe a 

dificuldade dos pais e tenta diminuir a pressão sobre eles. Quando a professora faz uma visita 

ao aluno e conversa com sua mãe, a narradora detalha as atividades domésticas de André que, 

após ter feito trabalhos externos na fazenda, prepara-se para fazer o jantar. A professora 

oferece ajuda, mas é detida pela mãe, que lhe sussurra: “Faut pas, André aime faire tout seul. 

Il est ombrageux, et aussi il faut bien qu’il s’habitue” (ROY, 1993a, p. 106). Ele é impelido 

tanto a se doar quanto a se sacrificar, assim como os pais se sacrificam numa vida miserável. 

Mas também recebe afeto de sua mãe e de seu irmão mais novo. E o aluno só se permite 

desabar na escola, mostrando seu esgotamento emocional e sua preocupação. André não se vê 

tendo sucesso na escola - apesar de seus pais sonharem com uma vida melhor para o filho -, 

ele prepara o caminho para seu irmão Émile, de cinco anos. Assim como em “Demetrioff”, 

novamente é destacado o fato de o mais novo ter mais chances de se desviar de uma 

sobrevida, ou seja, de viver com mais qualidade e desenvolver suas potencialidades. Este 

detalhe pode fazer uma referência a Gabrielle Roy, que era a caçula da família. Uma carta 

escrita - em 1953 - à sua irmã Adèle, que tinha lhe dado um manuscrito para que Roy lesse e 

desse sua opinião, traz esta questão: 

 

Ce n’est pas de gaieté de coeur, tu penses bien, que je [te mets] en garde contre ces 

espoirs [littéraires]. [...] Ton manuscrit, par endroits, indique un talent véritable. 

Comment te dire: j’ai l’impression que si tu avais commencé dans ta jeunesse à 

écrire des oeuvres d’imagination, que si tu avais vécu dans un milieu plus éclairé, 

enfin que si tu avais eu les chances que j’ai eues, tu en aurais profité tout autant que 

moi et tu aurais peut-être aujourd’hui un métier sûr et du succès (apud RICARD, 

2000, p. 357). 

 

Apesar de tentar uma forma educada de dizer que não gostou do texto de Adèle, esta 

mensagem bastante desencorajadora de Roy no que diz respeito às ambições literárias da irmã 

joga luz no fato de a autora ter tido, e criado, a oportunidade de se realizar. 
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O olhar da narradora em “La Maison gardée” remete a uma elegia. Ela lamenta a 

morte da infância na infância ao mesmo tempo em que valoriza a alma doadora de André, que 

cuida afetuosamente de seu irmão e de sua mãe, que tem uma gravidez complicada e deve 

permanecer deitada. Em muitas passagens, Gabrielle Roy compõe expressões e frases que 

caracterizam André com atitude adulta: (“en faisant l’homme”, “comme un reproche 

d’homme”, “à la manière de l’homme” etc.), enquanto enfatiza seus sonhos e sua alma 

infantil: “comme s’il regrettait de n’avoir pas le droit comme les autres enfants...” (ROY, 

1993a, p. 95); “son âme d’enfant, légère et tendre, prenait le pas, remontait en surface, 

s’étonnait de jouir d’un moment d’insouciance comme il est normal à dix ans” (ROY, 1993a, 

p. 85). A narradora dá voz à mãe dele, que desabafa: “La volaille à soigner, la vache à traire, 

l’étable à nettoyer, c’est beaucoup pour un enfant de onze ans... sans parler des repas” (ROY, 

1993a, p. 104). 

A narradora destaca a afetividade da mãe de André. E os dois se assemelham em 

doçura. O amor maternal royano também tem lugar nesta criança de dez anos de idade. 

Quando ele lhe conta sobre seu irmão, ela observa: “Une lueur dorée, de fierté intense, 

presque de joie maternelle, s’alluma au fond des prunelles soucieuses” (ROY, 1993a, p. 98). 

O empenho, o dever, a falta de realização pessoal, a fadiga, que são comuns nas personagens 

femininas royanas, se articulam nesta frase de André: “Le soir, quand j’ai le temps, je lui fais 

la classe. Il sait déjà lire. Vous allez voir, mamzelle, quand il viendra à l’école, il sera bien 

meilleur élève que moi, celui-là” (ROY, 1993a, p. 98 e 99). André trabalha na fazenda, faz a 

maioria das tarefas cotidianas e cuida da mãe, que rege tudo da cama. Como Nil, ele é 

pacífico e também promove esperança e harmonia (em família). Mesmo que na maioria das 

vezes André esteja esgotado, há um movimento interno que abranda sua reação diante da 

vida. Suas respostas são simples, não vêm carregadas. Numa passagem em que a professora e 

seus alunos caminham pelo campo enquanto o sol se perde no horizonte, em pleno outono, a 

narradora observa o olhar de André: “Nous fûmes atteints par une dernière flèche de lumière 

lancée bas à partir de l’horizon. André en fut frappé en plein visage, et je découvris avec 

étonnement la couleur étrange et magnifique de ses yeux: une feuillée de printemps traversée 

de soleil” (ROY, 1993a, p. 94). Nesta hora crepuscular, em que já não é dia nem noite, um 

momento cheio de encantos e promessas para a narradora - “elle m’appelait, elle m’appelle 

encore comme un rêve où vont se dénouer nos tourments” (ROY, 1993a, p. 93) -, os olhos de 

André são iluminados por esta réstia de luz outonal e se configuram numa outra estação: uma 

folhagem de primavera, signo de florescimento e beleza, e tempo de recomeço. O verde 
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também aponta para algo que ainda não está maduro e que vai desabrochar, enfim, que é 

prematuro. Uma visão poética da autora desenha a infância de André neste contexto outonal 

em que ele vive. Apesar do esgotamento e da preocupação, este olhar primaveril sublinha sua 

infância. Esta cor verdejante pode ser pensada não só como a fase infantil do aluno mas 

também como um dom: a compreensão e a boa vontade. Se Nil, de “L’Alouette”, reativa a 

esperança nas pessoas, André diminiu o peso de seus pais e os ajuda. Mas isso seria o dom de 

André? Ou a narradora estaria problematizando e lamentando a renúncia e o esgotamento de 

André já na infância? Este esforço e resignação do aluno vêm acompanhados com uma 

excessiva exaustão e tristeza. Ainda na infância, fase despreocupada e espontânea, a tensão e 

a restrição habitam André. Nesta quinta narrativa de Ces enfants de ma vie, uma curva se 

acentua, traçando uma diferença entre esta e as outras narrativas. Se André tem um dom, ele é 

percebido por aliviar a vida dos pais, mas não conduz a uma realização pessoal, pois seus 

esforços em família o distanciam da escola, lugar em que a professora poderia ajudá-lo a 

despertar ou desenvolver seus talentos. Poderíamos pensar que André tem o dom de se 

sacrificar? Mas se os dons royanos oferecem uma porta para o desenvolvimento e sugere 

algum bem estar aos outros personagens, o que não é o caso de André, que vive exausto e 

distante (quando está na escola), esta atitude desse jovem personagem estaria mais para uma 

resignação. E não gostaria de confundir temperamento ou reação diante da vida com talento, 

com alguma realização pessoal. No ambiente escolar, Nil se sente bem, Demetrioff se 

concentra apaixonadamente pela escrita das letras, Médéric tem a oportunidade de fazer uma 

ponte entre o seu dom para descobertas e as informações que a enciclopédia traz. Mas André 

se exige, se esforça e se restringe. 

“La Maison gardée” contém traços semelhantes com a última narrativa, “De la truite 

dans l’eau glacée”: as duas histórias se passam em escolas mistas localizadas em vilarejos 

rurais, os dois alunos têm mais idade e as características deles remetem a um conflito de vida 

da professora: a preocupação com o futuro e a sensação aprisionante. A narradora nos conta: 

 

Je suis devenue silencieuse. Les enfants, de me découvrir autre que celle que j’étais 

habituellement à leurs yeux, étaient déconcertés. [...] Cette gravité me passa. Elle me 

venait peut-être du pressentiment d’une tristesse cachée au loin dans l’avenir comme 

cela m’est arrivé maintes fois dans ma vie (ROY, 1993a, p. 90). 
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Na narrativa “Gagner ma vie”, do romance Rue Deschambault (1955), a narradora Christine 

começa a dar aula num vilarejo que tem o mesmo aspecto das duas últimas narrativas de Ces 

enfants de ma vie, bem como aparecem alunos que têm o mesmo nome: os pequenos Lucien e 

Lucienne, por exemplo. A decisão de ganhar a vida foi tomada no momento em que a mãe da 

narradora conversa com ela dizendo que não há muito dinheiro para a sobrevivência delas, e 

que Christine deveria trabalhar em alguma coisa para viver, antes de chegar o tempo de 

escrever, sonho da narradora. A mãe gostaria que ela fosse professora primária. A narradora 

confessa: 

 

Quand on se connaît mal encore soi-même, pourquoi ne tâcherait-on pas de réaliser 

le rêve que ceux qui nous aiment font à notre usage ! J’ai terminé mon année 

d’École normale, puis je suis partie prendre ma première classe dans un petit village 

de nos Prairies. C’est un tout petit village par terre, je veux dire vraiment à plat dans 

les plaines, et presque entièrement rouge, de ce sombre rouge terne des gares de 

chemin de fer dans l’Ouest (ROY, 1993c, p. 249). 

 

Em “La Maison gardée” a narradora, pela primeira vez, situa a época, traçando um perfil 

socioeconômico e algumas características parecidas com a pequena cidade rural de Cardinal, 

de “Gagner ma vie”: 

 

La gare ennuyeuse comme on les faisait dans ce temps-là, les silos à blé, la cisterne 

à eau, une caboose posée sur le sol depuis des années, le tout peint de cette affreuse 

couleur sang de boeuf sans vie ni éclat, mais justement parce que sans vie elle devait 

être durable, donc économique. Je voyais évidemment ce qui prédominait [...] cette 

morne grand-rue de terre, plaintive et poudreuse comme celle de presque tous les 

villages de l’Ouest canadien dans cette première année de la Grande Dépression 

(ROY, 1993a, p. 81 e 82). 

 

Tanto o lugar quanto o momento histórico remetem à época em que Gabrielle Roy deu aulas, 

aproximando algumas circunstâncias vividas pela narradora e pela autora, mais uma pista de 

leitura, de estratégia autobiográfica. A pobreza, nas narrativas anteriores, já ganhava destaque 

e repercutia nos alunos em sala de aula, mas esta condição econômica e social invade o 

espaço escolar de forma mais castradora nessa quinta narrativa: retira o aluno da escola. 

André Pasquier se ausenta para dar conta de seus deveres com a família. O título desta 

narrativa - “La Maison gardée” - nasce praticamente de um embate da professora, que lamenta 

ver André resignado (“Il battit des bras comme d’une paire d’ailes sans force” - ROY, 1993a, 
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p. 98) por ter que cuidar da casa. Ela lhe diz: “[...] tu n’es toi-même qu’un enfant. Et bien trop 

jeune, voyons, pour garder une maison” (ROY, 1993a, p. 99). Mas ao visitá-lo e ver seu 

empenho a narradora afirma, no final da narrativa: “Je repartis, me disant il n’y a rien à 

craindre, la maison est bien gardée” (ROY, 1993a, p. 112). Voltando ao momento de 

descoberta do olhar primaveril do aluno, a professora ouve uma cotovia (“l’alouette”) e toca 

André, pedindo para ele escutar: 

 

André écouta du dedans, la tête un peu penchée, sans se préoccuper de déterminer de 

quel point venait une si juste expression de joie que nul ne l’a peut-être mieux 

chantée que cet oiseau à l’air pourtant un peu solitaire, lorsque enfin on l’aperçoit, 

sur quelque pierre, au milieu d’un champ dépouillé. Quand ce fut fini, André ramena 

simplement vers moi ses yeux qui me firent part d’un ravissement égal au mien 

(ROY, 1993a, p. 94). 

 

Esta cumplicidade na escuta os aproxima, assim como as suas preocupações e tensões. André 

“escuta de dentro”, esta permissão a um momentâneo silêncio interior afasta as preocupações 

e ele se conecta com o canto melodioso que vibra harmonia. Eles entram em sintonia com esta 

fonte que alivia o coração. Se a cotovia tem um ar solitário, como diz a narradora, este 

pássaro também se assemelha a André que, em sua solidão, emana uma vibração terna, apesar 

da exaustão. Além disso, a cotovia dialoga com o personagem título de “L’Alouette” - Nil - 

que canta a esperança. O pássaro tem muitas entradas na escrita royana: liberdade, fragilidade, 

solidão, leveza, arte etc. 

André Pasquier é desenhado com algumas características encontradas nos 

personagens femininos royanos,incluindo as narradoras: uma qualidade de amor maternal, o 

dever de se sacrificar pela família, a perda de um ambiente social para cuidar da casa, a 

dedicação, a resignação, a empatia e o esgotamento físico. André pede para que a professora 

explique um problema, mas adverte: “C’est pas tellement pour moi. Mais c’est pour aider 

Émile plus tard, quand viendra son tour” (ROY, 1993a, p. 107). E é justamente nesta quinta 

narrativa que Gabrielle Roy elabora a vida submissa e sofrida da mulher casada. Lori Saint-

Martin (2002) analisa textos inéditos - Baldur e La Saga d’Éveline - de Gabrielle Roy que 

foram reescritos em diferentes períodos. Neles, Roy direciona seu olhar para a vida 

angustiante da mulher casada: seu aprisionamento e a morte de seus sonhos de infância e de 

juventude. A vida sem liberdade dessas mulheres, a debilidade física, a gravidez constante - 

“prisonnière de cette vie qui se développait en elle” (apud SAINT-MARTIN, 2000, p. 232) - e 
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a submissão ao marido e à Igreja ganham destaque. Estas pequenas tragédias cotidianas são 

desenhadas em “La Maison gardée”. O próprio título também pode se referir não só ao espaço 

destinado às mulheres como também ao dever delas: cuidar da casa. Gabrielle Roy elabora 

esta falta de liberdade das mulheres de forma concisa em pequenos parágrafos, frases e 

situações breves, mas seu olhar denuncia o destino submisso das mulheres de então. Ao 

observar a mãe de André que estava na cama sendo alimentada pelos dois filhos, a narradora 

declara: “Je pensai à la reine mère chez les abeilles, secondée de leur mieux par ses petits 

serviteurs dans sa terrible tâche de pourvoyeuse de l’espèce” (ROY, 1993a, p. 106). O 

cotidiano submisso e atarefado das mulheres casadas aparece no decorrer de toda a narrativa. 

Já no início do texto, ao relembrar o tempo em que ficava na janela da escola para ver seus 

alunos chegarem, a narradora elenca, no plural, as crianças de cada família: 

 

Les petits Badiou à ce qu’il se tenaient par la main [...] le petit garçon de cinq ans et 

demi à sa soeur de six ans et demi, et celle-ci à son petit frère [...] les Cellini en un 

groupe compact, cinq ensemble [...] mes petits Auvergnats qui faisaient bande à 

part, jamais mêlés aux Italiens, encore moins aux Bretons [...] le deux petits 

Morissot [...] les Lachapelle déployant un escalier [...] (ROY, 1993a, p. 82 e 83). 

 

Em La Voyageuse et la Prisonnière, Lori Saint-Martin (2002) discorre sobre o inédito royano 

intitulado Baldur, que gira em torno da exaustão e da lenta morte de Édouardina, que fica 

mais frágil a cada gravidez. As mulheres royanas geralmente aparecem atoladas em tarefas 

domésticas, grávidas, muitas vezes sofrendo uma gravidez de risco. E este pefil submisso e 

sofrido é elaborado em “La Maison gardée”. A mãe de André está presa na cama esperando 

pelo terceiro filho. O primeiro encontro da professora com a mãe do aluno se faz pela escuta: 

“D’une chambre qui donnait sur cette pièce une voix faible appela [...]” (ROY, 1993a, p. 

103). Esta voz frágil é produtiva: pode-se referir tanto à fragilidade da mãe do aluno como 

também à frágil posição da mulher na sociedade. As lágrimas desta mãe darão o tom emotivo 

e tristonho do encontro entre essas duas mulheres: “Tout à coup je n’en pouvais plus moi-

même et pleurai avec elle sur la misère féminine” (ROY,1993a, p.105). A narradora sempre 

descreve a mãe do aluno como uma pessoa doce e triste, um passarinho na gaiola. A 

professora se compadece com sua situação e tenta propor uma possível ajuda da vizinha 

Badiou, mas a mãe de André desvia do assunto ressaltando a triste condição feminina: “Une 

brave femme s’il en est! Mais elle-même a six enfants dont l’aînée n’a pas encore sept-ans. 
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Un bébé tous les ans sans manquer” (ROY, 1993a, p. 104). Sua condição é parecida, mas ela 

tenta atenuar sua falta de autoridade em relação ao seu corpo, submisso ao homem: 

 

- [...] nous ne le voulions pas celui-là, au début.  

Ses yeux ses mouillèrent de nouveau.  

- Émile, oui, nous le voulions, même si j’avais été au lit pendant six mois avant la 

naissance d’André et que nous savions ce qui m’attendait. Quand même on s’était 

dit, Antoine et moi, que ça valait la peine. Mais alors, après Émile, nous nous 

sommes dit : Plus jamais ! Plus jamais ! Et vous voyez ! C’est que la nature a ses 

exigences... (ROY, 1993a, p. 104). 

 

O casal parece ter a mesma opinião - não querer ter mais filhos - e esta rejeição (eles são 

franceses e não canadenses franceses) já é um indício de rebeldia contra a lei da Igreja, que vê 

o casamento e a mulher destinados à sagrada reprodução. Ela expressa a vontade de eles 

quererem decidir seu destino, assim diz a mãe ao utilizar a primeira pessoa do plural (“nous 

ne le voulions par celui-là, au début”; “nous nous sommes dit: Plus jamais! Plus jamais!”), 

mas “a natureza” pode ser pensada aqui não só como a exigência do marido - a sua não 

abstinência - mas também como a fertilidade da mulher, a de não saber e não poder evitar 

filhos. A ideologia cultural e religiosa impõe e concebe a mulher apenas como a reprodutora 

da espécie, sem permissão para abortar nem rejeitar seu marido. Há um desconforto e um 

desabafo nesta fala da mãe de André. Ela não tem a autoridade nem a liberdade de escolha: 

está presa na maternidade e na submissão de seu corpo ao marido. O mais provável é que esta 

situação permaneça: a possibilidade de ocorrer outra gravidez por conta dessa “natureza”, 

enfim, deste estupro e desta opressão social. 

André Pasquier não é uma mulher, obviamente, mas recebe toda esta carga de 

sacrifício na infância, e ele se dedica tanto ao labor destinado ao homem como às tarefas ditas 

femininas. Se a narradora procura destacar as semelhanças emocionais e físicas entre mães e 

filhos, nesta quinta narrativa, ela sublinha a situação sofrida e aprisionante vivida por André e 

sua mãe. E em Rue Deschambault, a narradora, ao falar de seu tempo de criança, desabafa: 

“nous avons si peu de vraie indépendance, nous, les enfants” (ROY, 1993c, p. 151). Gabrielle 

Roy aproxima a condição inferior das mulheres e das crianças, submetidas às ordens dos 

adultos. Roy, na autobiografia Le temps qui m’a manqué (de 1997), também trabalha com a 

imagem da criança para dizer a falta de autoridade das mulheres. A autora relembra o dia do 

velório de sua mãe: 

 

Des larmes me vinrent aux yeux qui semblaient s’être amassées en moi depuis mon 

départ de la maison, depuis avant ma naissance peut-être, peut-être depuis la source 

toujours vive en nous du désespoir face au sort fait à l’être humain. [...] Je ne 
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pouvais ne pas voir que dans ce cercueil pour ainsi dire trop grand pour elle, ma 

mère n’avait plus l’air que d’une enfant ramenée par la vie trop dure à peine plus 

qu’à ce qu’elle avait été au départ (ROY, 2000, p. 51 e 52). 

 

Não que André sofra por atitudes distantes ou violentas dos pais, longe disso, e sim que a 

opressão econômica e social que a mulher sofre recai sobre ele, sobre as crianças, além do 

fato de os dois dependerem do homem da casa. Este mundo de deveres e de destinações, sem 

escolha, é evocado na obra royana. René Barbier (2002) cita Hugo von Hofmannsthal, que dá 

relevo a esta situação: “Uma sombra de cada vida cai sobre cada outra vida” (apud 

BARBIER, 2002, p. 63). Lori Saint-Martin (2002) lembra que o estatuto da mulher - antes de 

1964 - a colocava no mesmo patamar das crianças e dos loucos, e que até 1980, elas não 

gozavam, como os homens, dos mesmos direitos de igualdade e de liberdade preconizados por 

uma moderna sociedade democrática (SAINT-MARTIN, 2002, p. 323). 

A professora desloca a atenção do aprendizado escolar [“Je l’aidai à résoudre son 

problème - le petit problème de l’instant” (ROY, 1993a, p. 84).] para o estressante papel de 

André, aprisionado às circunstâncias da família Pasquier. Gabrielle Roy retira então a 

professora do ambiente escolar e a coloca em contato com a família dele. A narradora amplia 

o conhecimento que tem de André e compreende a situação do aluno. Ela acolhe este 

momento de vida de André e tenta apenas estimulá-lo para que ele siga em frente, sozinho: 

 

Pendant que j’y étais, je lui taillai un peu de besogne d’avance, d’autres problèmes 

de calcul, quelques règles de grammaire, de repères en somme qui l’aideraient à 

travailler seul. Il était redevenu, comme à l’école, tendu à saisir la leçon, l’effort et 

une sorte de joie grave colorant son front (ROY, 1993a, p. 107 e 108). 

 

Apesar da ternura que reina no ambiente familiar, é uma situação sem brechas para uma saída, 

e é vivenciada pela família com resignação, doçura e muita tristeza. A narradora, durante a 

noite, observa André dormindo, depois de um dia de trabalho: “enfin au repos, sans soucis, 

sans angoisse, sans poids de responsabilité.Tout à coup je vis ses lèvres entrouvertes esquisser 

une ébauche de sourire. Quelle pensée en rêve lui avait donc enfin apporté la détente?” (ROY, 

1993a, p. 110). A distensão dele vem pelo sonho. Livre dos deveres, ele se entrega. Que 

sonho o faz sorrir? Desperto, seu dever afoga seus dons pessoais? Num futuro não distante, a 

mãe dará à luz, e depois a outro filho, provavelmente. É uma narrativa triste, mas o que se 

ilumina aqui é a ternura da mãe que, regendo os filhos da cama, consegue alimentá-los com o 

seu amor. Em Ces enfants de ma vie aparecem mães solitárias e atarefadas. Mas nessa quinta 
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narrativa, Gabrielle Roy entra na casa de André e detalha os problemas que prendem a mulher 

aos deveres matrimoniais. Na última narrativa, “De la truite dans l’eau glacée”, a mãe do 

aluno Médéric está ausente e, constrastando com “La Maison gardée”, a ternura também está 

ausente. Apesar de ele viver sem preocupações materiais, o pai é rico, a falta de afeto gera em 

Médéric um isolamento e uma desconfiança que vão trazer outros desafios para a professora. 

Em La Route d’Altamont (1966), há uma frase bastante produtiva: “Mon âme pour 

l’accueillir s’élargit” (ROY, 1993b, p. 66). A abertura aqui sendo anterior ao acolhimento. 

Para acolher é preciso dar espaço, a abertura da escuta interna pode também acolher outras 

escutas. Quem se permite e se busca, possibilita e incentiva a permissão nos outros. Afogar-se 

num mar de vozes censurantes é capaz de salvar alguém? E o que seria salvar? Escutar-se? A 

frase supracitada aparece na narrativa “Le vieillard et l’enfant” e remete à sensação da 

narradora Christine - quando criança - ao ver o lago pela primeira vez. Logo em seguida, ela 

relembra e destaca o murmúrio do lago: 

 

[...] avant de le voir nous avons pu l’entendre: un grand battement régulier comme 

de mains frappées ensemble au loin pour applaudir. [...] c’était le lac. Rien que de 

l’eau. Mais il y avait de plus ceci à quoi je ne m’attendais pas: c’est que le lac qui 

faisait entendre son bruit particulier gardait cependant aussi le silence. Comment 

concilier cela, cette impression d’un murmure infatigable et en même temps de 

silence? Évidemment, je n’y suis pas encore arrivée, depuis le temps que je me 

préoccupe de ce sujet, depuis cette visite au premier grand lac de ma vie. Je me 

demande même si je suis plus avancée aujourd’hui que je ne l’ai été ce jour-là 

(ROY, 1993b, p. 71). 

 

O lago murmura e silencia ao mesmo tempo. Um silêncio que pacifica o espírito e que se 

escuta? Gabrielle Roy, ao ir para a Europa pela primeira vez (1937-1939), tenta silenciar as 

pressões, as vozes sociais, para se colocar à escuta de si. Ela abafa o tumulto de vozes que 

censuram e procura se escutar. Ela des-cobre seu dom de ver. A autora finaliza a viagem com 

a determinação de ficar em Montreal para tentar a vida escrevendo textos. A escuta é um fator 

presente e produtivo na obra royana. Ele é um motor, ligado. As narradoras ouvem histórias, 

gritos de gaivotas, murmúrios e lamentos dos ventos, e estes batem portas, tocam as árvores e 

as folhas como instrumentos, visitam países longínquos e trazem o canto desses lugares. Os 

sons dão visibilidade ao estado interno dos personagens, aumentam o volume das tensões 

vividas por eles ou produzem relaxamento. Toda esta bagagem sonora tem a capacidade de 

ativar a escuta e funda um silêncio fecundo. Há o canto das pererecas, dos alunos, da 
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respiração, das águas. Há a voz que diz à narradora para partir. O dom da professora royana é 

se aperfeiçoar em empatia e tentar ser um guia, uma estrela, mesmo que distante, para estas 

crianças. A matéria moldável que o talento da professora trabalha é a turma de alunos. Seu 

estímulo e ternura abrem uma via para as pequenas realizações pessoais que alimentam e se 

somam a outros sonhos. A professora quis ser uma voz que estimulasse os alunos: “escute-

se!”, parece sussurar no ouvido de cada um. 

 

Há um grande silêncio dentro de mim. E esse silêncio tem sido a fonte de minhas palavras. 

(Clarice Lispector) 

 

Gabrielle Roy abre um espaço para esta repercussão interna que dá vida aos dons de 

cada personagem, inaugurando um lugar e acolhendo todos em sua escrita. A meu ver, seu 

dom é elaborado entre escutas e embates para promover uma abertura nos leitores, um espaço 

de ternura nas relações, seja consigo próprio seja com os outros. A cotovia - o pássaro 

solitário que tem o dom de cantar a esperança -, que parece estar longe, mas está perto, é a 

autora. E o seu canto de esperança é a empatia. E o encontro é a compreensão. 

 

1.6 NA FLORESTA DA ALTERIDADE: A ARQUITETURA DO OUTRO 

 

Le vieux chercheur d’or poussa un soupir et se remit à rêver: aujourd’hui enfin 

quelqu’un ne viendrait-il pas à passer? Que ce soit un Indien cris ou un Métis, peu 

importe, pensa Gédéon, tout homme mérite un bon accueil. Tout homme est rare et 

inimitable par ce que la vie a fait de lui ou lui d’elle; sait-on comment tout cela se 

juxtapose, se mêle et se pénètre? (ROY, 1994a, p. 12). 

[...] a noção de alteridade se esfumaça para abrir terreno à noção de diferença. Pois é 

incontestavelmente na diferença, aceita, respeitada e não semantizada, que reside a 

esperança de novas configurações identitárias
21

 (PATERSON, 2004, p. 174). 

 

Das seis narrativas de Ces enfants de ma vie, há duas em que a narradora apresenta 

os alunos pelo olhar da comunidade. Através dos relatos desestimulantes de outras 

professoras primárias, ela recebeu informações negativas sobre os alunos provenientes da 

                                                           
21

 “[...] la notion d’altérité s’estompe pour ouvrir le champ à la notion de la différence. Car c’est 

incontestablement dans la différence, acceptée, respectée et non sémantisée, que réside l’espoir de nouvelles 

configurations identitaires” (PATERSON, 2004, p. 174). 
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família Demetrioff. E a trama se desenvolve a partir desta tensão: entre os Demetrioff e a 

instituição escolar. A professora se encontra com o caçula da família, pela primeira vez, fora 

da escola, no bairro onde ele mora. O momento do encontro entre eles é emocionalmente 

marcante e surpreende os dois: 

 

Tout à coup, au milieu de l’allée lumineuse, sa tête noire découpée dans du soleil 

comme un visage d’icône dans son nimbe doré, surgit un petit garçon, [...] figé sur 

place [...] c’était un Demetrioff [...] Nous nous considérions, l’enfant et moi, dans la 

stupeur [...] La dernière image que j’eus de lui fut celle d’un petit visage convulsé 

d’où ne parvenait même pas à sortir le cri de frayeur que je lui inspirais (ROY, 

1993a, p. 65). 

 

O medo da instituição escolar é herdado: as crianças recebem dos pais, irmãos, parentes e 

vizinhos, impressões e histórias que são plantadas no espírito delas. Consciente ou 

inconscientemente, absorvem-se emoções; ensina-se a temer, a valorizar ou a denegrir um 

determinado grupo de pessoas, coisas, ideias, instituições, culturas etc. Transformar as muitas 

reações ditas espontâneas merece um olhar novo: contrair “uma visão fontana”, como diz o 

poeta Manoel de Barros (2004). Em “Vincento”, a narradora descreve o temor dos alunos no 

primeiro dia de aula. E o pequeno Demetrioff teme este novo espaço com pessoas estranhas, 

que devem ser obedecidas. A professora vê o pai Demetrioff, que a observava “en silence de 

ses petits yeux secs et durs sous les soucils plantés droit comme des antennes” (ROY, 1993a, 

p. 66). É ela quem quebra o gelo e inicia um diálogo gestual. O pai lhe responde num inglês 

precário: - Yes, him last Demetrioff (ROY, 1993a, p. 66). Desolada, percebendo que vai 

herdar o problema Demetrioff, ela medita: “Et je ne savais si je devais me plaindre ou me 

réjouir d’avoir aussi un rôle à jouer dans cette sombre affaire qui depuis des années opposait 

l’école et les Demetrioff” (ROY, 1993a, p. 67). Se a narradora usa o termo “réjouir” e a 

expressão “sombre affaire”, nota-se que ela não adere totalmente à perspectiva das outras 

professoras. Ela se questiona sobre o papel que pode desempenhar no caso Demetrioff versus 

escola.  Ela abre um espaço para uma nova forma de agir e ver um Demetrioff. Depois desse 

encontro entre eles, a narradora já apresenta ao leitor a percepção que tem do seu mais novo 

aluno: “Mon petit Demetrioff n’était ni plus ni moins éveillé que ses frères” (ROY, 1993a, p. 

69). Ela os iguala num primeiro momento, até que sua atenção recai sobre uma característica 

do caçula que pode dissipar o “sombre affaire” entre Demetrioff e escola: “[...] un don si rare 

qu’il n’eut pas son équivalent dans toute l’histoire de notre école!” (ROY, 1993a, p. 69). A 

história se desenvolve seguindo esta brecha: sensível, a professora quer incluí-lo na escola a 

partir desse dom. Já que a narradora aponta a tensa relação entre a família Demetrioff e a 
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escola, eu me pergunto: e se os outros Demetrioff tivessem estudado com ela, haveria alguma 

mudança? Ela acharia um dom em cada um? Essa sugestão pode ser imaginada a partir da 

reação dos irmãos mais velhos, que se empolgam e ensinam o pequeno Demetrioff a desenhar 

todas as letras do alfabeto, adiantando o trabalho da professora. A narrativa gira em torno 

desta possibilidade de respeito e da abertura vinda da instituição escolar, que poderia criar 

outras formas de captar a atenção do aluno e capacitá-lo. Do mesmo modo, a narradora 

destaca a despedida entre ela e o pai Demetrioff, indicando um respeito por sua cultura, por 

sua diferença: 

 

[...] je songeai à prendre congé du père Demetrioff - pareil sur son seuil, à un arbre 

mort - selon la manière des orthodoxes que j’avais vus, à la pâque russe, se saluer 

par une lente et respectueuse inclinaison de la tête et du buste [...] À ma grande 

surprise, il me rendit très exactement mon salut, s’inclinant aussi de la taille. En se 

relevant, comme ses yeux aux petites billes dures et luisantes s’accrochaient aux 

miens, je crus voir, bien fugitive, une expression un peu moins lointaine, peut-être 

même de curiosité envers moi (ROY, 1993a, p. 67). 

 

Na última narrativa - “De la truite dans l’eau glacée”- a professora ouve falar do 

aluno Médéric bem antes de conhecê-lo, e o texto se desenvolve em suspense e tensão, pois 

ele demora a aparecer na escola. Se a família do pequeno Demetrioff é apresentada ao leitor 

antes dele, a história da família de Médéric Eymard aparece após o encontro da professora 

com o aluno. A narradora constrói incialmente a imagem de Médéric pela perspectiva 

negativa do vilarejo. No primeiro e breve parágrafo, ela declara: “Dans toute ma vie 

d’institutrice ai-je jamais eu aussi peur que de cet enfant-là bien avant de l’avoir au reste, à 

peine en effet étais-je arrivée, toute désarmée, prendre mon poste dans ce village isolé de la 

plaine (ROY, 1993a, p. 115). Em fragmentos, o leitor armazena um punhado de informações 

sobre a rebeldia do aluno. A narradora também pontua a violência da educação escolar de 

então: “On me raconta qu’il avait tenu en échec, à la pointe de son canif, la ‘maîtresse 

d’avant’ qui entendait le punir à coups de règle […] Il n’y eut personne pour ne pas me 

prédire que ce serait entre nous la guerre [...]” (ROY, 1993a, p. 115). Preparam a professora 

para o pior: Médéric era um caso perdido, assim como a família Demetrioff. E é precisamente 

junto com a professora que o leitor encontra Médéric pela primeira vez. Sua entrada é 

visualmente marcante e simbólica: 

 

[...] au loin de la plaine, à un point blanc qui approchait rapidement [...] je 

distinguai, presque couché sur le dos de sa monture, un jeune cavalier qui, à gestes 

emportés, stimulait l’allure déjà forcée de la fougueuse créature [...] Autant que les 

enfants j’étais accaparée par la spectaculaire arrivée, ayant tout de suite compris 

qu’il s’agissait de Médéric ( ROY, 1993a, p. 116). 
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O temor da professora é uma reação proveniente da construção da figura de Médéric pela 

comunidade. Se Demetrioff está em casa com sua família, Médéric está livre em pleno campo 

conduzindo seu cavalo num ritmo frenético. A figura, colada ao animal, aproxima-se 

velozmente da escola provocando uma alteração na cena, como se o coração dos alunos e da 

professora também se acelerassem. Ele desvia a atenção de todos da aula, e estes o 

reconhecem. É pelo silêncio dos alunos que a professora percebe uma surpresa a caminho. 

Depois desta chegada triunfal em campo aberto, Médéric puxa as rédeas e desacelera o passo 

para então entrar em sala de aula. A interrupção de um ritmo também cria um suspense. Na 

sua chegada, o ambiente escolar vibra confronto e desconfiança. E entram na narrativa, a 

partir da aparição de Médéric, algumas expressões e frases (“fugitif ”, “capture”, “encolure”, 

“attache”, “piège”, “esprit voyageur”, “sa liberté de rêve” etc.) que remetem à ideia 

constrastante de prisão e liberdade. A narradora nos diz: “Là [soleira da porta] il nous toisa 

d’un regard où il y avait du dédain, de la commisération pour les prisonniers que nous étions 

et peut-être, tout au fond derrière la fanfaronnade, la connaissance d’une déjà longue solitude” 

(ROY, 1993a, p. 117). Nesta descrição já aparecem duas características de Médéric que serão 

elaboradas na narrativa: a solidão do aluno - seu isolamento - e sua vontade de ser livre. Tais 

características repercutem na professora: sua sensação de aprisionamento, sua vontade de 

estar em contato com a natureza. 

Entre tensões e aspirações, a professora tenta captar a atenção de Médéric, que se 

mantém distante em sala de aula: 

 

Il était toujours insaisissable. Je déployais d’inouïs efforts d’invention pour obtenir 

son attention. Parfois, pendant un moment, attiré malgré lui, il me regardait comme 

s’il allait peut-être se laisser prendre, puis subitement il n’était plus là. Il partait, les 

yeux au loin [...] J’essayai deux ou trois fois de n’en faire aucun cas, de 

l’abandonner, puisque c’était ce qu’il voulait, à son ignorance [...] mais ce fut 

bientôt plus fort que moi, je fus reprise par la frénésie de le faire avancer coûte que 

coûte. Telle était alors ma fièvre, impérieuse comme l’amour, en fait c’était de 

l’amour, ce passionné besoin que j’eus toute ma vie, que j’ai encore de lutter pour 

obtenir le meilleur en chacun (ROY, 1993a, p. 121 e 122). 

 

Na parte inicial de “De la truite dans l’eau glacée”, a narradora usa termos que configuram 

Médéric como altivo, indomável, indiferente, independente, orgulhoso, insolente, zombeteiro. 

E, de certa, forma, Médéric age com despeito e com uma certa violência, provocando a 

professora: assovia em sala de aula, bagunça a sala, empurra um aluno etc. Porém estas 

atitudes não duram e ele se esforça para respeitá-la, pois há uma diferença na atitude dela em 

relação a Médéric. Este verniz orgulhoso do aluno vai descascando na medida em que a 

história avança, e a narradora espalha adjetivos que dão conta de um Médéric sofrido, 
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desprotegido, inteligente, aventureiro, frágil, sonhador, amável e intuitivo. Poderíamos pensar 

que o modo como Médéric é tratado pela professora afeta o comportamento dele em sala de 

aula. Ela descortina outras camadas do aluno e descobre outras em si. É uma história de 

confiança que se desenvolve, uma história de compartilhamentos e de afetos. 

Em Figures de l’Autre dans le roman québécois, Janet M. Parterson (2004) reflete 

sobre a construção e a representação do personagem Outro no romance quebequense. Ela 

estuda cinco romances de épocas variadas que oferecem um leque da trajetória do Outro na 

literatura canadense francesa e quebequense: desde uma obra do século XIX até textos 

contemporâneos. A autora elenca algumas questões que aprofundam o meu olhar para Ces 

enfants de ma vie, mais especificamente para “Demetrioff” e “De la truite dans l’eau glacée”. 

Paterson interroga: “Como sabemos que um determinado personagem é Outro em relação a 

outros personagens ou a um grupo dominante? Ou melhor, quais são as estratégias discursivas 

trabalhadas no discurso da alteridade?”
 22

 (PATERSON, 2004, p. 11 e 12). Neste livro, a 

autora pontua não só a importância de distinguir as noções de diferença e de alteridade como 

também a relevância das considerações feitas por Eric Landowski (2002) sobre o grupo de 

referência (expressão usada pelo teórico), isto é, sobre o grupo social dominante. Pois, 

segundo o autor, para refletir sobre o complexo conceito de alteridade é necessário existir um 

grupo de referência, que predomina social, politica e culturalmente. Paterson se apoia na 

reflexão de Landowski para analisar as figuras do Outro em seus estudos literários. Na 

entrevista à revista ALETRIA, ela declara: 

 

A diferença é inerente aos nossos processos cognitivos, pois nos permite distinguir 

entre dia e noite, guerra e paz, baixo e alto e quente e frio. [...] Porém, como explica 

Landowski, o que está em jogo não é a diferença. Ou seja, é a atribuição de 

características (ou marcas) semânticas à diferença que produz alteridade. [...] é o 

valor atribuído a essa diferença que produz alteridade. [...] Declarar que a mulher é 

diferente do homem é um fato inconseqüente, ou seja, podemos simplesmente dizer 

também que o homem é diferente da mulher. No entanto, afirmar que a mulher é 

inferior ao homem, e sendo assim que não precisa ser educada (como acontece em 

vários países) é exatamente o processo que Landowski chama de construção da 

alteridade. É desnecessário dizer que essa construção é arbitrária e reflete a ideologia 

e o desejo de poder de um grupo dominante. O importante é compreender que o que 

está em jogo não é a diferença. Nós habitamos um mundo cheio de diferenças. A 

questão é a forma pela qual interpretamos e lidamos com todas essas diferenças 

(PATERSON, 2007, p. 16 ). 

 

                                                           
22

 “Comment savons-nous qu’un personnage particulier est Autre par rapport à d’autres personnages ou à un 

groupe dominant ? Autrement dit, quelles sont les stratégies discursives  opératoires dans la mise en discours de 

l’altérité ?” (PATERSON, 2004, p. 11 e 12). 
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Então, as construções da alteridade (a atribuição de valor positivo ou negativo) são geradas 

pelos grupos de referência, ou seja, pela sociedade dominante. Outro ponto relevante no que 

diz respeito às construções arbitrárias desses valores (as produções de alteridades) é o fato de 

elas sempre serem variáveis e moventes, ou seja, essas construções mudam de acordo com o 

grupo, a época, o contexto, o lugar etc., enfim, não são fixas nem estáveis. 

Em Ces enfants de ma vie, Gabrielle Roy coloca sob o holofote alunos que fazem 

parte de uma minoria. Seja por eles serem imigrantes (Vincento, Nil, Demetrioff, André 

Pasquier), ou por viverem numa situação de penúria (Clair e André), seja por ser considerado 

um autóctone pela sociedade canadense branca e dominante: Médéric, que é filho de um 

homem branco com uma mestiça. Além deles, a personagem da narradora também faz parte 

de uma minoria, pois ela é de origem francófona num ambiente em que o grupo de referência 

é a maioria anglófona. Nas quatro primeiras narrativas, a professora dá aula em inglês numa 

escola perto de sua casa, na cidade. Em muitos momentos a narradora traz diálogos e termos 

em inglês que, além de pontuar o idioma estrangeiro para os alunos e pais, também marca a 

diferença de sua língua materna. A narradora tem vivências parecidas com as de Gabreille 

Roy, que deu aulas em inglês durante sete anos numa escola para meninos: era responsável 

pela turma do primeiro ano, de alunos imigrantes. A autora também teve que fazer os seus 

estudos em inglês, e ela era minoria em sua turma. Tanto a narradora quanto os alunos viviam 

num ambiente muitas vezes hostil, cheio de desafios, tendo que se expressar num idioma que 

não era o falado em casa. Já nas duas últimas histórias desse romance, a narradora está 

temporariamente num isolado e pobre vilarejo dando aulas em francês, fato semelhante à 

experiência de Roy. E, neste novo ambiente, também há imigrantes, muitos franceses, belgas 

etc., além de ter alunos canadenses franceses. Em “La Maison gardée”, que tem como 

personagem central um aluno imigrante (André tem pais franceses), a narradora delineia um 

ambiente hostil em relação aos estrangeiros. A mãe de um aluno franco-canadense reclama: 

“On fréquente les Français plutôt que son propre monde” (ROY, 1993a, p. 91); e quando a 

professora pede a um pai de um aluno para dar carona a André: “Si ce monde-là n’était pas si 

fier [...] Mais avec eux c’est pas facile, croyez-moi, mamzelle” (ROY, 1993a, p. 99). Mas 

outro vizinho, Thorgssen, oferece ajuda, que é bem aceita pelos Pasquier. Em “De la truite 

dans l’eau glacée” o aluno Médéric é um Métis, que é marginalizado pela sociedade branca. 

No capítulo intitulado “A figura do mestiço na literatura do Canadá”, Eurídice 

Figueiredo (2010) estuda alguns romances canadenses - francófonos e anglófonos - e observa 

que a figura do mestiço, apesar de ser frequente na literatura, não é incluída no espaço 
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majoritariamente branco, que ela define, segundo Landowski, como o grupo de referência. 

Figueiredo explica que o termo Métis (“e suas variantes mestis, mestif”) remete à “pessoa que 

tem sangue misturado”, também sendo utilizado o termo francês sang-melé. Em inglês usa-se 

a expressão pejorativa half-breed, “no contexto de uma América britânica avessa à 

mestiçagem”. A autora escreve que os Métis são considerados povos autóctones pela 

Constituição do Canadá de 1982, assim como são os Indígenas e os Inuit. Ela também destaca 

que os mestiços canadenses são vistos como um grupo étnico, o que assinala uma diferença 

em relação aos mestiços de outras partes da América (FIGUEIREDO, 2010, p. 135). Nos 

romances pesquisados por Figueiredo, algumas situações são frequentes: os personagens 

Métis acabam vivendo à margem da sociedade, ou tentam esconder sua origem para não 

serem rejeitados. Outro ponto em comum sublinhado pela autora é o fato de eles se sentirem 

na obrigação de voltar para o seu “lugar”, ou se juntar ao seu “povo”: em reservas indígenas 

ou territórios à margem da sociedade branca, mesmo que esses personagens tenham vivido 

nos lares e nas escolas de branco, compartilhando a mesma bagagem cultural. Eurídice 

Figueredo declara: “[...] não há espaço no território canadense para Índios e Mestiços, a não 

ser nas margens, nas reservas ou outros territórios periféricos” (FIGUEIREDO, 2010, p. 142). 

As tramas trazem situações que os empurram para fora do espaço do grupo de referência, 

forçando-os a levarem uma vida de restrição, de vícios e de perdas. Ou ainda, fazendo com 

que eles abracem a causa do seu “povo” - somando mais uma voz à minoria, apesar de eles 

não terem tido contato cultural nem familiar com outros Métis. Figueiredo dá um panorama da 

origem dos mestiços: 

 

Os mestiços são em sua esmagadora maioria filhos de pai branco com mulher 

indígena, frutos de amor, do sexo pago ou do estupro. Mesmo nas relações de amor, 

o mestiço, raramente reconhecido pelo pai, é marcado com o estigma da bastardia, o 

que contribui para fazer dele um desclassificado, um marginal, um deslocado 

(FIGUEIREDO, 2010, p. 141). 

 

Há um tabu no que diz respeito ao casamento entre um homem Métis, ou Índio, com uma 

mulher branca. Figueiredo escreve que nos romances em que surge este tipo de relação, a 

história geralmente se encaminha para a punição da mulher branca, muitas vezes por morte ou 

loucura. Os filhos de uma relação entre brancos e autóctones, da ideia construída de mistura 

de sangue e de raça, seriam sempre autóctones e sofreriam a rejeição da sociedade dominante. 

Jamais poderiam ser considerados brancos. Outro ponto destacado pela autora é o destino de 
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sofrimento que estes personagens têm em comum. Tanto os Métis quanto os Indígenas 

acabam seguindo um roteiro que pode incluir alcoolismo, drogas, suicídio, desemprego, 

criminalidade e prostituição, tendo dificuldades de se estabelecerem nas cidades, ficando nas 

periferias. Eurídice Figueiredo (2010) pontua: “As disfunções sociais de índios e mestiços 

(alcoolismo, prostituição, criminalidade), que lhes são atribuídas como marca da diferença, 

são uma decorrência da posição de baixa autoestima provocada pela pobreza e pela 

marginalização [...]” (FIGUEIREDO, 2010, p. 150). 

O grupo de referência da última narrativa, “De la truite dans l’eau glacée”, seria a 

sociedade branca do vilarejo, onde mora Médéric Eymard, filho de homem branco com uma 

mestiça, Maria, que vivia numa reserva indígena antes de se casar com Rodrigue Eymard. A 

informação de que o aluno é mestiço só vai aparecer na metade da narrativa, depois que 

Médéric e a professora já estabeleceram uma relação de confiança, e quando já é esboçado um 

afeto entre os dois, uma afinidade de almas. Mas a narradora dá algumas pistas que podem 

acenar para a produção de alteridade construída pelo grupo social dominante, que provoca a 

situação marginal de Médéric. Como já foi dito, a professora recebe inicialmente informações 

negativas sobre ele pela comunidade: sua violência e rebeldia. E, após ter travado contato com 

o aluno, ela percebe não só a sua dificuldade social e a sua melancolia como também seu 

amor pela natureza e sua paixão por descobertas, por aventuras. A construção de alteridade 

também pode atribuir valores positivos, ou mesmo projetar idealizações e desejos no 

personagem Outro, como diz Paterson (2004), que chama a atenção para o fato de a alteridade 

ser variável dentro de um mesmo espaço social ou discursivo (PATERSON, 2004, p. 27). Em 

Ces enfants de ma vie, a sociedade branca e anglófona representa o grupo dominante, que 

estabelece os códigos sociais, excluindo e assimilando as diferenças. Mas, dentro dessa 

sociedade, articulam-se distintas classes sociais e etnias. A professora royana, apesar de ser 

minoria (origem francófona) pode fazer parte do grupo de referência como um subgrupo. 

Janet Paterson (2004) sublinha que o conceito de grupo de referência não é homogêneo e 

pode ser difuso e movente. Ela escreve: “Se é verdade que num romance pode-se geralmente 

reconhecer as características do grupo social dominante, que estabelece as normas culturais, 

isso não quer dizer que não haja subgrupos no seio do grupo dominante”
23

 (PATERSON, 

2004, p. 24). A narradora royana, mesmo sendo branca, pertence a uma minoria que também 

                                                           
23

 “S’il est vrai que dans un roman on peut généralement reconnaître les caractéristiques du groupe social 

dominant qui établit les normes culturelles, cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas des sous-groupes au sein même 

du groupe dominant” (PATERSON, 2004, p. 24). 
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sofre uma marginalização no país. Mas em relação aos Métis e Indígenas, ela está inserida na 

cultura dominante, assim como a instituição escolar, os pais dos alunos e o vilarejo. Eles são 

uma representação do grupo de referência que rejeita os autóctones. Entretanto a narradora, 

mesmo no seio desse grupo social, distancia-se do olhar segregador e se apoia na empatia, 

com sua escuta sensível, conforme René Barbier (2002). Ao invés de aderir às restrições 

criadas pela sociedade branca, ela acolhe o aluno, o que sugere uma abertura que vai de 

encontro ao comportamento social majoritário, que marginaliza determinados grupos de 

pessoas. No final da história, a narradora põe em evidência a rejeição praticada pelo grupo 

dominante ao relatar sua despedida do vilarejo, para assumir um posto de professora na 

cidade: 

 

Je les embrassai, petits et grands, et même des parents qu’emportait l’émotion de 

l’heure. Une mère, après m’avoir remerciée du progrès accompli par ses enfants, me 

félicita d’avoir su “habilement me débarrasser” de Médéric Eymard, avant qu’il ne 

devînt “la mauvaise pomme qui pourrit le panier entier”. Je la considérai avec une 

telle désapprobation qu’elle se mit à son tour à me dévisager avec une expression 

soupçonneuse, prête à reprendre, si elle l’avait pu, les compliments qu’elle venait de 

m’adresser (ROY, 1993a, p. 181). 

 

Janet Paterson (2004) indica que se deve levar em conta o contexto, pois é a partir de um 

determinado grupo que se configura o Outro. Ela escreve: “Se, na vida real, a alteridade de 

um indivíduo é determinada pela sociedade que o cerca, o personagem Outro é, do mesmo 

modo, inteiramente governado pelos dispositivos do texto”
24

 (PATERSON, 2001, p. 27). 

A hostilidade passeia pelo romance de Ces enfants de ma vie. Em muitos momentos 

a palavra hostil aparece e vibra ameaça e alteridade. Em “Demetrioff”, a professora se vê 

como Outra ao visitar o local onde moram muitos imigrantes: 

 

Jamais, dans ma propre ville, je ne m’étais sentie si loin aventurée à l’étranger. 

Bientôt pourtant je fus détrompée. Ici, c’était moi l’étrangère. Des mains bougeaient 

aux fenêtres et, à l’affût derrière les rideaux, des visages me suivaient d’un long 

regard étonné, parfois hostile. Que venait faire ici, en ces clos de Pologne ou de 

Russie, la jeune Canadienne étrangère? Je continuai. Un vaste champ à l’abandon 

me faisait face, bout de ville retourné à la campagne, ou bout de campagne jamais 

venu en ville [...]  Un vent triste hantait ce champ nu. Il ne paraissait pas d’ici, mais 

                                                           
24

 “Si, dans la vie réelle, l’altérité d’un individu est déterminée par la société qui l’entoure, le personnage de 

l’Autre est, de même, tout entier gouverné par les dispositifs du texte” (PATERSON, 2004, p. 27). 
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venu avec des gens de loin dont on eût pu penser que, par pitié, il s’efforçait de 

conserver vivante la pauvre histoire (ROY, 1993a, p. 64). 

 

A narradora não só destaca o ambiente curioso e hostil como também revela o lugar marginal 

e abandonado em que eles vivem. Este abandono dá pistas da rejeição que eles sofrem. E o 

olhar curioso dos imigrantes se sintoniza com a própria curiosidade da narradora, que quer vê-

los também. Mas a hostilidade pode sugerir uma reação resultante de um tratamento distante 

proveniente do grupo de referência, já que ela, como canadense, seria uma representante desse 

grupo. A narradora, em poucas linhas, dá um panorama da marginalidade da situação que os 

imigrantes vivem. Ela não parece reagir com hostilidade, esboçando uma compreensão por 

eles reagirem com uma certa distância e desconfiança. A narradora escuta o vento de viagem, 

que canta a desolação e a tristeza em que eles se encontram. No trecho supracitado, ela seria a 

outra, mas Gabrielle Roy parece elaborar esta estrangeiridade não apenas para marcar a 

narradora como Outra nesta passagem, mas principalmente para dar voz ao abandono e à 

exclusão dos imigrantes que o grupo dominante abafa e isola. Roy talha microcosmos de 

minorias e dá relevo às limitações que estas sofrem a partir do grupo dominante elaborado em 

Ces enfants de ma vie. Os nomes dos personagens também podem marcar a alteridade dos 

personagens Outros. Duas narrativas - “Vincento” e “Demetrioff” - trazem nomes que não 

fazem parte do grupo de referência branco e anglófono nem da minoria canadense francesa. 

Janet Paterson (2004) cita François Hartog (1980), que afirma: “a alteridade do nome é de 

fato a metonímia da alteridade dos povos”
25

 (apud PATERSON, 2004, p. 33). O título 

“Demetrioff” também me chamou a atenção por outro motivo, que poderia enfatizar mais 

ainda a marginalidade da família Demetrioff. Consciente ou inconscientemente, Gabrielle 

Roy joga com sentidos semelhantes ao nomear essa família russa. A tradução da palavra “off” 

em inglês, como advérbio ou adjetivo, tem muitas entradas, entre elas: distante, marginal, 

ausente, estragado, desligado, fora, longe, afastado, remoto etc. Já o verbo em francês 

“démettre”, apesar de ter uma diferença de sonoridade na primeira sílaba, além da grafia, 

brinca com sentidos parecidos ao da palavra “off”: deslocar, retirar, desarticular etc. Com 

tantos nomes russos, é interessante observar que esse título possa fundir e despertar uma 

produtividade no público de Gabrielle Roy, tanto no anglófono quanto no francófono. 

Em “Demetrioff”, a família, que dá título à narrativa, é marginalizada pela escola, 

mas também se esgarça a falta de autoridade da mulher e sua exclusão na figura da mãe dos 
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 “l’altérité du nom n’est en effet que la métonymie de l’altérité des peuples” (apud PATERSON, 2004, p. 33). 
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Demetrioff, sempre impassível e submissa ao marido. E este é percebido como violento e 

ignorante pela escola, mas recebe outro olhar, mais caloroso, ao comprar para os filhos 

pulôveres vermelhos. Se o texto se utiliza de estratégias para marcar a alteridade dos 

personagens, Roy também cria um concerto de vozes dissonantes para dissolver a melodia 

unívoca do grupo de referência.  As professoras primárias conversam: 

 

- La mère ne s’en mêle pas. Elle n’a jamais un sou en poche. Le bonhomme surveille 

les soldes. Quand c’est le temps, il achète à la douzaine, à la quinzaine, au sous-sol, 

chez Eaton. 

- Oui, mais choisir du rouge flamme, vous ne trouvez pas, demanda Gertrude, que 

cela témoigne d’un certain sentiment? 

Ensemble nous avons porté les yeux sur la troupe d’enfants voltigeant. Il n’y avait 

pas de doute que le rouge clair des chandails s’y distinguait à merveille, mettant 

partout à la fois dans la cour comme des rayons d’un centre lumineux (ROY, 1993a, 

p. 62). 

 

Em “De la truite dans l’eau glacée”,  há diferentes vozes que jogam com perspectivas 

diversas, e estas criam um Médéric de muitas facetas. Gabrielle Roy cria algumas estratégias 

para marcar a diferença do aluno e joga não só com o olhar da comunidade - pais dos alunos, 

a proprietária da casa onde a professora aluga um quarto, Rodrigue Eymard - como também 

com o da narradora que vai ganhando outras camadas no decorrer da história. A autora 

alinhava com empatia e suspense a figura de Médéric. Ao vê-lo mais de perto, a atenção da 

narradora é desviada para a infância e a fragilidade do aluno, enfraquecendo a imagem de 

violento e rebelde desenhada pela comunidade. E se Médéric, na sua triunfal aparição na 

escola, vem cavalgando colado ao corpo do animal, o que pode remeter ao mundo selvagem e 

ao autóctone, não se pode esquecer que o cavalo é a presa e não o predador na natureza. Estes 

contrastes podem cativar o leitor para que este tenha vontade de conhecer Médéric mais 

intimamente, buscando sua versão da história. A narrativa promove uma brecha, uma 

elasticidade de espírito no leitor ao plantar outras percepções, não o fixando num único e 

árido olhar. O leitor é convidado a acompanhar a busca da narradora pela singularidade de 

Médéric. 

No que diz respeito à enunciação, Janet Paterson (2004) interroga: “Quem diz a 

alteridade?”
26

 (PATERSON, 2004, p. 29). Segundo a autora, há duas possíveis categorias de 
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 “Qui dit l’altérité?” (PATERSON, 2004, p. 29). 
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textos: a primeira, em que o personagem Outro é percebido, sendo objeto da narrativa; e a 

segunda, em que o Outro é o sujeito do discurso e se diz “outro” (PATERSON, 2004, p. 29). 

Paterson informa que a maioria dos textos publicados no Quebec antes da década de 1960 

segue a primeira categoria, enquanto a segunda aparece mais em textos contemporâneos. Ces 

enfants de ma vie (1977) poderia se encaixar na primeira categoria citada por Paterson (2004). 

A narradora royana é da minoria francófona, mas o seu texto articula e foca a atenção para 

situações que envolvem personagens Outros. O foco é no Outro, que é percebido também 

como minoria. Gabrielle Roy cria várias estratégias para marcar a alteridade de um 

personagem ao mesmo tempo em que atenua o valor negativo atribuído ao Outro, produzindo 

outros olhares, orientando-se pela diferença que o aluno traz, ressaltando o lado fértil e 

positivo dessa distinção. Esta forma de configurar o Outro se aproxima da reflexão final de 

Paterson: “[...] a noção de alteridade se dissipa para abrir terreno à noção de diferença. Pois é 

incontestavelmente na diferença, aceita, respeitada e não semantizada, que reside a esperança 

de novas configurações identitárias”
27

 (PATERSON, 2004, p. 174). A voz da narradora 

royana se destaca do grupo de referência e constrói uma escuta que chama pela voz singular 

dos personagens. Talvez por conta de sua marginalização, ela entra em sintonia com o Outro. 

Pode-se pensar que o olhar da narradora marca a sua diferença em relação ao grupo 

dominante. Vivendo num espaço em comum, que tem como grupo de referência a sociedade 

branca e anglófona, um Outro (a narradora) relata a vivência de um Outro (seja este 

estrangeiro ou mulher casada, seja criança, pobre ou mestiço) que, de alguma forma, está 

sendo desqualificado. Já na autobiografia de Roy, La détresse et l’enchantement (de 1984), a 

narradora se apresenta como Outra e coloca em questão a sua situação de minoria, de forma 

enfática, já no início da narrativa: “Quand donc ai-je pris conscience pour la première fois que 

j’étais, dans mon pays, d’une espèce destinée à être traitée en inférieure?” (ROY, 1988, p. 11). 

Este texto se aproxima da segunda categoria, em que o sujeito do discurso se diz Outro, e ele 

é tanto sujeito quanto objeto da narrativa. Mesmo sendo uma autobiografia, o “eu” é narrado e 

nasce na escrita, que se articula pela ficção, pela imaginação e pela interpretação pessoal. Esta 

perspectiva será elaborada no segundo capítulo. 

Gabrielle Roy, repito, constrói estratégias para marcar a alteridade de seus 

personagens. Janet Paterson (2004) diz: “[...] o espaço na ficção coloca frequentemente em 
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 “[...] la notion d’altérité s’estompe pour ouvrir le champ à la notion de la différence. Car c’est 

incontestablement dans la différence, acceptée, respectée et non sémantisée, que réside l’espoir de nouvelles 

configurations identitaires” (PATERSON, 2004, p. 174). 
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relevo o estatuto Outro do personagem, situando-o num lugar marginal”
28

 (PATERSON, 

2004, p. 30). Paterson também escreve que o espaço é trabalhado não só na dimensão real mas 

também simbólica. A marginalização da mulher na sociedade, em Ces enfants de ma vie, 

parece ser meticulosamente trabalhada nessas duas dimensões. Em “La Maison gardée”, o 

espaço da mãe de André se limita à cama, no quarto. Já em “Demetrioff” a mãe está sempre 

na soleira da porta, limpa, em estado de melancólica passividade. Em “De la truite dans l’eau 

glacée”, a casa de Médéric é a que fica mais longe da escola, e tem uma distinção, é chamada 

de “le Château”, onde não há mulheres. Ele é o aluno rico da região, e do romance, mas sua 

família é rejeitada pelo vilarejo. Paterson ressalta: “o espaço é uma estratégia capital para 

marcar a alteridade de um personagem. De fato, é difícil pensar um personagem Outro que 

não seja associado a uma espacialidade distinta da do grupo de referência”
29

 (PATERSON, 

2004, p. 29). Em “Demetrioff”, a narradora descreve o lugar afastado e miserável, na “petite 

Russie”, onde o personagem título, que tinha pais russos, morava: “Au vrai, il y avait là des 

Polonais ou des Ukrainiens plutôt que des Russes [...] Ils devaient donc y être plus seuls 

encore que d’autres immigrants qui se mettaient au moins à quelques-un pour partager l’exil” 

(ROY, 1993a, p. 63). Em “La Maison gardée”, André Pasquier também habita no local mais 

afastado: ele era o último a chegar em casa, na volta da escola, bem como era o último a 

entrar em sala de aula. Assim como o espaço, as características físicas, a roupa, a linguagem, 

a condição social etc., também são estratégias que marcam a alteridade de um personagem 

Outro. Em “Demetrioff”, toda a família exala um odor fétido, que vem do tratamento do 

couro (curtume), trabalho do pai Demetrioff. Esse trabalho consiste em fazer do couro um 

produto não perecível, para que a pele não entre em putrefação. É uma função que tem uma 

dimensão simbólica também. Exilados de seu país de origem, eles recomeçam num outro 

lugar, numa outra língua, e encontram novos costumes. Há uma triste luta pela sobrevivência 

da família. E a pele passa por um processo parecido, sendo transformada em outra qualidade 

de pele, que será usada pelas pessoas. Além do mau cheiro, a família exibe uma tez mais 

escura, como se os Demetrioff também estivessem sendo atingidos pela química que trata o 

couro. Como se eles estivessem sendo tingidos pelo ambiente miserável, fedorento e 

abandonado, signo de marginalização. 
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 “[...] l’espace dans l’intrigue met continuellement en relief le statut Autre du personnage en le situant dans un 

lieu marginal” (PATERSON, 2004, p. 30). 
29

 “l’espace est une stratégie capitale pour marquer l’altérité d’un personnage. Il est en fait difficile de penser à 

un personnage Autre qui n’est pas associé à une spatialité distincte de celle du groupe de référence” 

(PATERSON, 2004, p. 29). 
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Gabrielle Roy cria a imagem física de Médéric a partir de duas características, que 

não necessariamente se opõem, mas que se destacam e se misturam de alguma forma, 

sugerindo uma mestiçagem. No primeiro dia em que professora e aluno estão muito perto, em 

sala de aula, lado a lado, não ainda de frente um para o outro, na tensão de um silêncio, a 

narradora observa: 

 

Je me risquai à observer Médéric. Alors je vis bien qu’il n’était après tout qu’un 

enfant, la nuque fragile, le corps élancé, mais délicat. Ses yeux surtout [...] me 

frappèrent. Ils étaient d’une couleur comme je n’en avais encore jamais vu et n’en ai 

pas revu depuis, entre le bleu et le violet, qui me fit penser aux teintes rares que 

revêtent parfois les crépuscules d’été (ROY, 1993a, p. 119). 

 

Entre uma cor e outra, e não só isso, os olhos dele lembram um crespúsculo de verão. 

Momento entre um final de dia e um começo de noite, entre o claro e o escuro, quando o dia e 

a noite se encontram. É uma cor não totalmente definida, uma nova cor, uma mistura. É 

também a hora preferida da narradora, quando alguma transformação, algum anúncio de 

alívio é possível, o que sugere um valor positivo a esta cor que se encontra com outra: este 

mestiço crepúsculo. Clarice Lispector (1980) descreve lindamente esse encontro em que a luz 

se esgarça “entre penumbras e maiores transparências”; a seguinte passagem dialoga com a 

fascinação da narradora royana por este momento mágico: “[...] e o céu ameaçava uma 

revelação [...] não parecia um crepúsculo e sim o mais imponderável de um amanhecer” 

(LISPECTOR, 1980, p. 76). Se os olhos de Médéric são claros, os cílios são espessos e 

negros, e apontam para uma característica indígena. De perto, ela vê que Médéric ainda tem 

traços da infância, mas já traz características de homem, outra mescla, outro encontro. Seu 

chapéu de cowboy é bem maior que a sua cabeça, indicando um certo desajuste. Seu cavalo 

também tem duas cores, duas partes: Gaspard é branco de crina preta. E se os olhos de 

Médéric trazem uma singularidade (“teintes rares”) e remetem ao céu, eles também são 

pincelados com desconfiança e pouca estima: “Je me rappelai les dires de ma logeuse: ‘Ne 

vous laissez pas prendre aux yeux angéliques de Médéric. C’est pour mieux damner les autres 

qu’il a ces yeux-là’” (ROY, 1993a, p. 119). Uma descrição que caracteriza Médéric como 

alguém não confiável, e que sabe seduzir, sendo ele uma tentação (“pour mieux damner les 

autres”). Os olhos do mestiço parecem angelicais (herança do branco, termo que remete à 

religião cristã, civilizante, em relação ao mundo selvagem dos autóctones...), mas não são 

realmente “puros”. Nos olhos, uma metonímia, uma tentação e uma referência ao demônio, ao 

Outro que deve ser temido e rejeitado. Médéric pode se parecer com o homem branco, mas é 
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filho de uma mestiça e sofre a rejeição. O seu olhar mestiço, condenável e perturbador, sob a 

ótica do vilarejo, aponta para uma construção de alteridade de valor negativo. 

Apesar de o pai de Médéric ter se casado com uma mestiça, ele culpa a esposa por 

sua própria perdição. Rodrigue Eymard condena os olhos dela, que remetem à mistura e ao 

suposto poder sedutor e provocativo da mulher autóctone. Mas ele ameniza esta suposta 

perdição quando se trata dos olhos do filho: 

 

Pensez, une femme que j’ai prise dans sa tribu en réserve indienne. Mais déjà 

métissée sans doute, car de qui aurait-elle pu tenir ces yeux-là, sinon de quelque 

seigneur maraudeur? Ils m’envoûtèrent à mon tour au premier regard. Je suis 

d’ailleurs toujours sous leur envoûtement chaque fois que ce portrait me les rappelle. 

Chez Médéric, un garçon, c’est tout à fait ridicule de tels yeux ! Mais chez elle 

c’était troublant (ROY, 1993a, p. 153). 

 

Porém a descrição dos olhos de Maria feita pela narradora contrasta com a percepção do pai 

de Médéric: “En entrant dans le salon, je m’arrêtai de saisissement devant le portrait naïf et 

cependant prenant d’une jeune femme très belle. Les yeux étaient ceux de Médéric, d’un 

violet ombreux plein de rêve triste sous les longs cils sombres” (ROY, 1993a, p. 153). 

Enquanto Rodrigue Eymard vê sedução e poder, a narradora vê tristeza e ingenuidade. No 

decorrer da história, a narradora se posiciona contra a influência paterna; e mesmo a 

semelhança física entre pai e filho é rejeitada pela narradora que, ao observar Médéric - este 

está irritado e confuso com as atitudes grosseiras do pai -, rememora: “Ce qui me fit pourtant 

le plus mal en ce moment ce fut peut-être de déceler dans le profil de Médéric une certaine 

ressemblance avec son père” (ROY, 1993a, p. 154). 

Em outra passagem, o pai de Médéric incentiva o filho para se relacionar com 

mestiças e índias: “[...] ça ne lui ferait pas tort [...] d’aller se frotter aux jeunes sauvagesses. 

Elles sont aguichantes et précoces. [...] Toutefois, s’il veut bien m’écouter, ce que je lui en 

dirais, c’est d’attendre qui en vaut la peine” (ROY, 1993a, p. 154). Eurídice Figueiredo (2010) 

ressalta que há uma diferença de tratamento no que diz respeito às relações sexuais entre 

autóctones e brancos: “Há uma relação assimétrica no entrecruzamento das categorias de 

gênero (gender) e raça na maioria dos romances” (FIGUEIREDO, 2010, p. 141). Quando a 

relação ocorre entre uma mulher branca com um autóctone, configura-se uma transgressão de 

tabu. Já nas relações entre homens brancos e jovens mestiças ou índias, a prática é 

caracterizada como uma situação de normalidade no texto. Muitos mestiços nascem do 

estupro e mesmo das relações de amor fora do casamento, e vivem na condição de bastardos, 

sendo frequente a marginalidade e a errância deles. No caso da mãe de Médéric, ela pode ter 
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sido concebida a partir de um estupro, ou não. Rodrigue Eymard descreve a esposa: “déjà 

métissée sans doute, car de qui aurait-elle pu tenir ces yeux-là, sinon de quelque seigneur 

maraudeur?” (ROY, 1993a, p. 153). Ao sugerir que o filho tenha relações com jovens 

mestiças ou índias, o pai de Médéric expressa a normalidade desta atitude (“elles sont 

aguichantes et précoces”), e esta remete ao comportamento do grupo de referência. Rodrigue 

Eymard também julga as mulheres brancas, mas reverencia as jovens professoras (“qui en 

vaut la peine”), que têm educação, rejeitando as mulheres do vilarejo que, sob sua ótica, são 

incultas e grosseiras. Neste sentido, podemos pensar que ele valoriza a educação como um 

meio de se sentir elevado socialmente. A luta dele não seria pela sobrevivência, e sim pela 

inclusão do filho numa elite que estuda? Uma forma de enobrecimento que poderia atenuar a 

mestiçagem na família? A complexa personalidade e atitude do pai de Médéric, personagem 

sofrido e revoltado, não deixa de anunciar uma abertura, uma mistura. Apesar de ter 

comportamentos e atitudes que são ditadas pela cultura majoritária, ele se casou com uma 

mestiça, deu o seu nome a Médéric e se obstina em dar ao filho uma educação. Talvez para 

apagar o lado considerado selvagem de Médéric, fazendo dele um homem do mundo 

civilizado. Ele pergunta sobre o desempenho do filho na escola, e a professora lhe responde: 

 

- En un sens, Médéric est mon meilleur élève, le plus fidèle, le plus attaché à ce qu’il 

aime, dans la nature, par exemple... 

- La nature, la nature ! Je m’en moque! Ce que je veux c’est de l’instruction (ROY, 

1993a, 150). 

 

A narradora também oferece outra pista para a obsessiva vontade do pai em querer ver 

Médéric na escola: sua imposição, ou desejo, de fazer com que o filho viva a vida que ele não 

conseguiu ter. Questão sensível para Gabrielle Roy, que tem como um dos traços 

característicos de sua obra a realização pessoal. A narradora nos conta sobre a violência desta 

imposição: 

 

À l’âge de Médéric, poursuivit-il moitié rêvant, j’aimais l’étude, j’étais doué, je 

pense. Dieu sait ce qui aurait pu arriver si alors j’avais été guidé par quelqu’un qui 

aurait pris mon avenir en considération [...] C’est pourquoi, me confia-t-il comme en 

secret, me tirant par la manche, je tiens tellement à ce que Médéric accomplisse ce 

que j’ai tant souffert de n’avoir pu atteindre, puis subitemente cria à pleine voix: ou 

je le briserai, le briserai... (ROY, 1993a, p. 151). 

 

A mãe de Médéric larga o marido, ou é expulsa por ele, e volta para a reserva indígena. Pode-

se imaginar uma rejeição social e uma relação de conflito com o marido. Eurídice Figueiredo 
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(2010) pontua a dificuldade de incluir este Outro não só na sociedade mas também na ficção 

canadense: 

 

De modo metafórico e metonímico, o mestiço é colocado no espaço e na identidade 

dos autóctones, o que confirma, no modo ficcional, aquilo que a sociedade 

canadense tem demonstrado claramente em relação aos Métis: eles são aborígenes, o 

sangue branco que corre em suas veias não lhes dá nenhum acesso ou direito a 

pertencer ao mundo dos brancos (FIGUEIREDO, 2010, p. 140). 

 

O alcoolismo marca a diferença dos autóctones, escreve Figueiredo, mas no caso da 

narrativa royana, esta disfunção está presente na construção do personagem de Rodrigue 

Eymard, que se supõe branco. O pai de Médéric ganha algumas características que geralmente 

são coladas aos personagens considerados autóctones. Se Médéric e sua mãe sofrem com a 

perda da relação, os dois não se encontram desde a separação de Rodrigue e Maria, pois o 

marido ganha na justiça o direito de ficar com o filho, Rodrigue Eymard também perde sua 

esposa, e sua relação com o filho é distante e tensa. Gabrielle Roy cria um pai deprimido, 

embriagado, ignorante e rejeitado. Assim, a autora mistura e inverte algumas marcas de 

diferença - de valor negativo - que geralmente recaem sobre mestiços e índios. Mas é pela voz 

do pai que aparece o destino (a “escolha”) dos personagens considerados autóctones, 

estudados por Figueiredo (2010): 

 

Eh voilà, le croiriez-vous, entre tout ce que j’ai mis à ses pieds à profusion [...] 

même des domestiques pour servir mon Indienne, eh bien entre cela et la tribu, c’est 

la tente, c’est la tribu qu’elle a choisie. [...] Eh lui [ Médéric], je ne serais pas surpris 

qu’il fasse autant un jour (ROY, 1993a, p. 153). 

 

Além deste trecho, em nenhum outro lugar da narrativa esta possibilidade é sugerida. Mas a 

rejeição do vilarejo por Médéric provoca nele a mesma reação, a repulsa. Quando a professora 

o convida para entrar na casa onde ela aluga um quarto, a narradora nos conta: “le pas de ma 

logeuse s’approchant, il commença à s’en aller à reculons, tout embarrassé, disant qu’il 

n’aimait pas cette femme, ni d’ailleurs personne au village...” (ROY, 1993a, p. 162). Algumas 

passagens indicam um possível afastamento de Médéric da escola: “bientôt j’aurai quatorze 

ans. Alors le père ne pourra plus me forcer à venir à l’école. Je serais libre” (ROY, 1993a, p. 

127). O pai tem a lei a favor dele: Médéric é obrigado a estudar até quatorze anos. Mesmo 

assim, o aluno tenta fugir do ambiente escolar: “j’ai cherché du travail dans une ferme” 

(ROY, 1993a, p. 127); ou se refugiando na colina de Babcock, onde Médéric e a professora 
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vão passear juntos posteriormente. E quando ele e a professora estão na berlinda, voltando do 

jantar com o pai dele, após a tempestade, Médéric diz: “Pour l’école, ce n’est pas sûr qu’elle 

me reverra, marmonna-t-il. Ni même le village” (ROY, 1993a, p. 161), indicando uma 

errância, um afastamento do seu lugar de origem. 

Médéric é avesso à escola e não se sente bem em relação à comunidade, o que pode 

sugerir um destino parecido com o dos personagens mestiços estudados por Eurídice 

Figueiredo (2010): o de ele viver afastado do meio social majoritário. Porém este personagem 

mestiço também se debruça nos livros ao se apaixonar pelas descobertas que a enciclopédia 

lhe proporciona. E a narradora esfumaça a rejeição dele pela escola ao construir um Médéric 

que também é atraído pelos livros. Esta mudança sugere a abertura da professora, que soube 

captar o aluno, que era curioso e tinha o dom para as descobertas. Ela situa este encontro - 

cada qual consigo e com o outro, sugerindo uma troca entre eles: 

 

Je peux dire que je connus l’instant précis où s’éveilla en Médéric l’amour des livres 

et j’en fus certainement heureuse au plus haut point. Pourtant, que c’est curieux, dès 

lors que lui découvrait le contentement de retrouver dans le consigné le mouvement, 

les suprises, les énigmes de la vie, voici que moi-même ne rêvais plus que de 

retourner, au-delà des livres, à ce qui leur avait donné naissance et ne s’épuisait pas 

en eux (ROY, 1993a, p. 131). 

 

Este novo interesse dele também ressalta o ambiente fechado da escola e da comunidade, que 

rejeita Médéric. A instrução traz possibilidades de inclusão social, e os livros respondem a 

muitos apelos pessoais. Médéric descobre que pode aprender tanto com a natureza quanto 

com as leituras. Os livros são frutos da curiosidade e da reflexão humana, sendo parte do 

mundo civilizado. Médéric traz então a mistura e a sabedoria dos dois mundos, selvagem e 

civilizado. No momento em que a narradora relembra a delícia de ver seu aluno entregue ao 

conhecimento dos livros, vislumbrando talvez a possibilidade de ele ser incluído na 

comunidade, ela desliza do âmbito social e acena para uma questão pessoal: sua necessidade 

de se conhecer e ver o mundo pelo seu olhar, por suas próprias descobertas e experiências 

(“au-delà des livres, à ce qui leur avait donné naissance et ne s’épuisait pas en eux”). Há uma 

transfusão de energia e de sede de descobertas que os dois experimentam. E a singularidade 

de Médéric é justamente este pulsante e curioso olhar para a natureza. Numa dimensão 

simbólica, a dedicação e a facilidade de Médéric em relação à vida na natureza (seu dom para 

a descoberta de fósseis, animais, plantas e lugares inabitados) podem remeter à sua 

ascendência indígena. Gabrielle Roy ressalta o lado doce e vibrante de Médéric, atribuindo 

um valor positivo a estas qualidades. Se, num primeiro momento, a professora não vê com 
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bons olhos esta evasão, posteriormente ela se alimenta deste dom. Neste caso, é ela quem quer 

redescobrir este espaço, signo de distensão e mistério, e se desfazer de uma vida rotineira e 

aprisionante. Janet Paterson (2004) escreve: 

 

[...] qualquer que seja o personagem analisado, é o impacto e a significação do Outro 

na ficção que merecem nossa atenção [...] O Outro provocaria sentimentos de 

fascinação que refletem uma projeção de desejos insatisfeitos [...] O Outro 

representaria, a exemplo da figura do ameríndio em alguns romances, a liberdade e a 

aventura?
 30

 (PATERSON, 2004, p. 37). 

 

Enquanto a professora desperta o amor de Médéric pelos livros, ele intensifica na professora o 

desejo de renovação. Os dois estabelecem uma relação de reciprocidade, uma via de mão 

dupla. 

Outra marca da alteridade de Médéric: ele é o aluno mais velho e se sente isolado em 

aula. Médéric está atrasado em relação a outros alunos, que são mais novos que ele. Mas 

mesmo assim, no decorrer da trama, ele transforma esta situação, não só se interessando por 

livros como também tendo mais sucesso no trabalho escolar, surpreendendo até mesmo a 

professora. A diferença de idade entre eles é pouca (em relação ao outros alunos): Médéric 

tem quase quatorze e a professora tem dezoito anos. Quando o aluno está na escola, Gaspard, 

seu cavalo, também está. Outra representação de sua mestiçagem? E o cavalo fica amarrado 

ao mastro onde a bandeira do império britânico (escola, mundo civilizado) fica hasteada. Esta 

imagem também remete à sensação de aprisionamento: 

 

dans le silence de l’après-midi, jaillit un vibrant cri de reproche. Ce n’était pas le 

hennissement habituel de Gaspard. C’était comme s’il eût cherché à nous faire 

entendre combien il était fou de laisser passer la vie attachés, lui au mât, nous, les 

enfants et la maîtresse, à nos pupitres. La plainte dut nous atteindre tous, car nous 

avons ensemble levé les yeux et nous nous sommes évadés par la fenêtre, dans une 

immobilité rêveuse, en un essaim silencieux. [...] Quand Gaspard poussait son appel 

de liberté, c’est moi qui levais le regard vers le haut ciel dégagé. Je me demandais: 

“À quoi vaut-il la peine de donner son talent, sa vie ?” (ROY, 1993a, p. 124-128). 

 

Ces enfants de ma vie começa com alunos da primeira infância e termina no último 

suspiro da fase infantil, com Médéric, que está no início da adolescência, fase intermediária 

que mescla infância e maturidade. A pouca diferença de idade entre eles funda uma 

aproximação afetiva. Da afinidade e do amor juvenil, eles guardam o melhor de cada um ao se 

despedirem. Eurídice Figueiredo (2010), ao estudar alguns romances canadenses, escreve que 

                                                           
30

 “[...] quel que soit le personnage analysé, c’est l’impact et la signification de l’Autre dans la fiction qui 

méritent notre attention. [...]  L’Autre provoque-t-il des sentiments de fascination, qui reflètent une projection de 

désirs inassouvis[...] L’Autre représente-t-il, à l’exemple de la figure de l’Amérindien dans certains romans, la 

liberté et l’aventure?” (PATERSON, 2004, P. 37). 
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a transgressão do tabu (relação entre mulher branca e autóctone) sempre é punida por loucura 

ou morte. Mesmo que não tenha havido uma relação entre Médéric e a professora, houve uma 

intensa e íntima trocas de gostos, em que a afinidade de almas foi ressaltada. Apesar do 

sofrimento da separação e da inexperiência da professora em lidar com uma situação delicada 

e conflituosa (a afeição entre ela e Médéric), a narrativa termina com um frescor de 

primavera. Na despedida dos dois, o buquê recebido pela professora é feito do encontro de 

variadas flores, que se destacam por sua diferença. Lança-se a possibilidade da harmonia do 

conjunto a partir do respeito e da valoração positiva da diferença: 

 

Il [Médéric] éleva haut dans l’air ce qu’il tenait à la main [...] d’un geste sûr me le 

lança par la fenêtre droit sur les genoux. C’était un énorme bouquet des champs, 

lèger pourtant tel un papillon, [...] Jamais je n’avais vu réunies autant de petites 

fleurs de la campagne [...] J’imaginai Médéric depuis tôt le matin cherchant dans les 

sous-bois, en terrain sec, en terrain mouillé, et jusqu’aux premières pentes des 

collines, afin que ne manque à son offrande la moindre fleur de la tendre saison. Nos 

regards se croisèrent. Sous le chapeau cabossé, le visage me parut attentif, grave et 

aimant comme au jour [...] où il m’avait demandé à propos des truites de l’eau 

glacée se laissant prendre et caresser... “C’est un mystère, mamzelle?” (ROY, 1993a, 

p. 184 e 185). 

 

Gabrielle Roy destaca personagens principais que são diferentes em relação ao grupo 

de referência, maioria branca e anglófona. A autora arquiteta não só a alteridade dos 

personagens Outros como também a dissolução dos valores negativos, acenando para um 

respeito às diferenças, inaugurando um lugar de acolhimento. Etnias, profissões, culturas, 

traços físicos, classes sociais, enfim, tudo serve de escudo e de ataque para a nossa limitada 

percepção e surdez. Mas também servem como material para destacar os personagens Outros 

e propor uma desconstrução das etiquetas construídas pelo temor e pela sociedade dominante. 

Numa entrevista à revista ALETRIA, Paterson diz: “[...] alteridade implica um processo 

cognitivo (e, muitas vezes, ideológico) que se manifesta dentro do sujeito e conseqüentemente 

dentro da sociedade [...] a alteridade está na raiz das guerras, do racismo e da discriminação 

[...]” (PATERSON, 2007, p. 15). A noção de alteridade evidencia a criação arbitrária de 

valores que tendem à separação, ao confronto. Porém, a noção de diferença pode ser 

reinventada. Termino este item com a bela reflexão da escritora Ying Chen (2004): 

 

Si aujourd’hui nous sommes vingt personnes dans une salle, je ne veux absolument 

pas nous diviser en deux groupes. Il y a toujours au moins autant de raisons de 

réunir les êtres que de les séparer. Je préfère alors écouter et peut-être plus tard 

décrire dans un livre les voix de chacun qui parle pour soi et non pas pour d’autres. 

Vingt voix seront difficiles à traiter scientifiquement, la statistique les réduira donc à 
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une seule, ou à deux, selon le besoin, toujours politique. Mais, pour un écrivain, 

vingt voix comptent plus qu’une ou deux voix, et contiennent un matériau d’écriture 

plus riche et plus authentique [...] Je pense donc que le monde sera peut-être sauvé le 

jour où on distinguera moins entre les groupes qu’entre les individus (CHEN,  2004, 

p. 50 e 51). 

 

 

1.7 A LINGUAGEM DA CONFIANÇA EM “DE LA TRUITE DANS L’EAU GLACÉE” 

 

A personagem da narradora, angustiada com a rotineira vida de professora primária, 

não resiste à tentação de passear com o aluno para conhecer a colina Babcock e o lago com as 

trutas, que Médéric descreveu com tanta empolgação e afeto. Os papeis se invertem: agora ele 

é o guia que mostra toda a sua doçura e perspicácia. E o encontro entre eles e a natureza os 

aproxima profundamente tanto deles mesmos quanto um do outro: 

 

Ce matin-là, en selle à côté de Médéric, nos deux chevaux tête contre tête. [...] Je 

tournai les yeux vers Médéric. [...] il m’épiait passionnément, n’ayant cessé de me 

contempler qui contemplais la plaine, attentif à voir naître le bonheur qu’il avait 

espéré me voir prendre à ce haut lieu étrange. Maintenant que j’en rayonnais, lui 

aussi en rayonna. Était-ce pur don de sa part ? Ou avait-il eu besoin, comme il est si 

fréquent dans la vie, surtout dans la jeune vie, pour connaître pleinement ce qu’on 

possède, de le voir partagé par un autre ? [...] nous sommes partis à rire. Un doux 

rire léger, un peu indolent. Pourquoi riions-nous ? De nous découvrir si bien, 

ensemble, je suppose, unis dans la rare et merveilleuse entente survenant entre deux 

êtres qui fait qu’ils n’ont plus besoin de mots ou de gestes pour se rejoindre; [...] 

Curieusement, tout de suite après, nous sommes devenus silencieux. Graves aussi. 

Et attentifs chacun pour soi au paysage qui nous unissait. Comme tout espace grand 

et libre, ce qu’il nous inspirait devait être une confiance rêveuse et pourtant 

inébranlable envers la vie, ce que nous deviendrions [...] (ROY, 1993a, p. 136-138). 

 

A fluidez desse encontro, e das passagens seguintes, é de muito encanto e leveza. Toda tensão 

e melancolia dos dois desaparecem. Estão em comunhão e felizes. Médéric se mostra solícito 

e vulnerável, e a professora está curiosa e maravilhada com os múltiplos encontros entre ela, a 

natureza, seu aluno e seu futuro promissor. O produtivo título deságua neste momento 

encantado entre os dois. É o lugar e a linguagem da confiança A reação destas vidas 

selvagens, as trutas, dão conta do mistério (elas permitem serem tocadas ou não percebem?) e 

trazem uma dimensão simbólica à trama: um anúncio da nascente relação afetiva entre os 

dois, que se deixam ser acariciados, ou que não percebem as carícias que seus corações 

recebem?  O título “De la truite dans l’eau glacée” é um lugar de muitos encontros. E também 

remete a um espaço selvagem, que configura a mestiçagem de Médéric. A professora vai ao 

espaço habitado pelo aluno, e ali se revigora. Ela transita, como ele, pelos dois mundos: 

selvagem e civilizado. A professora acolhe a sabedoria de Médéric e este acolhe a dela. A 
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troca entre os dois ultrapassa a fronteira marcada pela relação aluno-professora. Todas as 

barreiras sociais são suspensas. Eles estão entregues e confiantes, numa alegria comovente: 

 

Médéric glissa la mains sous le tronc gluant. Il tâta l’eau çà et là. Un rayon de soleil, 

pénétrant jusqu’à nous, colora en rose nos mains et notre visage. Sur celui de 

Médéric jaillit au même instant la lumière intérieure d’une joyeuse surexcitation. 

[...] Je fis comme lui. De part en part de la source, les yeux dans les yeux, nous 

échangions des impressions si ressemblantes qu’elles amenaient sur nos lèvres un 

même sourire pareillement heureux (ROY, 1993a, p. 139). 

 

A vulnerabilidade de Médéric é destacada num diálogo muito breve em que o argumento 

sobre a confiança se repete, como um refrão: 

 

- Nous pourrions en pêcher sans peine pour notre repas, ai-je dit en badinage. 

- Ah, mamzelle, ce serait un crime! 

- Pourquoi donc? 

- Mais... parce que... ici... elles sont con...fi...antes... 

Je commençai à observer qu’employant un mot pour lui chargé d’un sens affectif 

neuf ou particulièrement grave, il bégayait légèrement, hésitant plutôt, presque 

douloureusement, craintif tout à coup à l’endroit d’une arme neuve dont il ne 

connaissait pas bien le maniement. [...] 

- Mais nous en pêcherons en bas pour les faire rôtir au poêlon comme tu me l’as 

promis. Où est la différence ? 

- Mais parce que celles d’en bas ne seront pas en con...fi...ance avec nous. Elles 

auront leur chance de se sau...ver. Ce n’est pas la même chose (ROY, 1993a, p. 140 

e 141). 

 

Depois deste mágico encontro, a relação entre eles rapidamente sofre uma reviravolta. Tanto a 

comunidade quanto o pai de Médéric levantam o muro do constrangimento entre eles. 

Rodrigue Eymard vê uma salvação para o filho e instiga um casamento entre eles; a 

comunidade condena a relação amistosa entre professora e aluno: “exposés, Médéric et moi, à 

la malveillance des gens. [...] ‘Qu’ils aillent au diable !’ ai-je pensé tout haut” (ROY, 1993a, 

p. 141). Flagrados pelo afeto, em plena cena de tempestade, a narradora pontua a afinidade de 

almas entre eles, bem como expressa sua vontade de ter uma vida plena de aventura. A 

professora, após o momento em que ficam perdidos durante a tempestade, parece ter saído de 

sua confusão mental e emocional, e clareado para si as suas aspirações pessoais: 

 

Il me vint à l’esprit que nous pourrions vivre longtemps, devenir vieux, Médéric et 

moi. La vision était vraiment trop invraisemblable. Je la repoussai [...] Je fermai les 

yeux, mais ce n’était pas par besoin de sommeil. C’était pour mieux rêver à mon 

aise. Écartée maintenant l’idée de mourir ou même de vieillir, je me plus à 

m’imaginer parcourant la vie sans prendre d’âge. Je voyagerais, je voyagerais  

beaucoup, me disais-je [...] Je visiterais des pays, des villes, des sites incomparables. 

Je me voyais atteindre un avenir élevé d’où je me retournais avec une certaine 

commisération vers la gauche petite institutrice de campagne que j’avais été (ROY, 

1993a, p. 160). 
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A independência e o desejo de partir da narradora são anunciados cada vez mais com nitidez 

no decorrer de Ces enfants de ma vie. Médéric é uma rajada de vento e uma brisa ao mesmo 

tempo. Entre escutas e embates, entre sua primaveril afeição por ele, seu conflito de ordem 

profissional e sua ardente vontade de partir, a professora termina por escutar seus apelos mais 

íntimos. A narradora elabora sua paixão pelas viagens e por um futuro em que a profissão de 

professora primária não caberia, nem mesmo um casamento. Mesmo que ela tenha imaginado 

uma vida ao lado de Médéric, ela preza um outro amor, que já a afeta há mais tempo: sua 

realização pessoal. A confiança de se entregar, de se deixar acariciar por uma vida promissora 

ganha densidade. Se, nas narrativas anteriores, a partir da escuta da professora, os alunos (e 

alguns pais: mãe de Nil e pai de Demetrioff) se sentem acolhidos, ganhando confiança e 

alívio, na última narrativa, Médéric também proporciona à professora um tipo de acolhimento, 

reacendendo nela seus mais caros anseios: “Je me demandais: ‘À quoi vaut-il la peine de 

donner son talent, sa vie?’” (ROY, 1993a, p. 128). Ao cativar a atenção dele, ela capta seu 

próprio apelo, sua sede de se escutar com confiança. Num breve diálogo com Médéric emana 

a força que estimula a professora a seguir em frente e que resume a escuta royana: 

 

- [...] n’écoute pas ton père en toutes choses. 

- Qui alors? me demanda-t-il 

Je ne savais que répondre. 

- Toi-même. Dans ton meilleur... (ROY, 1993a, p. 168). 

 

 

2 IMAGINAÇÃO E INSPIRAÇÃO AUTOBIOGRÁFICAS NA ESCRITA ROYANA 

 

Comme j’étais loin [...] de pressentir en moi - pareille à une graine en terre qui 

dormirait longtemps encore - cette aptitude que j’avais - ou aurais - de convertir en 

récits, qui me joindraient à d’autres êtres, des moments de ma vie (ROY, 1988, p. 

108). 

 

“Me voici, et voici ce que j’ai trouvé en route pour vous !... M’avez-vous attendue ? 

Ne m’attendez-vous pas ?... Oh! Attendez-moi donc!...” (ROY, 1993c, p. 220). 
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Em Autofiction et dévoilement de soi, Madeleine Ouellette-Michalska (2007) escreve 

que “as obras vigorosas são construídas sobre um fundo autobiográfico que serviu de 

trampolim ao autor”
31

. E cita a autora Gabrielle Roy entre outros escritores - Marguerite 

Duras, Jack Kerouac, Philip Roth etc. - que, segundo Ouellette-Michalska, apoiaram-se neste 

procedimento para as suas criações. Ela continua: “o procedimento foi frequentemente a 

condição da obra, o pretexto necessário ao seu nascimento ou mesmo à sua concretização”
32

 

(OUELLETTE-MICHALKA, 2007, p. 43). Roy se aproxima deste pensamento ao elencar 

uma de suas inspirações: “[...] le retour vers l’intérieur, vers les souvenirs, et à ce que la vie a 

accumulé en soi d’expériences” (ROY, 2005, p. 121). A partir destas declarações, pretendo 

analisar o acento e o percurso literário de Gabrielle Roy: a busca de sua voz autoral. 

Oscilando entre uma narração em terceira e primeira pessoa, Roy elabora romances nos quais 

situações e personagens dialogam com alguns aspectos semelhantes aos vividos pela autora, 

evocados criativamente em seus textos. Para me apoiar neste caminho pessoal de Gabrielle 

Roy, no que diz respeito à fonte e à estratégia da autora, farei uma pequena reflexão sobre “as 

escritas de si”. Esta nova perspectiva me possibilitará explorar e aprofundar meu olhar para a 

obra royana, já que me debruço sobre as paisagens internas que habitam seus textos. 

La montagne secrète (1961), romance escrito em terceira pessoa, é inspirado na vida 

do famoso pintor, amigo e vizinho de Gabrielle Roy, René Richard, com quem a autora 

gostava de conversar - ele também era contador de histórias - e com quem ela viajou para o 

norte do Canadá, em Ungava. Ela dedica o livro ao pintor, que tem um quadro chamado “sans 

titre ou La Montagne secrète”. Num texto intitulado René Richard par Gabrielle Roy, escrito 

em 1967 para o catálogo de uma exposição do artista no museu de Quebec (onde está a tela), a 

autora discorre sobre a escuta de Richard: 

 

Il a fui, il a tout quitté, mais pour obéir à un appel impérieux, souverain, dont il ne 

discerne pas encore que c’est l’appel de son destin. Pourtant il sait déjà que rien 

d’autre que peindre ne l’intéresse. [...] Comme à tant d’entre nous, il lui a fallu 

l’éloignement et la sombre peine du dépaysement pour découvrir pleinement ce qu’il 

porte en lui (ROY, 1994a, p. 177). 

 

                                                           
31

 “des oeuvres fortes se sont construites sur un fond autobiographique qui servit de tremplin à l’auteur” 

(OUELLETTE-MICHALKA, 2007, p. 43). 
32

 “Le procédé fut souvent la condition de l’oeuvre, le prétexte nécessaire à son avènement ou même à son 

achèvement” (OUELLETTE-MICHALKA, 2007, p. 43). 
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O romance conta as andanças e o fervor do artista Pierre Cardorai, que tenta infatigavelmente 

se sentir satisfeito com o seu trabalho, pintando ou desenhando. Ele busca concretizar sua 

visão, viajando pelo norte do Canadá e pela Europa, em Paris e Provença, onde tenta se 

encontrar. Lugares que a autora também conheceu. Esta incessante busca por uma qualidade 

artística que lhe satisfizesse é próxima da de Gabrielle Roy. Uma transfusão de energia e de 

pensamentos dá vida ao personagem Pierre Cardorai, a partir da admiração e da afinidade 

artística que Roy sente por René Richard. Num trecho do romance, a dobra que frequenta os 

textos royanos também se encontra em La Montagne secrète. A inspiração e o desejo de se 

construir no papel, a partir de suas experiências, Gabrielle Roy transmite para o artista 

Cardorai: 

 

Ce qu’il [Pierre Cardorai] peignit avec un tel acharnement à cette époque, c’était la 

partie éloignée, naïve et jeune de sa vie. Elle lui revenait, lui était entière restituée. 

Ou plutôt il avait l’impression de se rencontrer lui-même, tel il avait été, voyageant 

avec confiance vers l’avenir. Descendant vers le passé, il se croisait allant de l’avant. 

Et les deux hommes un instant lui semblaient s’arrêter au bord d’une rivière pour se 

consulter, échanger des nouvelles. C’était le plus vieux des deux évidemment qui en 

avait le plus à dire, mais ce qu’il avait à dire, c’était toujours ce que le plus jeune 

avait vu, aimé, chéri au-delà de tout. Et alors Pierre eut l’ambition de résumer tout 

ce qui en était de sa vie. Ne serait-ce pas là l’avantage de l’âge? Pressé, bousculé par 

le temps, parvenir à tout dire en quelques mots? Un dernier mot définitif, un tableau 

final: ce rêve le tenait (ROY, 1994a, p. 154). 

 

É interessante observar como é descrita a vontade do pintor: a de querer resumir em uma 

palavra (“un mot”) um quadro final. O texto desliza da palavra para a imagem. A palavra vira 

imagem, seu traço é a escrita, sua imagem é a história de uma vida. Da narrativa ao quadro 

vital. Parece que Pierre Cardorai sonha a vontade da autora, e esta impregna a narrativa e o 

artista com o seu sonho. Mais tarde quando ele resolve contar as suas aventuras, Cardorai 

desliza da imagem para a palavra: “À se raconter, il découvrait un plaisir inédit, neuf, étrange, 

qui lui restituait son identité, sa vie, sa réalité [...]” (ROY, 1994a, p. 129). 

Uma poética do encontro: entre o eu que avança e o que retorna. Como pernas do rio 

que desaguam em cachoeiras do tempo eles se encontram: “Descendant vers le passé, il se 

croisait allant de l’avant. Et les deux hommes un instant lui semblaient s’arrêter au bord d’une 

rivière pour se consulter, échanger des nouvelles”.  Eles se con-fundem pela invenção de uma 

direção ao passado, para então provocar uma aparição, um possível e complexo sumo de sua 

existência: um encontro realizável na escrita-pintura. Um ideal buscado pelo personagem 
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artista e por Gabrielle Roy. Buscar esta imagem traçada que pulse vida e compreensão de 

alguma vida parece estimular o percurso literário da autora. Há personagens e narradoras que 

procuram ver os traços de seu futuro e do seu passado; sempre há o sonho desse encontro, 

prenhe de tempos. E o medo de não viver o que se poderia viver e realizar - mesmo ainda não 

sabendo o que poderia vir a ser - também é uma constante nos textos royanos: esta expectativa 

de realização pessoal, esta dobra ou desdobramento existencial: um “eu” vendo um outro “eu” 

ainda desconhecido, realizado ou não no futuro. Na autobiografia La détresse et 

l’enchantement (de 1984), Gabrielle Roy descreve uma dessas dobras quando relata o 

momento em que estava desistindo de viajar para a Europa, após saber do acidente com a 

mãe, que tinha quebrado a bacia: “[...] Dans une vitre assombrie du tram, je crus m’apercevoir 

au loin dans l’avenir, regardant justement dehors à travers une fenêtre d’un regard fixe et 

comme doucement résigné défiler à mes yeux ce que j’imaginerais alors qui aurait pu être” 

(ROY, 1988, p. 195). Roy se interessa em “ver a pessoa sendo”, como diz Clarice Lispector 

(LISPECTOR, 1980, p. 75), e este possível e impossível encontro com este “eu” do futuro ou 

do passado, e com o eu do presente, está ligado à liberdade de escolha e a escuta pessoal. 

Repeti a citação royana supracitada para dialogar com o seguinte trecho de La Montagne 

secrète, quando Pierre Cardorai está sem forças: 

 

Cet homme qu’on avait appelé Pierre, il n’était plus. Il goûtait cet anéantissement 

proche. Mais les tableaux que tu n’as pas faits, se disait-il, de loin à lui-même, qui 

les fera? Et cette oeuvre qui est en toi, est-ce que tu vas l’abandonner? Sa pensée 

devenait chagrin, regret infini, sollicitude navrée pour ce qui n’était pas né - 

cependant en lui comme une graine dans la terre. La mort du présent n’est rien ; 

c’est la perte de l’avenir en soi qui est déchirante (ROY, 1994a, p. 98). 

 

Uma das ênfases de Gabrielle Roy, repito, é o de se observar sendo e ver o outro 

sendo também. A autora traz esta palpitação emocional e existencial para os seus textos. 

Querer conhecer, libertar e tentar captar a possibilidade da transformação durante o 

desenvolver de uma história faz respirar a trama e pressiona os personagens a não deixar de 

nascer. Este percurso é quase a captura de um vento. E o vento é uma inspiração, “le bon 

vent”, como diz Gabrielle Roy. Viajar pelo tempo e pelo espaço é uma fonte de inspiração 

royana: o vento e a estrada remetem à viagem no tempo. A descida ao passado talvez seja 

uma forma de se peneirar no presente e encontrar o ouro - uma compreensão de vida - neste 

curso, neste rio do tempo. Em Rue Deschambault, a mãe da narradora interroga o pai: “Sans 
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le passé, que sommes-nous, Édouard?” (ROY, 1993c, p.120). A narradora de La route 

d’Altamont escreve que o passado, assim como o futuro, é uma porta aberta (“de chaque côté 

de nous, ces deux portes ouvertes” - ROY, 1993b, p. 48). Dos dois lados o convite para um 

mergulho na compreensão e na reinvenção de si: criar uma perspectiva e interpretar o que 

passou e sentiu. Dois caminhos fecundos para desenvolver estas dobras royanas. O lugar 

escolhido, o corredor entre estas duas portas abertas (passado e futuro), é a escritura. Esta 

passagem entre os tempos se configura no presente da escrita e tem a textura de um encontro. 

Na perspectiva de Gabrielle Roy, no decorrer de sua carreira, as fronteiras entre o 

que seria um romance ou novela não seguem a linha tradicional. Mas a autora classificou os 

textos em autobiografia e ficção. Ainda escrevendo o seu último romance Ces enfants de ma 

vie, publicado em 1977, Roy já tinha em mente, ou mesmo em ação, um projeto 

autobiográfico. Seu biógrafo, François Ricard (2000), expõe uma carta da autora que data de 

1976: “Il m’est venue à l’idée dernièrement que ma propre vie, si je pouvais la relater 

simplement comme elle s’est déroulée et a suivi son bizarre chemin, serait mon meilleur 

roman” (apud RICARD, 2000, p. 504). Contar simplesmente a sua bizarra vida não é tarefa 

simples. É uma sinfonia de memória regida pela imaginação. No prefácio de La détresse et 

l’enchantement, uma nota do editor expõe a diferença, sob a ótica de Roy, entre os termos 

autobiografia e memórias: 

 

Em relação à obra que será lida, Gabrielle Roy não queria que fosse apresentada 

como “memórias”, e sim como uma autobiografia. Este último termo, para Roy, 

parecia corresponder mais fielmente à verdadeira natureza de seu empreendimento, 

que não visava tanto à reconstituição histórica de uma época desaparecida mas sim, 

pela lembrança e pela imaginação e, sobretudo, por uma escritura fortemente 

impregnada de subjetividade e de emoção,  à re-criação, à re-assunção, no presente, 

de um passado que nunca cessa de tomar forma e de viver à medida que é evocado
33

 

(apud ROY, 1988, p. 8). 

 

Gabrielle Roy, para compor seus textos considerados literários por ela, inspira-se em muitos 

aspectos de sua vida e de sua família. Mas a autora classifica como escrita autobiográfica o 

                                                           
33

 “L’ouvrage qu’on va lire, Gabrielle Roy tenait à ce qu’il ne fût pas présenté comme des “mémoires”, mais 

bien comme une autobiographie. Ce dernier terme, en effet, lui semblait correspondre plus fidèlement à la 

véritable nature de son entreprise, qui ne vise pas tant à la reconstitution historique d’une époque disparue, que, 

par le souvenir et l’imagination, et surtout par une écriture fortement imprégnée de subjectivité et d’émotion, à la 

re-création, à la ré-assumation, dans le présent, d’un passé qui ne cesse jamais de prendre forme et de vivre à 

mesure qu’il est évoqué” (apud  ROY, 1988, p. 8). 
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ato de contar sua história pessoal em que ela é o sujeito e o objeto da narrativa: selecionando 

passagens que a afetaram e interpretando a vida e as pessoas segundo o seu prisma. Este caldo 

emocional e existencial dá vida a um múltiplo e inventivo encontro: a escrita de si, de suas 

impressões e sentimentos passados no presente da escrita. Na autobiografia La détresse et 

l’enchantement, a narradora-autora pensa seu processo de escrita autobiográfica: 

 

Aujourd’hui, si loin de ces moments enchantés, je me fais l’impression, en les 

évoquant, de narrer quelque féerie. Pourtant ils me furent bien donnés tels quels. 

Mon imagination, que j’ai peine parfois à retenir de vouloir intervenir pour 

retoucher, améliorer peut-être mes souvenirs, ici ne trouve rien à changer. Tout était 

selon le désir le plus parfait du coeur (ROY, 1988, p. 382). 

 

Roy escreve sobre a imaginação como se esta fosse um personagem com desejos que a autora 

tenta conter. Ela também afirma que é o coração quem deve conduzir estes mágicos 

momentos que a autora evoca. A imaginação royana quer melhorar, retocar, interferir na 

escrita e na memória evocada. É como se o texto fosse escrito por três personagens que vivem 

na autora: eles se dividem em imaginação, coração e memória? A ficção de Gabrielle Roy cria 

estes três componentes e evidencia a invenção na escrita. Nesta historieta de três personagens 

que eu inventei, eu presumo que, se a narradora diz que não precisou retocar nem melhorar 

nada neste momento encantado que ela evocou, é possível que ela tenha deixado a imaginação 

interferir em outros momentos. Esta passagem é muito rica em interpretações e sublinha mais 

ainda o fato narrado. Pois, ao mesmo tempo em que a narradora descreve a beleza e o 

encantamento daquele momento vivido, ela acentua esta magia justamente afirmando que a 

imaginação não precisou interferir para deixá-lo mágico (“ici ne trouve rien à changer”). A 

autora cria uma narradora que dá voz ao processo da escrita e pontua a presença da 

imaginação, que interfere. E a ênfase da não interferência da imaginação nesta passagem 

mágica vivida pela autora evidencia a interferência da imaginação e da ficção na escrita. No 

trecho supracitado, Gabrielle Roy consciente e/ou inconscientemente pontua que sua escrita 

autobiográfica - o que seria o seu melhor romance - também está sob a veste da imaginação. 

Ou seja, que sua imaginação tenta e interfere em muitos momentos. 

A instabilidade que configura qualquer história relatada, que é sempre uma versão, já 

se anuncia no romance La Route d’Altamont (1966). A narradora Christine aponta para o fato 
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de o relato de vida de sua mãe sofrer modificações, recebendo outros matizes da interpretação 

materna no decorrer do tempo: 

 

Ce vieux thème de l’arrivée des grands-parents dans l’Ouest, ç’avait donc été pour 

ma mère une sorte de canevas où elle avait travaillé toute sa vie comme on travaille 

à une tapisserie, nouant des fils, illustrant tal dessin. En sorte que l’histoire varia, 

grandit et se compliqua à mesure que la conteuse prenait de l’âge et du recul. 

Maintenant, quand ma mère la racontait encore, je reconnaissais à peine la belle 

histoire de jadis qui avait enchanté mon enfance ; les personnages étaient les mêmes, 

la route était la même, et cependant plus rien n’était comme autrefois. 

Quelquefois nous l’interrogions : 

- Mais ce détail ne figurait pas dans tes premières versions. Ce détail est nouveau, 

disions-nous avec une pointe de dépit, peut-être, tant nous aurions tenu, j’imagine, à 

ce que le passé du mois demeurât immuable. Car, si lui aussi se mettait à changer!... 

- Mais justement il change à mesure que nous-mêmes changeons, disait maman 

(ROY, 1993b,  p. 133). 

 

Alguns romances de Gabrielle Roy, principalmente os que têm uma narradora em 

primeira pessoa - Rue Deschambault, La Route d’Altamont e Ces enfants de ma vie - são 

elaborados de forma retrospectiva, criando um espaço à introspecção filosófica e emocional 

tanto do passado da narradora (e sua promessa de futuro) quanto de seu presente. Esses 

romances sugerem uma contaminação entre vida e escrita, formulada por Silviano Santiago: 

 

Inserir alguma coisa (o discurso autobiográfico) noutra diferente (o discurso 

ficcional) significa relativizar o poder e os limites de ambas, e significa também 

admitir outras perspectivas de trabalho para o escritor e oferecer-lhe outras facetas 

de percepção do objeto literário, que se tornou diferenciado e híbrido. Não contam 

mais as respectivas purezas centralizadoras da autobiografia e da ficção; são os 

processos de hibridização do autobiográfico pelo ficcional, e vice-versa, que contam. 

Ou melhor, são as margens em constante contaminação que se adiantam como lugar 

de trabalho do escritor e de resolução dos problemas da escrita criativa 

(SANTIAGO, 2008, p. 174). 

 

Essas “margens em constante contaminação” fertilizam o trabalho do autor. A fictícia pureza 

da separação, na escrita, entre vida e ficção se esvai. Ainda em La détresse et l’enchantement, 

Roy se aproxima da percepção de Santiago (2008) ao fazer observações sobre o seu processo 

autoral: 
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Il y a ceci d’extraordianaire dans la vie d’un livre et de son auteur: dès que le livre 

est en marche, même encore indistinct dans les régions obscures de l’inconscient, 

déjà tout ce qui arrive à l’auteur, toutes les émotions, presque tout ce qu’il éprouve 

et subit concourt à l’oeuvre, y entre et s’y mêle comme à une rivière, tout au long de 

sa course, l’eau de ses affluents. Si bien qu’il est vrai de dire d’un livre qu’il est une 

partie de la vie de son auteur en autant, bien entendu, qu’il s’agisse d’une oeuvre de 

création et non de fabrication (ROY, 1988, p. 229). 

 

Criar laços imprevistos, transferir atmosferas e situações de vida para construir uma história, 

envolve uma contaminação, consciente e inconscientemente, para criar um livro, um quadro, 

uma canção etc. Uma história se constrói numa relação entre imaginação, ficção e realidade. 

Relatar fragmenta o olhar para dar conta de uma impressão, de um fato, de uma paisagem, das 

pessoas envolvidas etc. Este processo envolve imaginação, criação. Em La Montagne secrète 

(1961), há um diálogo entre o texto supracitado de Roy e um trecho deste romance, que joga 

luz no processo criativo desenvolvido pelo personagem Pierre Cardorai: 

 

Souvent, au temps où il marchait dans Paris, allant jusqu’au jardin du Luxembourg, 

Pierre avait vu tourner au soleil ces jouets d’enfants; son esprit avait retenu leur 

éclat; il n’y avait plus pensé; puis, un jour, d’instinct il avait lié ce mouvement au 

souvenir de quelques feuilles ardentes restées sur la branche; l’image était désormais 

accessible aux gens d’ici. Elle ravissait. L’art se plaisait donc à ces rencontres 

imprévues d’objets naturellement si loin les uns des autres. Créer des liens était sa 

vie même (ROY, 1994a, p. 155). 

 

“Escritas de si” ou mesmo o termo “Memória” são expressões que “possibilitam 

englobar obras bem distintas, tanto referenciais, quanto de ficção”, segundo Jovita Gerheim 

Noronha em seu texto Notas sobre autobiografia e autoficção (NORONHA, 2010, p. 241). 

As expressões autobiografia e autoficção vêm produzindo férteis debates e pesquisas teóricas. 

Esta vasta polêmica foi gerada em parte por dois livros que acenderam ou reacenderam a 

discussão e o interesse pela autobiografia, pelas “escritas de si” e por suas possíveis 

classificações. Estaria a autobiografia no terreno literário? Qual o seu estatuto etc.? O 

primeiro livro tem como título O Pacto autobiográfico (1975), de Philippe Lejeune, que já 

tinha um interesse pela autobiografia e vinha pesquisando e publicando sobre textos 

autobiográficos e “sobre o seu funcionamento no ato de leitura, estabelecendo uma poética do 

gênero” desde o início dos anos 1970 (NORONHA, 2010, p. 242). Este livro recolocou a 

autobiografia - “a gata borralheira da literatura”, como escreveu o autor anos mais tarde ao 

reavaliar e responder à polêmica que seu texto gerou - no palco das discussões teóricas, 

inspirando inovações. O segundo livro, que trouxe novas curvas neste percurso de reflexões 

literárias, foi o romance Fils do autor, crítico literário e professor Serge Doubrovsky, 

publicado em 1977. Doubrovksy fomentou o interesse teórico ao definir o seu livro, e a sua 
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prática autoral, com um neologismo: “autoficção”. E esta forma de criar foi em parte 

motivada pelo texto de Lejeune, que elaborava uma reflexão sobre a autobiografia e o pacto 

autobiográfico, bem como sobre uma das casas cegas relativas ao quadro lejeuneano: “a) O 

herói de um romance declarado como tal poderia ter o mesmo nome que o autor? Nada 

impediria [...]” (LEJEUNE, 2008, p. 31). 

O pacto autobiográfico, segundo Lejeune (2008), seria a intenção do autor de indicar 

ao leitor o modo de leitura; o autor confirmaria a coincidência de identidade entre autor, 

narrador e personagem que remeteriam ao nome do autor publicado na capa do livro. Sobre a 

“autoficção”, em resposta a Philippe Vilain (2005) no livro Défense de Narcisse, Doubrovsky 

diz: “Na autoficção, é preciso nomear a si mesmo por seu nome próprio, mostrar a cara, se 

assim posso dizer, e não se delegar a um personagem fictício”
34

 (apud VILAIN, 2005, p. 204 

e 205). E Serge Doubrovsky continua a refletir: 

 

[...] a autoficção é uma outra maneira de se apreender. A partir de experiências 

vividas, de fatos vividos, trata-se de escrever um texto. Só o primado do texto conta. 

Evidentemente entra uma parte de desejo autobiográfico, mas o desejo é sobretudo o 

de criar um texto atraente para o leitor, um texto que se leia como um romance, e 

não como uma recapitulação histórica
35

 (apud VILAIN, 2005, p. 209). 

 

Gabrielle Roy também utilizou a palavra romance para definir seu projeto autobiográfico 

numa carta de 1976: “serait mon meilleur roman” (apud RICARD, 2000, p. 504). Por 

enquanto, os dois autores se aproximam: vontade de escrever um romance a partir de sua vida, 

ser uma inspiração. 

No decorrer dos anos, muitas discussões teóricas entraram em campo, e a noção de 

autoficção foi alargada por conta de muitos debates. Em relação ao tempo da narrativa, 

Doubrovsky opõe a autobiografia à autoficção: aquela seria escrita no tempo da rememoração 

do passado enquanto esta focaria a ação no presente, o que difere de Roy, que escreve de 

forma restrospectiva. E sublinha alguns aspectos desta prática autoral: 

 
                                                           
34

 “Dans l’autofiction, il faut s’appeler soi-même par son propre nom, payer, si je puis dire, de sa personne, et 

non se léguer à un personnage fictif” (apud VILAIN, 2005, p. 204 e 205). 
35

 “[...] l’autofiction est une autre manière de s’appréhender. A partir d’expériences vécues, de faits vécus, il 

s’agit d’écrire un texte. Seul le primat du texte compte. Il entre évidemment une part de désir autobiographique, 

mais le désir est surtout de créer un texte attirant pour le lecteur, un texte qui se lise comme un roman, et non 

comme un récapitulation historique” (apud VILAIN, 2005, p. 209). 
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Porém, uma vez mais, se eu inventei a palavra eu não inventei de maneira alguma a 

coisa, que foi praticada antes de mim por grandes escritores. A palavra cristalizou 

alguma coisa que era difusa [...]
36

 (apud, VILAIN, 2005, p. 177). 

Estamos ao mesmo tempo dentro da narrativa em que os fatos e as ações são 

estritamente reais (a casa que eu descrevi era minha casa no Queens, [...] o sonho é 

um sonho real, a aula descrita era real) mas, que fique claro, tudo é ficção. As 

camadas de lembranças são escolhidas em função do livro que será escrito. Numa 

vida, não há seis partes totalmente claras que se encadeiam umas nas outras. A 

jornada é uma jornada textual, não uma jornada real
37

 (apud VILAIN, 2005, p. 208 e 

209). 

 

E conclui: 

 

Digamos que é uma variante “pós-moderna” da autobiografia, na medida em que ela 

não crê mais numa verdade literal, numa referência indubitável, num discurso 

histórico coerente, e se sabe reconstrução arbitrária e literária dos fragmentos 

esparsos da memória
38

 (apud VILAIN, 2005, p. 212). 

 

Se a intenção do autor é autobiográfica (escolhendo situações e reflexões relevantes em sua 

vida a partir de sua própria interpretação, de sua visão de mundo), ou se ele apenas se inspira 

em alguns fragmentos de vida, imaginando e mesclando outras perspectivas e histórias, não 

importa: tudo passará, em menor ou maior grau de subjetividade e de semelhança, pelo país 

da escrita, que se constrói e se entrelaça com a imaginação. Todo ato de escritura é criador, 

mesmo quando recorre à memória, declara Ouellette-Michaslka (2000, p. 39), e ela continua: 

 

O processo narrativo despoja o ser de carne de seus atributos para daí retirar um ser 

de papel que acaba por se dissociar mais ou menos do ser de carne. A distância 

mantida entre o mais e o menos é determinada pela escolha do gênero literário, pela 

                                                           
36

 “Mais, encore une fois, si j’ai inventé le mot je n’ai absolument pas inventé la chose, qui a été pratiquée avant 

moi par de très grands écrivains. Le mot a cristallisé quelque chose qui était diffus [...]” (apud VILAIN, 2005, p. 

177). 
37

 “On est à la fois dans un récit où les faits et les événements sont strictement réels (la maison que je décris était 

ma maison à Queens, [...] le rêve est un rêve réel, la classe décrite est réelle) mais, bien entendu, tout est fiction. 

Les strates de souvenirs sont choisies en fonction du livre qui sera écrit. Dans une vie, il n’y a pas six parties très 

nettes qui s’enchaînent les unes aux autres. La journée est une journée textuelle, non une journée réelle” (apud 

VILAIN, 2005, p. 208 e 209). 

38
 “Disons que c’est une variante « post-moderne » de l’autobiographie, dans la mesure où elle ne croit plus à 

une vérité littérale, à une reférence indubitable, à un discours historique cohérent, et se sait reconstruction 

arbitraire et littéraire des fragments épars de mémoire” (apud VILAIN, 2005, p. 212). 
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vontade do autor de misturar as pistas entre ficção e autobiografia, ou simplesmente 

pelo desejo de dar crédito ao texto
39

 (OUELLETTE-MICHALSKA, 2007, p. 42). 

 

Estratégias autobiográficas e ficcionais são procedimentos e companheiros 

frequentes da aventura de se criar no papel versões de vida. Gabrielle Roy escreve que “La 

mémoire est poète” (apud RICARD, 2000, p. 485), enquanto Philippe Vilain (2005), sob a 

mesma perspectiva, pensa o ato da escrita: “é escrevendo que a gente se lembra e começa a 

inventar, a estetizar a memória”
40

 (VILAIN, 2005, p. 213). A matéria esculpida na escrita 

royana sugere esta fonte e estratégia autobiográficas que interferem, interpretam e recriam 

uma gama de sensações e experiências vividas. Numa época em que a autora já havia 

publicado cinco romances e gozava de respeito e prestígio junto ao público e à crítica, além de 

já ter recebido prêmios importantes, Roy expõe um destes percursos criativos numa entrevista 

dada a Gérard Bessette em 1965: 

 

- Dans Rue Deschambault toujours, vous faites des révélations assez intimes sur 

votre famille [...] Il y a, naturellement, bien d’autres choses que vous ne dites pas... 

Pourquoi ? 

- Je ne sais pas... Rue Deschambault, ça a commencé curieusement... J’ai écrit un 

peu à contre-coeur cet article sur le Manitoba pour la Societé royale. Puis les 

souvenirs se sont mis à fourmiller [...] Puis je me suis aperçue que j’avais une 

oeuvre, que je pourrais avoir une oeuvre (ROY, 2010, p. 137-143). 

 

Neste pequeno trecho, pode-se perceber que o entrevistador apaga as fronteiras entre ficção e 

realidade ao afirmar que a autora faz revelações bem íntimas sobre sua família em seu 

romance, o que Gabrielle Roy não desdiz, mas reencaminha a entrevista dando algumas pistas 

de como Rue Deschambault (1966) surgiu, de como ela percebeu que poderia jogar com suas 

lembranças: “Puis je me suis aperçue que j’avais une oeuvre, que je pourrais avoir une 

oeuvre”. Uma jornada textual, como diz Doubrovsky, pode nascer de variadas jornadas 

pessoais. 

                                                           
39

 “Le processus narratif dépouille l’être de chair de ses attributs pour en tirer un être de papier qui finit par s’en 

dissocier plus ou moins. La distance maintenue entre le plus et le moins est déterminée par le choix de genre 

littéraire, par la volonté de l’auteur de brouiller les pistes entre fiction et autobiographie, ou simplement par le 

désir d’accréditation” (OUELLETTE-MICHALSKA, 2007, p. 42). 

40
 “C’est en écrivant que l’on se souvient et que l’on se met à inventer, à esthétiser sa mémoire” (VILAIN, 2005, 

p. 213). 
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Ainda em relação à autobiografia, Jovita Noronha (2010) ressalta uma reflexão de 

Philippe Lejeune: “a autobiografia não é um texto no qual alguém diz a ‘verdade’, mas um 

texto no qual alguém diz estar dizendo a ‘verdade’” (NORONHA, 2010, p. 243). Esta 

“verdade” é sempre uma interpretação e por isso ela vem banhada em ficcionalidade, vem 

carregada pelo tempo, pelos fragmentos de memória, pelas impressões pessoais e 

socioculturais. Se na autoficção doubrovskyana há um “desejo autobiográfico”, uma tentativa 

de se analisar e de se inventar no papel ao mesmo tempo em que o autor deseja criar um 

romance atraente em que a aventura textual pese na balança, a autobiografia royana também 

promove este encontro ficcional, um “eu” de papel do passado e um do presente (nisso 

Doubrovsky e Roy se distanciam), quando ela lapida sua interpretação e sua compreensão 

desta personagem Gabrielle Roy, que também se espalhou pelos romances e não só pela 

autobiografia, que também revela um trabalho imaginativo e cuidadoso. Se, como diz Serge 

Doubrovsky, e já citada acima, “a autoficção é uma outra maneira de se apreender” (apud 

VILLAIN, 2009, p. 209), poderíamos pensar que esta busca - uma maneira de se apreender - 

também instiga Roy a escrever não só romances com uma tonalidade autobiográfica mas 

também seu projeto autobiográfico. É interessante observar que uma mesma intenção - nascer 

no papel, elaborar sua subjetividade, interpretando e recriando situações e emoções - pode 

levar a caminhos diferentes, a formas de escrever distintas, de acordo com uma época e com 

um intenso desejo de se lapidar artisticamente. Doubrovsky cria um encontro com um 

Doubrovsky de papel no presente, Roy multiplica-se em “eus” de variados tempos em sua 

autobiografia, mas os dois não deixam de se aventurar no papel e de querer se apreender e de 

frisar que a imaginação, as vivências, a ficção da escrita e a subjetividade são companheiros 

da criação, são companheiros da jornada textual, no dizer de Doubrovsky. 

Noronha (2010) destaca a importância do livro O Pacto autobiográfico: a tentativa 

de Lejeune criar uma poética e reconhecer na autobiografia “um território de escrita”, abrindo 

assim a “possibilidade de estudá-la como texto esteticamente elaborado e não mais como 

documento informativo sobre o autor que servia como chave de interpretação de sua obra” 

(NORONHA, 2010, p. 245). Por outro lado, Evando Nascimento (2010) ressalta o interesse 

pela autoficção que, segundo o autor, possibilita o rompimento com a perspectiva das 

classificações e enfatiza a impossibilidade de distinguir os limites entre ficção e realidade: 

 

A força da autoficção é que ela não tem mais compromisso algum nem com a 

autobiografia estrito senso (que ela não promete), nem com a ficção igualmente 
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estrito senso (com que rompe). Ao fazer coincidir, na maior parte das vezes, os 

nomes e as biografias do autor, do narrador e do protagonista, o valor operatório da 

autoficção cria um impasse entre o sentido literal (a referência real da narrativa) e o 

sentido literário (a referência imaginária). O literal e o literário se contaminam 

simultaneamente, impedindo uma decisão simples por um dos polos, com a 

ultrapassagem da fronteira. [...] Assim, o único pacto hoje possível é com a incerteza 

[...] O mais perturbador não é ver a vida convertida em romance, poesia, drama ou 

ensaio (isso a literatura sempre fez, com os mais diversos recursos), mas perceber 

que o próprio tecido vital está infestado de ficcionalidade (NASCIMENTO, 2010, p. 

195-200). 

 

A nascente inesgotável dos dois autores - Doubrovsky e Roy - seria a experiência de vida que 

jorra e que é reinventada no presente da escrita. Como diz Nascimento, “o próprio tecido vital 

está infestado de ficcionalidade”, e à medida que a vivência pessoal é evocada, ela vem 

banhada em ficções e subjetividade. Antes da ficção da escrita, há a ficção de si, e esta dupla 

ficção, que é temperada e recriada na escrita, produz um jogo único e ambíguo, difícil de ser 

demarcado, e daí talvez ganhe muito de sua riqueza. Há um diálogo entre esta observação de 

Evando Nascimento (2010) e a reflexão que Nancy Huston (2008) - romancista e ensaísta – 

faz em seu livro L’espèce fabulatrice. A autora escreve que nada mais fazemos do que 

construir uma narrativa (“un récit”). Huston utiliza o termo “ficção” para pensar a capacidade 

humana de construir e de absorver inúmeras versões de verdade, às vezes tomando-as como 

únicas e verdadeiras, para então dar um sentido à vida. A autora escreve: 

 

Tornar-se um eu - ou melhor se construir um eu - é ativar, a partir de um contexto 

familiar e cultural dado, sempre particular, o mecanismo da narração [...] Nossa 

memória é uma ficção. Isso não quer dizer que ela é falsa, e sim que, mesmo não se 

pedindo nada, ela passa o tempo a ordenar, a associar, a articular, a selecionar, a 

excluir, a esquecer, isto é, a construir, isto é, a fabular. [...] Você fabula, 

inocentemente. Pelos mesmos procedimentos que empregam os romancistas, você 

cria a ficção de sua vida. [...] Quando eu digo ficções, eu digo realidades humanas, 

logo construídas. [...] Nós somos a espécie fabuladora
41

 (HUSTON, 2008, p. 24-30). 

 

Fabular seria então se apreender a partir de determinadas lentes, ideologias, crenças, 

experiências, enfim, de determinadas construções de si e do mundo, aprendidas e 

                                                           
41

 “Devenir soi – ou plutôt se façonner un soi – c’est activer, à partir d’un contexte familial et culturel donné, 

toujours particulier, le mécanisme de la narration. [...] Notre mémoire est une fiction. Cela ne veut pas dire 

qu’elle est fausse, mais que, sans qu’on lui demande rien, elle passe son temps à ordonner, à associer, à articuler, 

à sélectionner, à exclure, à oublier, c’est-à-dire à construire, c’est-à-dire à fabuler. [...] Vous fabulez, en toute 

innocence. Par les mêmes procédés qu’emploient les romanciers, vous créez la fiction de votre vie. [...] Quand je 

dis fictions, je dis réalités humaines, donc construites. [...] Nous sommes l’espèce fabulatrice” (HUSTON, 2008, 

p. 24-30). 
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reinventadas. Se nós somos esta espécie fabuladora hustoniana, poderíamos pensar que o 

escritor ilumina e artificializa (no sentido de artifício, de criação) esta nossa capacidade de 

fabular e joga com novas prossibilidades de ficções, de ideologias e de experiências, tanto do 

mundo quanto de si. E mais, o escritor tanto capta quanto se deixa surpreender por esta fonte 

que jorra e que se compreende por ficções. A escrita poderia ser vista como um espaço e um 

tempo de percepção deste processo de fabulação humana. Seria um espaço de disponibilidade, 

de abertura, para se arriscar a dialogar com outras ficções. Talvez por isso seja tão mágico, tão 

misterioso e tão surpreendente para os escritores, que se veem em plena caça desta fonte 

fabuldora e ao mesmo tempo se sentem convidados ou perseguidos por outras ficções e 

imagens, que eles muitas vezes desconheciam. Gabrielle Roy diz numa entrevista: 

 

J’aime lire, me promener au grand air en observant et en pensant aux personnages 

que je veux créer ou qui sont en train de s’élaborer en moi. Ils ne sont pas toujours 

commodes ! Parfois, ils se dérobent à mon contrôle, ils me jouent des tours et ils 

m’entraînent là où je ne songeais pas du tout à aller! (ROY, 2005, p. 61). 

 

Roy declara: “Encore aujourd’hui j’ai de la difficulté à voir l’écriture comme du travail” 

(ROY, 2005, p. 208).  Este trabalho e este prazer do autor de deixar fluir um manancial de 

iluminações e de histórias possíveis ganha materialidade na escrita, que borda este jogo 

ficcional (de que também somos feitos e refeitos). Empenhar-se na escrita para rever e 

elaborar as ficções em que estamos envolvidos, consciente ou inconscientemente, pode 

sublinhar, reorganizar ou descobrir novas ficções pessoais e socioculturais. Serge Doubrovsky 

e Gabrielle Roy, como muitos outros autores, parecem ter perseguido e se surpreendido com 

este processo de fabulação de si e da vida materializada no papel, seja pela autoficção 

doubrosvkyana seja pela autobiografia royana, a ficção da vida incentiva e passeia de braços e 

espíritos dados com a ficção de toda escrita. 

Tanto a reflexão sobre o pacto autobiográfico de Lejeune quanto a criação de um 

pacto de ficção proposto por Serge Doubrovsky trouxeram à tona a poética de toda escrita. E é 

assim que as frases doubrowskyanas, espalhadas pela entrevista que o autor concedeu a 

Philippe Vilain (2005), fertilizam o caminho para se repensar o ato de escrever: “a escrita é 

criadora da ficção”; “O que faz a ficção é a escrita”; “toda narrativa de si, qualquer que seja o 

modo, é sempre transformadora”; “Mesmo uma foto não é pura restituição do real”; “a escrita 
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sabe de coisas que o escritor desconhece”
42

 (apud VILAIN, 2005, p. 211-221). E a escrita 

vem de alguém que escreve, vem desta espécie fabuladora; a ficção nasce da escrita, que 

nasce do autor, que está infestado de ficcionalidade. Repensar o ato da escrita, que “sabe de 

coisas que o escritor desconhece”, é também ressaltar nossa atitude fabuladora diante do 

mundo. Os vasos são comunicantes entre arte e vida e não estão em compartimentos 

estanques, como diz Nascimento (2010). 

Compreendendo que os romances royanos não sejam expressamente orientados 

apenas para uma produção da narrativa de si - um dos leitmotivs de Doubrovsky, comparável 

à elaboração empreendida no processo de análise, como se o autor fosse o analista de sua 

própria obra (NORONHA, 2010, p. 251) -, incluem-se nos textos de Gabrielle Roy um 

trabalho sobre o encontro de si em diferentes tempos, além de: cenas presenciadas, 

experiências da autora e histórias ouvidas, de onde colheu, mesclou e escolheu vidas para 

reinventá-las em suas páginas. Contar histórias comuns de diversas culturas, criar um espaço 

de hospitalidade em que as diferenças possam ser respeitadas trazendo outras ficções, é um 

leitmotiv royano. Esta visão de mundo que palpita na escritura de Roy está presente numa 

carta: [...] cette corde que j’essaie toujours de toucher - ce thème de l’amour humain sans 

égard à la nationalité, à la religion, à la langue, cette vérité essentielle [...] la seule vérité que 

nous devrions apprendre au cours de notre vie, la seule vérité qui importe (apud RICARD, 

2000 p. 347). Para Doubrovsky, o leitor é fundamental e ele, como Roy, não tem diários. Mas 

para a autora, pelo menos um leitor é fundamental: o que tenha uma alma de qualidade, 

sensível. Se Serge Doubrovsky quer que o leitor acompanhe a sua vida como se fosse um 

romance, a autora quer compartilhar sua compreensão de vida, mas ela também quer que o 

público abra um espaço para uma nova perspectiva de mundo: uma comunidade mais 

solidária. A embriaguez de compartilhar o que ela apreendeu da vida é um dos vetores de 

Roy: 

 

je crois qu’à un moment la vie m’a paru intolérable si on ne pouvait pas essayer de 

l’expliquer, de la comprendre davantage, et de la transcender (ROY, 2005, p. 118). 

Quand je ressens vraiment une émotion, [...] j’éprouve aussitôt le besoin de la 

partager, de la faire connaître aux autres (ROY, 2005, p. 153). 

                                                           
42

 “l’écriture est créatrice de fiction”; “Ce qui fait la fiction c’est l’écriture”; “Tout récit de soi, quel qu’en soit le 

mode, est toujours ‘transformatif’”; “Même une photo n’est pas pure restitution du réel ; l’écriture sait des 

choses que l’écrivain ne sait pas” (apud VILAIN, 2005, p. 211-221). 
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Parce qu’on a ressenti, ou compris, la vérité de certains êtres et qu’on doit le dire  

(ROY, 2005, p.164). 

 

Como disse, a autora não tinha diários, mas teve outra forma de se auto-acolher no papel, 

além dos textos literários: a correspondência. Ao estudar a prática do diário, Philippe Lejeune 

(2008) elenca alguns estímulos de se ter um diário: conservar a memória, fixar um tempo 

passado, desabafar, conhecer-se, deliberar e resistir, além de gostar de escrever, criando e 

elaborando seus pensamentos, reinventando-se. A constante correspondência entre Gabrielle 

Roy e seus amigos, familiares e pessoas ligadas à sua profissão talvez tenha este lado 

acolhedor que o diário oferece. “O papel é um amigo. [...] o papel pode acolher”, além de “ser 

espaço de análise, de questionamento, um laboratório de introspecção” (LEJEUNE, 2008, p. 

262-266). O biógrafo François Ricard nos conta sobre a intensa correspondência de Roy: 

 

[...] cartas que ela envia quase cotidianamente às suas amigas e aos membros de sua 

família. Nessas cartas do dia a dia, no fio movente de sua existência, suas pequenas 

e grandes preocupações, suas alegrias, seus humores, suas expectativas e decepções, 

bem como seus pensamentos mais banais e mais aguçados que atravessam seu 

espírito [...] Ao invés de depositar suas reflexões num diário ou em cadernos 

reservados só para seu uso, Gabrielle os endereça sempre a outro, como se sua 

consciência e todo o seu ser tivessem necessidade, para se expressar, de se 

direcionar para alguém, de se mostrar exteriormente, de agir sobre um outro ser, e de 

ser compreendido, amados ou admirados por ele. [...] escrever, para ela, é sempre 

escrever para alguém
43

 (RICARD, 2000, p. 390). 

 

Em relação à vontade de compreender e de ser compreendida, Ricard traz uma nova 

perspectiva da vontade de Gabrielle Roy querer escrever sua autobiografia: criar um espaço 

acolhedor para si a partir de sua empatia pela personagem da narradora, que também recebe o 

mesmo tratamento afetivo dispensado aos seus personagens: “o mesmo olhar, a mesma 

compaixão atenta que ela sentiu por Alexandre Chenevert, Christine, Pierre Cadorai, Elsa e os 
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 “[...] lettres qu’elle envoie presque quotidiennement à ses amies et aux membres de sa famille. Là se reflètent 

sur le vif, au fil changeant de son existence, ses petits et ses grands soucis, ses joies, ses humeurs, ses attentes et 

ses déceptions, de même que les pensées les plus banales et les plus hautes qui traversent son esprit. [...] Au lieu 

de consigner ses réflexions dans un journal ou dans des carnets réservés à son seul usage, Gabrielle les adresse 

toujours à autrui, comme si sa conscience et tout son être avaient besoin, pour s’exprimer, de se projeter vers 

quelqu’un, de se montrer au dehors, d’agir sur un autre être et d’être compris, aimés ou admirés par lui. [...] 

écrire, pour elle, c’est toujours écrire à quelqu’un” (RICARD, 2000, p. 390). 
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outros personagens saídos de sua imaginação; [...] transformar totalmente, definitivamente, 

sua vida em literatura”
44

 (RICARD, 2000, p. 509). 

Em sua autobiografia Le temps qui m’a manqué, um trecho me chamou a atenção. 

Gabrielle Roy e suas irmãs conversam sobre Mélina, a mãe delas, logo após sua morte: 

 

Nous parlions sans cesse de maman, et il émergeait d’elle, selon le tempérament ou 

l’expérience de chacune, un portrait si totalement différent que je me perds encore 

aujourd’hui à essayer d’y voir clair. [...] Pas plus que je ne pouvais voir ma mère 

dans la femme qu’elles avaient connue, pas plus sans doute n’auraient-elles pu la 

reconnaître dans l’être imaginatif que je chérissais, emporté souvent il est vrai par 

son talent de conteuse au-delà des faits, mais pour en rendre mieux compte, pour les 

imprégner de la chaleur de la vie. Je renonçais à leur faire comprendre notre mère 

telle qu’elle me paraissait avoir été. Une pesante tristesse me venait alors, comme si 

j’en étais à la voir mourir une deuxième fois, et cette fois irrévocablement (ROY, 

2000, p. 64 e 65). 

 

Eu me pergunto: a partir deste encontro entre irmãs, em que “as verdades” de cada uma 

tomam rumos diferentes dos de Gabrielle Roy, esta também não poderia ser mais uma das 

motivações para que a mãe da autora frequentasse seus romances? Fazê-la renascer a partir 

das impressões de Roy e do que a mãe lhe contava. A autora se dedicou à escritura de um 

texto que recebeu várias versões, durante quase vinte anos, intercalados por pausas. Nestes 

muitos manuscritos, há a tentativa de Roy encontrar uma forma, um tom, uma voz que 

repercutisse como sendo a sua. Estas várias reescrituras receberam o nome de Saga d’Évéline, 

textos inacabados, que eram inspirados na migração - de Quebec a Manitoba - de seus avós 

maternos. Mas o foco de atenção foi se dirigindo para a história da personagem Éveline, 

inspirada na vida familiar e conjugal de Mélina Landry, mãe de Roy. Nos textos publicados 

em primeira pessoa - Rue Deschambault (1955) e La Route d’Altamont (1966) - aparecem 

alguns fragmentos de histórias da personagem Éveline, mãe da narradora, só que relatadas 

com mais espaço pela filha, que se permite contar do seu ponto de vista. Ou seja, a partir dos 

manuscritos, que foram o ponto de partida e de inspiração para contar a trajetória de sua 

família, mais particularmente de sua mãe, Gabrielle Roy muda a perspectiva ainda que se 

inspire nas histórias familiares: a autora encontra sua voz autoral dando um tom mais íntimo à 
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 “le même regard, la même compassion attentionnée qu’elle a éprouvée pour Alexandre Chenevert, Christine, 

Pierre Cadorai, Elsa et les autres personnages sortis de son imagination ; [...] transformer totalement, 

définitivement, sa vie en littérature” (RICARD, 2000, p. 509). 
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narrativa e escrevendo a partir do ponto de vista da filha. Sua busca é analisada por François 

Ricard: 

 

Alguns dos eventos mais marcantes da vida de Éveline são agora contados do ponto 

de vista dela [Roy], [...] Além disso, ao invés de escrever um romance tradicional 

separado em capítulos, Gabrielle ensaia uma construção mais aberta, mais 

fragmentada, em que a história seria dividida numa série de episódios autônomos, 

cada um sendo tratado como uma novela longa
45

 (RICARD, 2000, p. 393 e 394). 

 

Essa busca autoral foi se estabelecendo aos poucos. No tempo em que ela era jornalista e fazia 

reportagens, e mesmo antes, quando vendia ficções para revistas, os seus textos eram 

baseados nas suas experiências da Europa, ou de sua cidade natal, bem como de sua vida 

amorosa e oculta em Montreal. Seus artigos jornalísticos para o Bulletin des Agriculteurs 

eram elaborados em série e tratavam do mesmo tema, mas ganhavam novos enfoques que 

aprofundavam a matéria, ampliando o conhecimento e o interesse do leitor. François Ricard 

aponta o método criado por Gabrielle Roy: “uma mistura de dados - históricos, estatísticos e 

outros - recolhidos tanto em pesquisa ‘de campo’ quanto nas pesquisas feitas em bibliotecas - 

com um forte investimento subjetivo”
46

 (RICARD, 2000, p. 219). O autor também pontua que 

Roy investia num texto autobiográfico ao relatar a própria descoberta do objeto da 

reportagem, dedicando-se à arquitetura do texto e das imagens criadas. É curioso observar a 

maneira como Roy escreve alguns de seus romances. Ces enfants de ma vie (1977), Rue 

Deschambault (1955) e La Route d’Altamont (1966) também têm uma forma parecida com o 

método da jornalista Gabrielle Roy, guardadas as diferenças: uma história chama outra, 

ampliando o universo temático. O leitor tem uma visão mais aprofundada da personagem da 

narradora, que elabora sua visão de mundo e sua história pessoal, pontuando momentos 

marcantes nas múltiplas narrativas, que também recebem títulos. Numa entrevista, Gabrielle 

Roy discorre sobre este processo: 

 

                                                           
45

 quelques-uns des événements les plus marquants de la vie d’Éveline sont maintenant rapportés de son point de 

vue à elle, [...] En outre, au lieu de s’en tenir à un roman traditionnel découpé en chapitres, Gabrielle s’essaie à 

une construction plus ouverte, plus éclatée, où l’histoire serait divisée en une suite d’épisodes autonomes faisant 

chacun l’objet d’une sorte de longue nouvelle (RICARD, 2000, p. 393 e 394). 

46
 “un mélange de données factuelles - historiques, statistiques et autres, recueillies aussi bien par le biais de 

l’enquête ‘sur le terrain’ que par des recherches en bibliothèque - et d’un très fort investissement subjectif” 

(RICARD, 2000, p. 219). 
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Je trouve cependant de plus en plus difficile de distinguer entre le roman de forme 

usuelle et le genre à la Schéhérazade des Mille et une Nuits où le récit appelle le récit 

qui appelle le récit. De plus en plus m’enchante cette manière parce qu’elle me 

semble toujours mouvante et contenir le moins de temps creux et le plus de temps 

forts. La vie y gagne ce qu’y perd peut-être la forme (ROY, 2005, p. 252). 

 

Como jornalista, Gabrielle Roy descreve um quadro comovente da profissão de 

professora primária em “Pitié pour les institutrices!” (escrito entre 1941 e 1942). Alguns 

trechos já foram citados nesta dissertação. Muitas situações destacadas pela jornalista, que 

foram vivenciadas ou observadas por ela, estão presentes em algumas narrativas, e 

principalmente no romance Ces enfants de ma vie, que oferece, de narrativa em narrativa, um 

pequeno panorama desta profissão. Mas o que também se percebe no artigo royano é a 

denúncia do descaso com o ensino, com a preparação das professoras e sua desqualificação 

salarial. Este lado atento aos problemas socioeconômicos é bem caraterístico também em seus 

textos literários: 

 

Elle [l’institutrice] se nomme Florence, Cécile ou Ernestine. Vingt ans, ving-deux 

ans, vingt-cinq ans. Ses parents se sont saignés à blanc pour en faire une demoiselle, 

une institutrice; car quelque part dans notre complexe national l’idée demeure que 

l’enseignement est une profession distinguée. [...] elle est entrée à l’École Normale. 

On lui a remis un beau brevet que ses parents tout fiers ont fait encadrer. Puis, on lui 

a dit : “Maintenant tu peux gagner ta vie” [“Gagner ma vie”, um dos títulos que 

compõe o romance Rue Deschambault]. Sa misère a commencé. Depuis, elle vit loin 

des siens, quelquefois dans une petite communauté bonne et charitable, très souvent 

dans un milieu soupçonneux, cancanier qui cherche dans tous ses propos, dans tous 

ses gestes, dans toutes ses allées et venues, matière à la médisance. Car il ne fallait 

pas seulement qu’elle fût soumise à la pauvreté, mais encore à la tyrannie. [...] Pour 

protéger sa réputation elle doit vivre isolée entre ses quatre murs. [...] Ses journées 

ne varient guère. [...] les enfants arrivent, et de neuf heures à quatre heures, c’est 

l’énervant, l’excédant travail, celui qui de tous demande le plus de perspicacité, de 

patience, de bonté et de flair. [...] Je voudrais bien voir le budget de Cécile, de 

Florence ou d’Ernestine. Trente dollars par mois à répartir entre la nourriture, les 

vêtements, les imprévus... [...] Elles ne sont pas toutes fort calées, loin de là. 

Comment pourraient-elles l’être ? est-ce avec trente dollars par mois qu’elles 

peuvent s’acheter parfois un livre d’histoire, de géographie, de pédagogie, de 

psychologie dont une institutrice a le plus grand besoin? (ROY, 2007, p. 216-222). 

 

Na última narrativa, “De la truite dans l’eau glacée”, como foi visto, a narradora 

deixa entrever uma afeição sincera que nasce entre Médéric e a jovem professora. 

Assemelhando-se a algumas situações de vida de Gabrielle Roy, essa narradora também busca 

se realizar pessoalmente e sonha com uma vida nova. O biógrafo François Ricard (2000) 
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conta que Roy teve um caso amoroso com um francês, Jean Coulpier, na época em que ela era 

professora em Cardinal: 

 

Eles são vistos frequentemente juntos no vilarejo, abraçados, ou passeando pelas 

ruelas. Logo depois, uns cinco ou seis anos mais tarde, numa das primeiras novelas 

publicadas, Gabrielle Roy imaginará uma jovem da cidade de nome Noëlla, 

evocando com nostalgia o tempo em que ela passou, como professora primária “na 

região de Pembina que tem qualquer coisa de brutal, de inquietante e, entretanto, de 

infinitamente sedutor”. Noëlla tem um pretendente, Jean, que é “um incorrigível 

sonhador” e quer tê-la sempre ao seu lado. Mas a jovem, incapaz de se satisfazer 

com “esta terra desoladora”, só tem um desejo: voltar para a cidade
47

 (RICARD, 

2000, p. 130). 

 

Misturando inspiração e vida pessoal, Gabrielle Roy diz numa entrevista que ela se dedicou a 

ganhar a confiança de um aluno, e não só ganhou sua atenção mas também, provavelmente, 

sua afeição. Ela também conta o que parece mais improvável: o buquê de flores, que a 

personagem da professora ganha de Médéric, teria sido inspirado numa experiência da autora, 

mas ela não diz tudo ao entrevistador. François Ricard especula quem poderia ter lançado o 

buquê pela janela do trem: “o mesmo aluno? Um de seus primos? Seu namorado Jean 

Coulpier?”
48

 (RICARD, 2000,  p. 542). A escritura royana tem uma inspiração autobiográfica. 

Uma frase da escritora Marguerite Yourcenar ilumina este caminho produtivo da escrita: “a 

memória escolhe, é o mais antigo dos artistas”
49

 (apud FRANCOEUR, 1996, p. 234). A 

memória escolhe, mas a imaginação também. Nas entrevistas, Roy discorre sobre o seu 

processo criativo a partir de suas vivências, como podemos ver na resposta que ela dá a Silver 

Donald Cameron sobre a criação de La Petite Poule d’Eau: “En vérité, j’ai utilisé le contexte, 

mais j’ai créé la famille et les personnages à partir de différents éléments empruntés ici et là. 

Il sont complètement différents des gens avec qui j’ai vécu dans l’île” (ROY, 2005, p. 206). 

Seu terceiro romance, Alexandre Chenevert (1954), escrito em terceira pessoa, não 

foi concebido com as características que Roy perseguirá mais adiante: uma obra mais 
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 “On les voit souvent ensemble au village, bras dessus bras dessous, ou en train de se promener le long des 

petites routes de section. À peine cinq ou six ans plus tard, dans une de ses toutes premières nouvelles publiées, 

Gabrielle Roy imaginera une jeune citadine du nom de Noëlla, évoquant avec nostalgie le temps qu’elle a passé 

comme institutrice dans la ‘région Pembina qui a quelque chose d’abrupt, de tourmenté et pourtant 

d’infinimment séducteur’. Noëlla a un cavalier, Jean, qui est ‘un incorrigible rêveur’ et veut la garder à jamais 

auprès de lui. Mais la jeune femme, incapable de se satisfaire de ‘cette campagne désolante’, n’a qu’un désir: 

repartir pour la ville” (RICARD, 2000, p.130). 

48
 “le même élève ? un de ses cousins ? son ami Jean Coulpier ?” (RICARD, 2000,  p. 542). 

49
  “[l]a mémoire choisit; c’est le plus ancien des artistes” (apud FRANCOEUR, 1996, p. 234). 
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fragmentada, sem continuidade, com narrativas que vêm com títulos e que incluem uma 

narradora em comum, em primeira pessoa. Alexandre Chenevert teve um longo e doloroso 

processo de gestação. Conforme François Ricard (2000), a escritora se sentia na obrigação de 

dar ao público uma continuação de Bonheur d’occasion (1945), ou seja, um romance com 

uma forma mais linear e tradicional. Ele diz que Gabrielle Roy declarava que não tinha 

nenhum prazer em escrevê-lo, e que a autora se sentia uma prisioneira. Mesmo assim, a autora 

tem uma relação profunda com este texto: 

 

O personagem de Alexandre Chenevert, por assombrar sua mente, torna-se para ela 

como um alter ego, isto é, um ser cada vez menos fictício, cada vez menos 

destacado dela, e cujo papel é de recolher e de objetivar de algum modo sua própria 

existência e seus próprios tormentos. [...] Nenhum outro de seus personagens tinha 

sido até então - e nenhum o será doravante - tão próximo dela, tão intimamente 

confundido com o seu pensamento e com a sua vida
50

 (RICARD, 2000, p. 340). 

 

Aos ler os textos royanos, percebi que muitas características de Chenevert têm uma fonte não 

só na autora mas também no pai dela: preocupação de ordem material, insônia, uma doença 

que vai corroê-lo, empenho,  senso de dever, preocupações com a vida dos outros e com o 

mundo, sendo gentil e compreensivo com pessoas que não eram de sua intimidade, fechado 

no ambiente familiar, exigente, não conseguindo se desvencilhar de uma tristeza profunda e 

dos tormentos de sua alma, de seus remorsos. Eugénie, a mulher do personagem Alexandre 

Chenevert reclama dele: “- Toi, t’es doux devant les étrangers. Après, il faut que tu passes ta 

mauvaise humeur à la maison” (ROY, 1995, p. 94). Em Rue Deschambault (1955), a 

narradora discorre sobre o seu pai: “papa devenu comme étranger à la joie, si loin d’elle qu’il 

ne pouvait presque plus la reconnaître sur un visage, papa néanmoins était sensible à la 

souffrance” (ROY, 1993c, p. 141). O personagem do pai da narradora na novela “Un 

vagabond frappe à notre porte” - escrita em primeira pessoa (do livro de novelas intitulado Un 

jardin au bout du monde, de 1975) - também traz características parecidas com as figuras 

paternas de outras narradoras royanas, além de todos estes personagens masculinos terem 

                                                           
50

 “Le personnage d’Alexandre Chenevert, à force de hanter son imagination, devient pour elle comme un alter 

ego, c’est-à-dire un être de moins en moins fictif, de moins en moins détaché d’elle, et dont le rôle est de 

recueillir et d’objectiver en quelque sorte sa propre existence et ses propres tourments. [...] Aucun autre de ses 

personnages n’a été jusqu’alors - et aucun ne le sera par la suite - aussi proche d’elle, aussi intimement confondu 

à sa pensée et à sa vie” (RICARD, 2000, p. 340). 
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muitas semelhanças com o pai de Roy, que aparece na autobiografia La détresse et 

l’enchantement (1984). 

O romance Alexandre Chenevert, e não só o personagem, tem muito da autora, que 

se espalha por vários personagens: Godias, Irène, Eugenie, o doutor, o viajante etc. É um 

diálogo entre o remorso e a esperança, ou entre a busca pela beleza da vida e o seu 

desencantamento.  E mesmo o narrador, em terceira pessoa e onisciente, é mergulhado na 

visão da autora, na possibilidade de realização e na empatia: “cet air sifflait comme un rappel 

de rivages lointains, oubliés et peut-être jamais abordés. Peut-être cherchait-il à signifier que 

l’homme n’a pas encore commencé à percevoir les infinies possibilités de son destin sur terre” 

(ROY, 1995, p. 81), ou, num brevíssimo parágrafo: “La joie dans l’âme n’était donc pas 

tuable” (ROY, 1995, p. 261). Se em outros romances, escritos em primeira pessoa, as 

narradoras se descobrem parecidas com a mãe, em Alexandre Chenevert, o personagem do pai 

percebe que sua filha se parece com ele: “Irène était comme lui; elle rageait de devoir aux 

autres, d’être cause de soucis; elle était très indépendante” (ROY, 1995, p. 257). E a filha 

também tem a mesma percepção e se sente mal. Neste momento do romance, seu pai irá 

falecer de uma longa doença em breve: 

 

Auprès de son père, le visage vieilli et pincé, Irène commençait cette longue et vraie 

connaissance des autres qui ne nous vient qu’à travers la peine [esta percepção do 

narrador é uma visão constante da autora tanto em seus textos quanto nas 

entrevistas]. Elle en aurait pour toute sa vie à pardonner à son père, à travers ses 

propres épreuves, l’angoisse qu’il lui avait transmise. 

- Pauvre petite fille! la plaignit-il, sachant qu’il souffrirait en elle, comme sa mère en 

lui avait continué d’endurer la vie. Pauvre petit Paul! [filho de Irène] dit-il ensuite, 

n’apercevant point fin à cette chaîne de transmission de la douleur [...] (ROY, 1995, 

p. 285). 

 

Ou ainda, pode-se vislumbrar a vontade de partir da autora, que aparece não só aqui pela 

personagem Irène, mas também nas autobiografias de Gabrielle Roy. O narrador comenta esta 

sensação desoladora de Irène: 

 

Il lui semblait, près de son père, qu’elle était menacée en effet de lui ressembler: de 

là tant de malaise en son âme, le sentiment que sa vie était entravée par la crainte du 

malheur que son père entretenait. Mais, au loin, sûrement elle se dégagerait de cette 

fatalité qu’ici sentait écrasante (ROY, 1995, p. 110). 
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Roy tem um sentimento parecido quando está junto de sua família, e estas situações são 

trabalhadas nos romances e nas autobiografias. Em Le temps qui m’a manqué (1997), após o 

enterro da mãe e do encontro com suas irmãs, ela confessa sua vontade de se afastar: 

 

Je me dis attendue à Montréal dès la semaine prochaine. C’était en partie vrai. Mais 

il y avait aussi que je ne pouvais pas plus qu’avant mon voyage en Europe supporter 

l’atmosphère de tiraillements que je trouvais dans ma famile. [...] Leur mal, trop 

pareil au mien que je sentais parfois vouloir renaître à leur contact, m’enlevait la 

confiance qu’il m’aurait fallu avoir en moi-même pour leur porter secours. Il me 

faisait peur horriblement, comme si je risquais en restant près d’elles d’en être 

atteinte à jamais. Je pense bien encore une fois avoir pris la fuite (ROY, 2000, p.72-

74). 

 

O romance Alexandre Chenevert parece um diálogo interno da autora que percebe nela muitas 

emoções e ações parecidas com as da família, e muitas impressões e tormentos se concentram 

nesse romance. Chenevert é considerado como não tendo um dom para a escrita literária, 

permanecendo preso num texto técnico e numa rotineira vida de caixa de banco, afogado em 

preocupações de toda ordem. Os períodos considerados como angustiantes e vazios pela 

autora, quando ela não conseguia escrever, aparecem em Chenevert, que tenta criar e não 

consegue.  Em fragmentos, muitas vivências da família de Gabrielle Roy são pinceladas nesse 

romance, que ensaia dissolver a não confiança numa vida mais leve e fraternal. Durante a 

longa gestação de Alexandre Chenevert (1954) a autora já mantinha um projeto que a atraía: 

Rue Deschambault (1955), que vai inaugurar uma narradora em primeira pessoa, que se dobra 

sobre si mesma e rememora histórias que vivenciou e ouviu, explorando também seus sonhos 

e dúvidas existenciais. Apesar de Alexandre Chenevert ser situado no tempo presente da 

autora - após a Grande Guerra -, não sendo um romance de rememoração, há nele esta ênfase 

royana: a alma da autora no corpo do romance. 

 

Je pressentais parfois que je devenais moi-même comme un vaste réservoir 

d’impressions, d’émotions, de connaissances, pratiquement inépuisable, si 

seulement je pouvais y avoir accès. Mais avoir accès à ce que l’on possède 

intérieurement, en apparence la chose la plus naturelle du monde, en est la plus 

difficile (ROY, 1988, p. 221). 

 

Mesmo em constante pesquisa de si, Gabrielle Roy não percebeu um traço 

característico da maioria de seus personagens que foi notado por um crítico literário: eles 
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estavam sempre caminhando e viajando, uma característica da autora. De suas andanças 

paisagísticas, profissionais e afetivas, seus textos sustentam-se nestas imagens que se 

deslocaram e se aninharam em sua paisagem interna para ali renascerem. Toda esta bagagem 

lhe marcou as fibras do espírito. A elaboração de tramas em que surgem a angústia ou a 

vontade de ultrapassar a barreira da resignação, da preocupação ou do medo aparece de 

formas variadas e em diferentes intensidades. Além disso, algumas sensações decorrentes de 

fatos marcantes vivenciados pela autora habitam seus textos: rejeição ao destino submisso das 

mulheres casadas, largar ou não a profissão de professora, sair ou não da cidade em que vivia 

com sua mãe, se entregar ou não a uma paixão que possa botar em risco sua realização e 

liberdade pessoal, viajar ou não para a Europa para então desenvolver suas potencialidades 

artísticas, enfim, sair da corrente de uma vida que parecia destinada ao abafamento de seus 

desejos mais caros. Assim, em sua obra, a voz de uma nova mulher vai se configurando. A 

angústia desta mulher solteira está relacionada, em maior ou menor grau, ao destino comum 

das mulheres que ficavam submissas aos maridos, pois ela vive neste ambiente controlador 

que exclui as mulheres de uma vida mais livre e independente. Se este diálogo e esta oposição 

não gritam, como as gaivotas, o sufocamento dos personagens e das narradoras royanas, como 

se percebe nos textos inéditos de Roy - Baldur e Saga de Éveline -, em que as mulheres 

afogadas em tarefas e deveres matrimoniais lamentam a morte de seus sonhos e de sua 

liberdade, segundo Lori Saint-Martin (2002), há sempre nos textos publicados algum 

personagem - além dos personagens das narradoras - que vê e que aponta para este extermínio 

de sonhos. E numa brevíssima passagem do romance Rue Deschambault, a narradora 

relembra um momento tenso de sua infância, quando ela acompanha sua mãe numa viagem 

para que esta tente convencer uma das irmãs da narradora a não se casar. No meio da viagem, 

a pequena Christine tenta dormir: “Souvent, croyant que je dormais ou pour me calmer, 

maman effleurait ma joue de sa main... et je sentais qui grattait un peu ma joue son alliance 

d’or...” (ROY, 1993c, p. 53). Um trecho cheio de sentidos: a aliança de casamento que 

machuca a filha, o anel como metonímia do casamento, que fere; a submissão da filha à dor, 

ela não consegue pedir para a mãe parar de arranhá-la, o que se assemelha à submissão da 

mulher ao marido tanto física quanto socialmente; a tensão da mãe que não percebe que está 

ferindo a filha, transmitindo seu fardo e sua dor para a filha; a falta de delicadeza materna (em 

outras passagens também se vê uma falta de afetividade, a mãe aparece mais como uma 

sonhadora, uma contadora de histórias, encorajadora, mas o tato afetivo e caloroso não é tão 

marcado como o dom materno de provocar a imaginação da filha). 
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Então, a perspectiva das narradoras royanas, que rememoram sua angústia e seu 

desejo de liberdade, pode estar em luta com esta triste condição feminina, que era vivida pela 

maioria das mulheres de sua época. Deste modo, em Ces enfants de ma vie, vê-se a professora 

rejeitar firmemente qualquer impulso de paixão em relação ao seu aluno Médéric, mesmo que 

ela esteja também confusa e sofrendo. Após a tempestade, a professora vê mais claramente e 

rejeita qualquer relação. Ela demonstra sua firmeza quando Médéric, de volta à escola, ensaia 

mostrar o que sente: 

 

Je me fis aussi maîtresse d’école que possible: 

- Je ne m’ennuie nullement à ma tâche, Médéric. Elle est toute ma vie. Toute ma 

passion. Elle me suffit complètement [...] À partir de maintenant, j’entends me 

donner entièrement à ma classe (ROY, 1993a, p. 168 e 169). 

 

Mas o casamento nos romances royanos é fadado ao sofrimento não só para as mulheres, que 

são controladas pelos maridos, mas também para os homens. A palavra amor e paixão são 

indício de desilusão e distância. Sempre há um personagem que lamenta ter se casado no auge 

da paixão, ou por impulso sem realmente conhecer a pessoa. No caso de Ces enfants de ma 

vie, vê-se Rodrigue Eymard reclamar de sua vida por ter se casado jovem. Em Alexandre 

Chênevert, a filha Irène também faz um mau casamento, por exemplo. Em Rue 

Deschambault, na narrativa intitulada “Pour empêcher un mariage”, a narradora e sua mãe 

viajam para impedir o casamento de uma das irmãs de Christine. Esta vivência é inspirada 

num fato familiar. Numa das passagens deste romance, Rue Deschambault (1955), a 

narradora, que ainda era uma menina, relata um diálogo que ouviu entre sua mãe e irmã: 

 

Pourquoi t’entêtes-tu à faire ton malheur? 

Et Georgianna répétait toujours et toujours la même chose : 

- J’ l’aime. Je vais me marier. Je l’aime... 

Après, moi, presque toute ma vie, je n’ai pu entendre un être humain dire : 

“J’aime... ” sans avoir le coeur noué de crainte et vouloir de mes deux bras entourer, 

protéger cet être si exposé... 

[...] - pauvre Georgianna, dit alors maman, tu parles de l’amour comme s’il devait 

durer... Mais lorsqu’il finit... s’il n’y a pas autre chose pour prendre sa place... c’est 

affreux! (ROY, 1993c, p. 54). 
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E mais tarde, a pequena Christine pergunta à sua mãe: 

 

- Est-ce qu’on ne le sait pas pour sûr, quand on aime ?.... 

- Des fois, non, dit maman. 

- Toi, tu le savais ? 

-Je pense que je le savais. 

Puis ma mère s’irrita. Elle eut l’air très fâchée contre moi. Elle dit : “T’es trop 

raisonneuse” C’est pas ton affaire... tout ça... Oublie... Dors... (ROY, 1993c, p. 56). 

 

Gabrielle Roy, nos romances em primeira pessoa, dá voz às aspirações das mulheres que são 

não casadas nem mães. A voz que toma mais espaço e relata o aprisionamento dessas 

mulheres é a de quem quer se afastar deste destino sofrido. Se Roy pontua esta sujeição 

feminina, ela também anuncia, com o seu sonho e sua escuta, outras possibilidades de vida. 

Os finais royanos tendem a um recomeço, mesmo que haja sacrifício, perdas e escolhas 

difíceis. Eles ficam em aberto, ficam na promessa de algum encontro, e não apenas declaram 

a morte dos sonhos. E muitos personagens masculinos também trazem esta característica das 

personagens narradoras em primeira pessoa, que presenciam e se apiedam da marginalização 

da mulher. Em La Montagne secrète (1961): 

 

C’était le premier visage de jeune fille qu’il [Pierre Cardorai] voyait depuis 

longtemps. À travers ce visage le sort féminin lui sembla tout à coups pathétique au-

delà de tout. Il aurait voulu encourager la petite serveuse, la soutenir... mais peut-

être avait-il encore plus le désir de fixer ses traits - sa manière à lui de défendre les 

êtres. Elle lui apparaissait comme une petite Ève d’une sorte nouvelle au milieu de 

ces hommes rudes - une Ève qui déjà cependant avait une amère connaissance de la 

vie (ROY, 1994a, p. 28). 

 

Como o artista, Roy quer fixar no papel esta triste condição feminina, “[...] le désir de fixer 

ses traits - sa manière à lui de défendre les êtres”. O narrador onisciente pontua a desolação de 

Cardorai, que vê a garçonete como uma nova Eva, ela não está casada e trabalha, mas mesmo 

assim ele sabe que não é fácil sua vida. O personagem-título Alexandre Chenevert tem uma 

filha, Irène, que decide se separar do marido e que trabalha como garçonete. Chenevert 

também se entristece com a condição feminina: 
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Et, tout à coup, Alexandre entrevit que les hommes et les femmes sur terre étaient 

irrémédiablement isolés les uns des autres par les misères paticulières à leur sexe et 

qu’à tout prendre celles des femmes étaient peut-être les plus lourdes. Il en eut le 

coeur étreint comme d’une injustice commise en sa faveur, et dont il n’avait pas à se 

féliciter (ROY, 1995, p. 99). 

 

O narrador também vasculha o pensamento da mulher de Chenevert e, num tom piedoso, é 

sublinhada a injustiça em relação à mulher: “elle retardait d’obéir à son médecin. Il est vrai 

qu’elle redoutait beaucoup le traitement; elle y voyait une sorte de lien, la pauvre femme, avec 

le mariage, l’injuste condition féminine qui vaguement lui paraissait imputable à l’égoïsme 

des hommes” (ROY, 1995, p. 94). 

O projeto autoral de Gabrielle Roy, de se inspirar cada vez mais em sua própria vida 

e de se alimentar de suas aspirações, seguiu o rastro de uma escuta íntima. A personagem da 

professora primária, em Ces enfants de ma vie, presencia a vida difícil da mulher e tenta se 

deslocar deste lugar inferior para o qual a sociedade de então a empurra. A voz das narradoras 

em primeira pessoa, que Roy encontra em sua busca autoral, lamenta mas também canta a 

esperança: a jovem professora aspira a outra carreira, outros voos. Na autobiografia La 

détresse et l’enchantement (1984), a narradora desabafa e lembra de sua situação como 

professora primária: 

 

Etonnamment, maman, après une lutte d’arrache-pied pour me garder, tout à coup 

céda. La fin de sa résistance, je l’ai racontée dans La Route d’Altamont, et, quoique 

ce soit en partie romancé, c’est-à-dire transcendé, il reste que j’ai mis l’essentielle 

vérité dans ce récit et ne veux plus revenir sur cette vieille douleur (ROY, 1988, p. 

183). 

 

Elle [mãe da autora] ne combattait plus maintenant en rien ma décision. Elle ne 

comprenait toujours pas que je puisse désirer quitter ma situation enviable, mes 

doux petits élèves aimants, une vie qui devait avoir à ses yeux quelque chose du 

paradis. Sans comprendre la force qui me dominait, elle avait commencé à la 

pressentir et me plaignait, je pense, d’en être la proie, sans songer qu’elle-même, 

toute sa vie, avait été la proie de quelque profonde exigence intérieure (ROY, 1988, 

p. 211). 

 

Esta exigência interior foi o leme que direcionou a vida de Roy para escrever e alargar seus 

horizontes. E quem lê pela primeira vez a autora, sem saber quem ela tinha sido antes de se 

dedicar à escrita, vai ler histórias banhadas de vida e de sonhos em que palpitam as dúvidas, a 
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angústia e o desejo de mudança e de realização pessoal. A leitura da obra royana é brindada 

com os vasos comunicantes entre vida e arte. A imaginação e inspiração royana dialogam com 

a reflexão de Evando Nascimento: “O pacto que os narradores podem fazer com seus leitores 

é quanto à força e à legitimidade de seu relato, fundado numa experiência instável, dividida, 

estilhaçada, como se fosse verdade, no fundo marcadamente estética” (NASCIMENTO, 2010, 

p. 198). 

 

 

3 ENTREVISTAS COM GABRIELLE ROY: A ENTRE-VISTA QUE SE FIXA NA IMAGEM 

QUE PISCA 

 

Mesmo uma foto não é pura restituição do real 

(Serge Doubrovsky) 

 

No texto “Vida de escritores”, Leonor Arfuch (2010) declara que já se tornou regular 

a publicação de livros que trazem entrevistas com escritores. Entrevistas estas que 

inicialmente tinham sido publicadas na imprensa. E Arfuch interroga: “O que alimenta essa 

curiosidade sem pausa?” Por que enfim, se solicita “o suplemento de outra voz” aos 

escritores, àqueles que trabalham com palavras? A autora também informa que, segundo 

Philippe Lejeune, “foi o interesse nas vidas dos grandes escritores do século XIX, que se 

manifestara até então por meio da publicação de comentários, cartas, testemunhos etc., o que 

impulsionou a utilização da nova forma de maneira exaustiva e sistemática” (ARFUCH, 2010, 

p. 210). Em busca da presença autoral e de informações de diversas ordens, a entrevista, que 

parte do público - do jornalista/escritor/pesquisador e até mesmo do leitor não profissional 

(principalmente na internet) -, solicita “àquele que trabalha com palavras” e que cria vidas 

uma proximidade: sua maneira de ver, de se inspirar, de escrever, de existir etc. Arfuch cita 

Roland Barthes, que reflete sobre esta “última obrigação, a lógica da entrevista”, podendo ser 

vista: 
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de um modo algo impertinente, como um jogo social que não podemos eludir, ou, 

para dizê-lo de maneira mais séria, como uma solidariedade do trabalho intelectual 

entre os escritores, por um lado, e a mídia, por outro. Se se publica, é preciso aceitar 

o que a sociedade solicita aos livros e o que se fala deles (apud ARFUCH, 2010, p. 

211). 

 

Jogo social que não se consegue evitar, algo impertinente tais como as perguntas que se 

orientam para algo mais pessoal e que fogem à esfera profissional, deslocando-se para 

terrenos imprevistos e íntimos, ou ainda, perguntas que forçam uma redução ou explicação 

das histórias ou personagens criadas; ou mesmo que tentam juntar vida e obra, gerando então 

surpresas, incômodos, reticências, omissões, rebeldias, desvios e ficções dos autores. Existem 

também perguntas que provocam determinadas respostas ou que buscam reduções 

dicotômicas, bem como fórmulas que tendem a forjar ou reafirmar uma imagem construída na 

mídia. Além destas impertinências, os escritores talvez percam um tempo precioso nas muitas 

entrevistas, por vezes bem repetitivas, embora estas ajudem na divulgação do trabalho e no 

ritual de consagração pela mídia, como pontua Leonor Arfuch (2010), que também escreve 

sobre a importância da entrevista: 

 

[...] a vida de escritores se desdobra como um suplemento necessário. O que é dito 

ali não só tende a alimentar a lógica insaciável do mercado, a (auto)produção do 

autor como figura pública, sua imagem como ícone de vendas [...] mas também a 

relação, antiga e fascinante, entre autores e leitores, por caminhos - perguntas - que 

escapam ao texto e que nem por isso lhe são totalmente alheios, caminhos que levam 

talvez, inadvertidamente, a outros registros do conhecer (ARFUCH, 2010, p. 236). 

 

A entrevista, segundo Barthes, também é “solidariedade do trabalho intelectual” e fonte de 

pesquisa que fomenta reflexões, curiosidades e interpretações, oferecendo outras paisagens da 

vida dos autores. Segundo Arfuch (2010), a entrevista com escritores pode ser utilizada como 

fonte de estudos teóricos - assim como as anotações, as cartas, os manuscritos, os diários etc. - 

e material para uma biografia. Enfim, são muitas as correntes e os estímulos para se construir 

e conhecer de outra forma o autor e sua obra, e se encontrar novamente, sob outra perspectiva, 

com alguém que criou textos em que nós, leitores, estivemos envolvidos. Então, a entrevista, 

esta maneira exaustiva e sistemática de captar um algo mais dos autores, cativa legiões de 

leitores, amadores ou profissionais, e estes tentam entrelaçar o limite borrado, como escreve 

Arfuch, criando e descobrindo alguma aliança entre vida e ficção. Neste encontro, pode 

nascer alguma afinidade com o autor, podendo vir a fisgar o leitor a partir deste espaço em 
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que o autor responde e se constrói. A entrevista é uma porta entreaberta para a narração de 

uma vida e expõe as visões, os gestos e as impressões dos autores a partir das questões 

motivadas não pelo próprio autor e sim pelo público - pelos jornalistas/pesquisadores. A 

autobiografia sugere, em tese, a disponibilidade e o desejo do próprio autor de elaborar suas 

questões, arquitetando uma interpretação de si. Ou seja, o projeto autobiográfico nasceria da 

necessidade pessoal e artística do autor, que compartilharia esta construção de si com o 

público. Digo “em tese” porque no capítulo Vida de escritores, Leonor Arfuch (2010) cita 

uma entrevista em que a motivação para escrever uma autobiografia não partiu do escritor 

Paul Bowles, que é entrevistado por Jeffrey Bayley, e sim da editora, como veremos: 

 

- Sua autobiografia Without stopping parecia transbordar com nomes de artistas, 

escritores e pessoas famosas em geral que o senhor conheceu. 

- E eliminei muitos. [...] A razão é que a editora Putnam queria que o livro fosse 

praticamente uma lista de nomes, acentuaram isso desde o início, antes que eu 

assinasse o contrato. Se tivessem me deixado em paz, sem tantas condições, acho 

que poderia ter feito algo mais pessoal. [...] Meu tempo estava acabando e tinha que 

cumprir com a data. [...] Não tinha diários nem cartas para consultar, então tive que 

revisar toda a minha vida, mês a mês, rastreando até o meandro mais insignificante 

de seu curso. E como eu disse, isso me levou mais de um ano (apud ARFUCH, 

2010, p. 215). 

 

Este não foi o caso de Gabrielle Roy que, evitando ao máximo ser entrevistada, trabalhou 

praticamente durante a sua última década de vida em seus textos autobiográficos La détresse 

et l’enchantment (1984) e Le temps qui m’a manqué (1997), deixando claro que a publicação 

só se daria postumamente. Se a entrevista propõe uma captura ao vivo, e ao vivido, numa 

conversa que surge a partir das curiosidades e das formulações do entrevistador - mídia, 

pesquisador, leitor - que tentam captar uma parte desta narrativa vital, a autobiografia royana 

tem o tempo meditativo, é um projeto inspirado por seu desejo de nascer no papel. Roy queria 

criar o que ela acreditava poder ser o seu melhor “romance”. E o seu texto autobiográfico veio 

à luz a partir das questões e da vontade da própria autora, que não se sentia tão bem dando 

entrevistas. Esta independência em relação à mídia vai se consolidando no decorrer da sua 

carreira. Gabrielle Roy cada vez mais tem a liberdade de escolher os momentos e a forma da 

entrevista, tendo controle de como se expor ao público. E neste encontro entre entrevistado e 

entrevistador, mesmo que exista um roteiro de questões e de temas criados por este, os 

desvios, as omissões, a negativa, o confronto e as respostas preparadas pelos autores tendem a 

alterar a rede da entrevista. 
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Neste estudo, meu objetivo é deixar que o suplemento da outra voz solicitado à 

escritora soe a partir de algumas entrevistas que ela concedeu. Também pretendo evidenciar 

sua postura em relação à intensa demanda por entrevistas: não se colocando totalmente à 

disposição da imprensa. O livro em que me baseio é uma compilação de entrevistas com a 

autora: Rencontres et entretiens avec Gabrielle Roy: 1947-1979 (ROY, 2005), organizado por 

Nadine Bismuth, Amélie Desruisseaux-Talbot e François Ricard, biógrafo da autora. Fazem 

parte desse livro dezesseis entrevistas dentre cerca de quarenta que Gabrielle Roy concedeu 

durante a sua carreira literária. Na apresentação desta seleção, os organizadores do livro 

informam que as entrevistas e os encontros selecionados foram divididos em cinco partes, 

correspondendo aos períodos mais significativos na carreira da autora: (1) “1947: l’événement 

Bonheur d’occasion”, que traz cinco entrevistas realizadas em Quebec e na França; (2) “1951: 

le deuxième livre” [La Petite Poule d’Eau], que contém apenas uma entrevista; (3) “1960-

1969: la grande dame”, seis entrevistas; (4) 1971: “Gabrielle Roy: un oiseau à la fenêtre de la 

prison”, uma única entrevista e o único texto revisado pela autora; (5) “1972-1979: écrire au-

dessus de la mêlée”, que traz três entrevistas (apud, ROY, 2005, p. 9 e 10). Neste trabalho, 

não poderei explorar totalmente este rico material, contudo pretendo dar um panorama 

selecionando respostas que joguem luz em seu trabalho autoral, em sua visão de mundo, bem 

como na arquitetura de uma imagem de si que a autora construiu durante este percurso. Ainda 

na apresentação do livro, os organizadores escrevem: 

 

Diferenciando-se de muitos escritores de sua época ou da nossa, Gabrielle Roy não 

se deixou levar pelo jogo da publicidade e das entrevistas jornalísticas, estimando 

que seus livros deveriam ser suficientes, e que seriam estes, mais do que sua imagem 

e suas palavras relatadas pelos jornalistas que deveriam alcançar os leitores. À 

exceção do início, quando o imenso sucesso local e internacional de Bonheur 

d’occasion, seu primeiro romance, colocou a autora no turbilhão da celebração 

midiática - experiência que a deixou com um gosto amargo e com um tipo de pavor -

, ela se dispôs durante o resto de sua carreira a preservar ferozmente sua 

independência e sua tranquilidade, [...] só aceitando se abrir publicamente em raras 

ocasiões, diante de pessoas com quem ela se sentia em confiança, principalmente 

com colegas escritores
51

 (apud ROY, 2005, p. 7). 

 

                                                           
51

 “À la différence de bien des écrivains de son époque ou de la nôtre, Gabrielle Roy ne s’est guère livrée au jeu 

de la publicité et des entrevues journalistiques, estimant que ses livres devaient se suffire à eux-mêmes et que 

c’était eux, plutôt que son image et ses paroles rapportées par des journalistes, qui devaient rejoindre les lecteurs. 

Sauf au tout début, lorsque l’immense succès local et international de Bonheur d’occasion, son premier roman, 

l’a précipitée dans le tourbillon de la célébration médiatique – expérience qui lui a laissé un goût amer et une 

sorte d’effroi -, elle a tenu pendant tout le reste de sa carrière à préserver farouchement son indépendance et sa 

tranquillité, [...] n’acceptant de se confier publiquemente qu’à de rares occasions, devant de gens avec qui elle se 

sentait en confiance, notamment des confrères écrivains” (apud ROY, 2005, p.7). 
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Também me apoio e me inspiro em algumas reflexões de Leonor Arfuch (2010) sobre o 

roteiro de perguntas que sempre comparece nas entrevistas: “a cena da escrita”, “o ritual da 

escrita”, sobre a gênese de um livro, os bastidores do trabalho do escritor, “dos mistérios da 

criação”, correspondência entre obra e vida do autor, sua infância; “por que escrever?” e o 

“leitor ideal”. 

A imagem - com o seu conjunto de impressões e de lacunas - que criamos, como 

leitores, começa a piscar e em flashes, sensações, passagens, ausências e reflexões que 

tivemos no decorrer da leitura, e após, perpassam e se atualizam em nossa mente e se alargam 

no momento da entrevista, quando ficamos novamente disponíveis para apreender novas 

facetas sobre o autor e sua obra. Mas a imagem do autor, que o entrevistador tenta captar, não 

cessa de piscar. Pois, por mais que se siga uma fórmula que tenta extrair esta nascente de 

vidas e histórias, o autor continua a escapar, ofertando apenas um momento que se fixa, mas 

que permite novas interpretações. Porém, mesmo que a imagem do autor se fixe na entre-vista 

do entrevistador e do leitor, o entrevistado tenta não se fixar numa única foto, surpreendendo 

com novas metáforas e respostas, esfumaçando outras com os famosos “não sei”, “talvez”, 

“não tinha percebido”, “não sabia”, “é inconsciente”, “foi uma surpresa”, “não sei dizer”, 

“como dizer?”, “é um mistério” etc., além de colocar limites para algumas perguntas. Numa 

entrevista dada a Gérard Bessette em 1965, nota-se esta caça ao espírito da autora: 

 

- Pourquoi tous vos livres, sauf Rue Deschambault, sont-ils écrits à la troisième 

personne? 

- Ça se présente comme ça. Je me fie à l’inconscient. 

- Vous êtes freudienne ? 

- Non... Je veux dire... Comment dire?... [...] C’est quelque chose qui nous 

empoigne, nous entraîne, auquel il est difficile de résister et qui semble connaître 

tout d’un coup, par miracle, la voie à suivre. Je me fie à cette force à la fois obscure 

et clairvoyante. 

- Ce qu’on appelait autrefois “l’inspiration”? 

- Peut-être. Mais c’est un terme tellement galvaudé. 

- Dans vos romans la période de temps que vous embrassez est de plus en plus 

longue; et inversement, les personnages sont de moins en moins nombreux. 

Pourquoi? 

- Oui, on me l’a dit. Je ne le savais pas tout à fait, consciemment. Mais, au fond, oui, 

pourtant. Je suppose que cela correspond au coup d’oeil que l’on donne sur la vie au 

fur et à mesure que l’on atteint l’âge, l’expérience, la maturité. De même qu’en 
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gravissant une montagne le paysage n’est pas le même qu’en bas. Peut-être se passe-

t-il quelque chose de semblable dans toute vie d’ailleurs. 

- Pourquoi dans vos romans y a-t-il de moins en moins d’amour-passion, d’amour 

charnel? 

- Je ne sais pas... L’amour est un très grand sujet. Il n’est pas dit que je n’y 

reviendrai pas. Mais ce sera l’amour complet, pas seulement charnel ; spirituel aussi 

(ROY, 2005, p. 137-140). 

 

A abundância de “por quê?”, e a necessidade de obter explicações precisas, reduz a 

possiblidade de uma abertura e de uma reflexão mais fértil que amplie nossas percepções da 

autora, mesmo assim ela tenta refletir, mas há um desconforto no ar que fica evidente mais 

adiante, quando Bessette pergunta sobre o romance La Montagne secrète: 

 

- Pour Pierre Cardorai [personagem principal, pintor], qu’est-ce que la montagne 

symbolise? 

- Je ne sais trop au juste... en tout cas lui-même a à le découvrir... et par conséquent 

moi aussi. 

- Elle symbolise sûrement quelque chose. 

- Oui, cela va sans dire... 

- Est-ce la femme? la mère? 

- Non. 

- Est-ce l’enfance? 

- Non, sûrement pas... C’est peut-être Dieu. Si on entend par là tous les 

envoûtements, la création, le grand jeu magnifique et tragique de la création. 

[...] Comme je me préparais à partir, Mme Roy, m’a dit: 

- Vous savez, j’ai un peu peur de me faire interviouer comme ça. Ça me force à 

réfléchir, à me poser des questions, à essayer de voir clair en moi-même... Et si on 

voit trop clair en soi-même on est comme déçu: on se dit: “C’est n’est que ça, moi.” 

Et quand la pénombre est partie, que reste-t-il? Est-ce qu’il restera quelque chose à 

dire? 

- Vous craignez vraiment que...? 

- Peut-être. Je ne sais pas. Mais sans doute que la pénombre renaît de toute façon... 

(apud ROY, 2005, p. 141-143). 

 

Pesquisador universitário, escritor e crítico, Gérard Bessette (1920-2005) publicou artigos 

sobre a obra royana sob a ótica da psicanálise. Treze anos depois desta entrevista, ele ajudará 
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uma das irmãs da autora a publicar um livro sobre Gabrielle Roy. Nesse livro, Adèle Roy 

traça um perfil da autora como arrivista, que deixou a mãe para tentar o sucesso na cidade de 

Montreal. Esta publicação - época em que Roy se dedicava à escrita de sua autobiografia - 

deixou a autora angustiada e horrorizada, temendo um escândalo e colocando em questão sua 

versão de vida autobiográfica. Mas o livro de Adèle (Miroir du passé -1979), não teve muita 

saída. Supõe-se que sem a ajuda de Bessette, ela não teria a possibilidade de publicar o livro. 

Ele se interessou pela publicação por ter visto que o conteúdo do livro confirmava sua análise 

em relação à obra de Gabrielle Roy (ROY, 2005, p.110). 

Os autores também são vistos e se veem em diferentes perspectivas e, muitas vezes, 

com o passar dos anos e das entrevistas, somam-se ou criam-se novas percepções e retratos 

desses autores. As respostas dadas anteriormente ganham outros matizes e são exploradas por 

novos ângulos. Assim, a imagem do autor - e de sua obra - oscila e tem a qualidade de gerar 

paisagens interpretativas com o decorrer do tempo. Os autores, que não se deixam definir 

completamente, anunciam que nem tudo é respondível: uma constelação de fatos, 

experiências e imaginação se misturam numa gestão nem sempre realizável em palavras, nem 

de forma tão consciente. Além disso, os escritores trazem respostas preparadas que seguem 

um propósito ou um ideal que eles queiram criar. Arfuch escreve: “O ‘momento 

autobiográfico’ da entrevista, como toda forma em que o autor declara a si mesmo como 

objeto de conhecimento, apontará então para a construção de uma imagem de si [...]” 

(ARFUCH, 2010, p. 212). Alguns escritores podem querer incentivar seus leitores dando-se 

como exemplos, ou se colocando de forma polêmica, ou ainda, tentando se desviar de alguma 

situação que não queiram expor. Assim é desenvolvido, de forma nem sempre inconsciente, 

um retrato talhado tanto pela escolha autoral quanto pela produção midiática. Nathalie 

Sarraute, numa entrevista, destaca um aspecto que, a meu ver, é muito rico para se pensar a 

construção na imprensa, e não apenas na autobiografia: “Sempre há uma mise en scène, um 

desejo de se mostrar sob certa luz. Somos tão complexos e temos tantas facetas que o que me 

interessa da autobiografia é o que o autor quer que eu veja. Quer que eu o veja de certo 

modo.” (apud ARFUCH, 2010, p. 216). Neste emaranhado de interpretações e de perfis 

construídos, as armadilhas e as aberturas nascidas no momento da entrevista geram uma 

tensão que produz uma dinâmica e um interesse por este par entrevistado/entrevistador. Essa 

dinâmica pode gerar encontros ricos e surpreendentes, outros nem tanto mas, de qualquer 

modo, a faísca produzida pela tensão e pela reação do escritor serão fontes de novos olhares. 

Talvez muitos autores não gostem de participar deste jogo social, o de se elaborarem nessa 



141 

tensão, e deixam de conceder entrevistas. Eles também podem ser tentados a diminuírem o 

número de encontros ou mesmo exigirem uma forma de serem entrevistados, como é o caso 

de Gabrielle Roy. 

Trabalhando com palavras, os autores sabem que as perguntas podem ser tanto 

limitantes - reduzindo-os - quanto fecundas, abrindo para uma imensidão de articulações que 

às vezes não cabem no espaço da entrevista. Eles também podem desviar questões que 

sutilmente se deslocam para terrenos onde eles não querem pisar. Os autores sabem que o 

terreno é movediço, e as respostas podem ser engolidas ou distorcidas. Somado a tudo isso, 

repito, há o fato de os autores desejarem ter tempo livre, longe dos holofotes, preferindo que o 

público se interesse apenas pelos seus textos. E assim, a dança para conseguir entrevistas com 

escritores criará os “mitos”: 

 

Mesmo que a entrevista chegue ante o fato consumado – a obra -, como se chamar 

de escritor sem ter sido legitimado nesse papel pela mídia, sem ter se construído 

uma “imagem pública”, oferecida ao flash ou à câmera, não só a “publicada”? 

Imagens cuja falta de coincidência, maior ou menor - sem dúvida iluminadora -, só é 

possível vislumbrar no vaivém dialógico. [...] a reportagem funcionará aqui como 

ritual de consagração, gerando seus próprios mitos: o escritor “difícil”, pouco 

inclinado aos encontros; a celebridade que fala em todos os lugares; o “resignado”, 

que suporta pela enésima vez as mesmas perguntas; o rebelde, que recusa os 

percursos propostos; o “midiático” que administra tão bem sua imagem pública que 

acaba fazendo de sua vida sua obra [...] (ARFUCH, 2010, p. 217 e 218). 

 

Gabrielle Roy talvez esteja, segundo a imprensa, entre estes três “mitos”: o escritor “difícil”, o 

“resignado” e o “rebelde”. No início de sua carreira, ela atendeu relativamente bem às 

expectativas dos jornalistas, mas isso lhe causou um mal-estar que Roy não repetiu nos anos 

seguintes. François Ricard dá um panorama do sucesso de seu primeiro romance, por ocasião 

dos cinquenta anos de Bonheur d’occasion: 

 

Hoje não se tem muita ideia da amplitude do sucesso comercial e midiático obtido 

por Bonheur d’occasion. No contexto do Quebec e do Canadá, nada comparável 

tinha sido visto até então. Foi um tipo de milagre, digno de Cinderela e dos melhores 

succes stories de Hollywood. [...] Além do fato de o romance alcançar não só o 

grande público leitor mas também os meios especializados da “Alta” literatura e da 

crítica, o que surpreende nesse sucesso é a sua duração - quase três anos - e seu 

desenvolvimento em forma de crescendo
52

 (apud FAUCHON, 1996, p. 14). 

                                                           
52

 “On n’a guère idée aujourd’hui de l’ampleur du succès commercial et médiatique remporté par Bonheur 

d’occasion. Dans le contexte du Québec et du Canada, rien de comparable ne s’était vu jusque-là. C’était une 
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A carreira de Roy tomou um novo sentido com todo este êxito e lhe permitiu a independência 

financeira e artística. Como Leonor Arfuch (2010), a jornalista e escritora Dorothy Duncan 

fez praticamente a mesma lista de perguntas que Roy enfrentaria no decorrer de sua carreira, e 

deu pistas de como a autora reagiria a tais questionamentos: 

 

No curso dos próximos meses, ela deverá responder sempre mais e mais, em relação 

a Bonheur d’occasion, às perguntas que são feitas a todos os escritores de sucesso: 

“O que a motivou a escrever este livro? Como ele tomou forma em sua mente? 

Houve necessidade de pesquisas? Os personagens são baseados em pessoas reais? 

Quais são seus hábitos para escrever?”, esta última questão sendo a mais frequente 

de todas. [...] Fiel a si mesma, ela responderá honestamente às perguntas que lhe são 

feitas, exceto àquelas que ela julgará muito pessoais e às quais vai se opor com uma 

firme recusa
53

 (apud Roy, 2005, p. 31 e 32). 

 

Sobre o seu sucesso, Gabrielle Roy declara: “Selon moi, faire face au succès et à ses 

retombées nécessite une force de caractère supérieure à celle dont on a besoin pour lutter et 

survivre au début d’une carrière” (ROY, 2005, p. 23). Então, após ter se “resignado” e ter 

participado de eventos e de entrevistas, a autora e seu marido Marcel Carbotte (se casaram na 

época do sucesso e do prêmio Femina, em 1947), para fugir das constantes demandas, vão 

passar três anos na Europa, onde ela se vê num ambiente mais propício e tranquilo, voltando-

se totalmente para a busca de sua voz autoral. 

Leonor Arfuch (2010) escreve que “a cena da escrita”, “os bastidores do trabalho do 

escritor”, sempre aparece nas perguntas dos entrevistadores, que tentam captar este momento 

criativo: não só os detalhes da inspiração, do bloqueio, da angústia como também em que 

lugar, em que hora do dia, durante quanto tempo o autor escreve. Arfuch detalha que, na 

entrevista, a cena da escrita contempla estes dois ingredientes, trazendo “as duas imagens à 

cena: o vislumbre da inspiração, da iluminação súbita e casual mas, acima de tudo, a rotina do 

trabalhador” (ARFUCH, 2010, p. 220). E assim, o entrevistado vai discorrer sobre o seu 

                                                                                                                                                                                     
sorte de miracle, digne de Cendrillon et des meilleures success stories de Hollywood. [...] Outre le fait qu’il 

touche aussi bien le grand public lecteur que les milieux spécialisés de la littérature “savante” et de la critique, ce 

qui frappe dans ce succès, c’est sa durée – près de trois ans – et son déroulement en forme de crescendo” (apud 

FAUCHON, 1996, p.14). 

53
 “Au cours des prochains mois, elle devra répondre encore et encore, à propos de Bonheur d’occasion, aux 

questions qu’on pose à tous les écrivains à succès : ‘Qu’est-ce qui vous a conduite à écrire ce livre ? Comment a-

t-il pris forme dans votre esprit ? A-t-il nécessité des recherches? Les personnages sont-ils basés sur des 

personnes réelles? Quelles sont vos habitudes d’écriture?’, cette dernière question étant la plus fréquente de 

toutes. [...] Fidèle à elle-même, elle répondra honnêtement aux questions posées, sauf à celles qu’elle jugera trop 

personnelles et auxquelles elle opposera un refus ferme” (apud ROY, 2005, p. 31 e 32). 
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método de trabalho ao mesmo tempo em que imprime um teor enigmático às respostas ao 

tentar descrever suas iluminações. Juntamente com este desejo de explorar “o ritual da 

escrita”, vem a vontade de saber da origem, como e onde começou o gosto dos autores pela 

escrita, o que aconteceu para que se vissem e se tornassem escritores. Na entrevista dada, em 

1947, a Rex Desmarchais, jornalista e escritor, a autora começará sua maratona de contar um 

pouco sobre sua vida, sua infância e sua família. Gabrielle Roy direciona a entrevista e pontua 

a sua condição de minoria francófona: 

 

- [...] J’aimerais bien, mademoiselle Roy, que vous me parliez un peu de votre 

propre enfance... 

- Eh bien ! Voici ! Je suis née à Saint-Boniface. [...] Mon père et ma mère sont 

Canadiens français et originaires d’une campagne du Québec. Un jour, ils sont allés, 

comme beaucoup de Canadiens français de notre province, se fixer dans l’Ouest 

canadien, à Saint-Boniface précisement. [...] Il [o pai] était fonctionnaire du 

gouvernement fédéral [...] Il avait charge d’établir dans les provinces des Prairies 

des colons canadiens-français et des colons d’origine européenne qui désiraient se 

fixer au Canada. [...] Lorsque je suis née, mon père n’étais plus jeune. Je l’ai 

toujours connu âgé. Ma mère... Le trait le plus vif de son caractère, c’était une 

imagination ardente jusqu’à l’excès. 

- Une imagination... de romancière... 

- Si vous voulez ! Et même de romancière qui aurait pu écrire vingt romans aux 

inventions extraordinaires sans épuiser sa veine imaginative. Ma mère n’écrivait pas. 

Mais, le soir, elle nous racontait, à nous les enfants, d’interminables contes. Ces 

récits nous passionnaient, nous n’en avions jamais assez. [...] D’un soir à l’autre, elle 

dévidait, enchaînait les uns aux autres ses contes comme les chapitres d’un roman-

fleuve. [...] Mais je n’avais pas alors l’idée d’en raconter moi-même. Ou, plus 

précisement, mon imagination cherchait à se traduire et à s’exprimer sous la forme 

dramatique plutôt que par le conte et le récit. 

- [...] je voudrais d’abord vous dire un mot de mes études. J’ai étudié dans une école 

publique de Saint-Boniface que dirigeaient des religieuses. Le cours y était, en fait, 

bilingue. Officiellement, l’enseignement ne devait être qu’anglais. Mais les braves 

soeurs, grâce à leur ingéniosité et à leur attachement à la langue maternelle, 

trouvaient moyen de nous donner d’excellentes leçons de français. D’ailleurs, elles 

étaient efficacement secondées en ce sens par l’Association des Canadiens français 

du Manitoba. On ne dira jamais assez ce que cette association et d’autres semblables 

ont fait pour la survivance de la langue française dans l’Ouest canadien. [...] 

L’Association des Canadiens français du Manitoba organisait périodiquement de 

grands concours pour stimuler parmi les nôtres l’étude de notre langue. [...] Je 

prenais part à tous les concours que je viens de mentionnner et le succès couronna 

souvent mon application et ma bonne volonté (ROY, 2005, p. 44 e 45). 

 

Ela esboça sua determinação em desenvolver suas potencialidades: 
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[...] L’enseignement et le théâtre, en particulier, nous ouvraient des horizons sur la 

culture et tout spécialement sur la littérature. Par contre, nous nous rendions 

clairement compte que les pauvres milieux culturels qui existaient dans l’Ouest 

canadien étaient absolument insuffisants pour nous permettre le plein 

développement de nos facultés, de nos possibilités intelectuelles, littéraires, 

artistiques. [...] Un voyage, un séjour de l’autre côté de l’Atlantique, c’était pour 

nous [jovens canadenses franceses] plus qu’un rêve: une hantise! Moi, je n’avais 

qu’un seul et unique moyen de traverser un jour l’océan et de vivre parmi les 

merveilles que j’imaginais là-bas: mes économies accumulées de semaine en 

semaine. [...] J’avais pour moi la jeunesse qui ne doute de rien, une confiance 

invincible en la vie [...] (ROY, 2005, p. 50 e 51). 

 

Oito anos de economia depois, a dupla viagem (externa e interna) à Europa marca o pontapé 

inicial para que Gabrielle Roy deixasse fluir sua forte inclinação para a escrita. Sobre essa 

viagem, Roy conta a Judith Jasmin: “Qu’est-ce que je cherchais? Moi-même, au fond. [...] Au 

fond, c’est que je désirais surtout écrire, mais j’avais un peu peur de le dire” (ROY, 2005, p. 

118 e 119). E a decisão para tentar a sorte como escritora foi estimulada ainda em solo 

europeu, quando Gabrielle Roy envia alguns artigos para um jornal parisiense - Je suis 

partout - com o objetivo de permanecer na Europa e conseguir passar três meses em terra 

provençal: 

 

J’eus une idée. J’écrivis six articles sur le Canada et je proposai à un hebdomadaire 

parisien d’acheter la série. Je tentais cette démarche sans grand espoir! Eh bien! Il ne 

faut jamais désespérer! [...] Cette publication me fit prendre conscience, je crois 

bien, de ma vocation d’écrivain [...] L’accueil de l’hebdomadaire parisien me donna 

en moi-même la confiance qu’il me fallait pour continuer d’écrire... [...] De retour au 

pays, j’entrevoyais une carrière possible dans le journalisme et la littérature (ROY, 

2005, p. 51-53). 

 

Nesta época em que Gabrielle Roy envia os artigos para o jornal Je suis partout, ela estava em 

crise em relação ao seu futuro, pois não sentia mais vontade de ser atriz, apesar de ter ido a 

Londres estudar arte dramática. De volta ao Canadá, Roy desiste de continuar como 

professora primária em sua cidade natal, onde ainda esperavam por ela. Ela nos conta o que a 

ajudou a escrever Bonheur d’occasion: 

 

[...] Je voulais à tout prix demeurer dans le grand centre du pays, la métropole. Mais, 

à mon arrivée à Montréal, je me trouvais à peu près démunie d’argent. Si ma bourse 

était vide, j’avais cependant dans ma valise un certain nombre d’articles, de 

nouvelles et de contes, écrits durant mon séjour en Provence. [...] Je fis une foule de 

démarches. Je plaçai ici et là à peu près toutes mes productions [...] C’est vers la fin 
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1940 que j’ai été attachée en permanence au Bulletin des agriculteurs. Bientôt je 

signai à ce magazine un contrat qui lui assurait l’exclusivité de mes reportages, de 

mes contes et de mes nouvelles. [...] on me permettait de disposer, chaque année, de 

trois ou quatre mois de loisir [...] Si mon roman a pu être écrit et publié, c’est grâce 

aux conditions favorables et agréables que me fit le Bulletin des agriculteurs. Je me 

fais un devoir et un plaisir de le reconnaître (ROY, 2005, p. 53-55). 

 

O segundo livro da autora, La Petite Poule d’Eau (1950), aparece cinco anos depois 

do primeiro romance. Gabrielle Roy volta da Europa com este texto escrito, depois de outra 

temporada (de três anos) fora do Canadá. Em 1951, Roy conversa com Ringuet, que foi um 

dos escritores que estimulou a leitura de Bonheur d’occasion assim que este foi publicado. Na 

entrevista a seguir, ele escreve que La Petite Poule d’Eau, “de título misterioso e provocante, 

é uma obra que não é realmente um romance, é mais que um romance”. Para ele, seria uma 

crônica das pequenas coisas, de pessoas comuns que habitam a imensa região do Manitoba 

(ROY, 2005, p. 100). Nesta perspectiva, Ringuet pontua e percebe, de forma receptiva, uma 

mudança na escritura de Roy. Esta curva literária surpreendeu a crítica, pois todos esperavam 

que o segundo romance seguisse a trilha do primeiro, uma história linear, de forma mais 

tradicional. A autora destaca o que a motivou a escrever La Petite Poule d’Eau: 

 

- Croiriez-vous, continue-t-elle, que cette région si primitive me soit revenue à 

l’esprit à... Chartres! Oui, à Chartres, au sortir de cette cathédrale qui est bien le plus 

beau joyau qu’ait créé l’artifice des hommes. C’est une invraisemblable apposition 

qui a subitement illuminé en mon souvenir le décor de la Petite-Poule-d’Eau et ses 

gens simples. [...] Des hommes venus des coins du monde les plus imprévus. Du 

Québec français, évidemment, comme les Tousignant. Mais aussi de Lwow, comme 

Isaac Boussorvsky. Des Highlands d’Écosse, comme MacFalane. De la Baltique, 

comme le père Joseph-Marie. En fait, pourtant, c’est de moi qu’ils sont venus. Ils 

n’existaient pas. Je les ai créés. [...] Ou plutôt, non, encore! Ils sont apparus en moi 

sans que j’aie eu à faire un geste, un acte de volonté. Je les ai aperçus qui, déjà 

vivants, s’agitaient comme l’eau sous le soleil. Je ne’ai qu’à suivre, qu’à laisser 

couler le récit qui sourdait en moi. Car, je suis convaincue, chez l’écrivain, chez 

l’artiste, l’inconscient a plus de part à la création que le conscient. Infiniment. 

Comment expliquer autrement que l’idée de ce récit me soit venue là-bas, en 

France? Et que je l’aie terminé ailleurs, en Angleterre, dans la forêt d’Epping. Vous 

connaissez? (ROY, 2005, p.101
 
e 102). 

 

Buscando precisar sua inspiração, oscilando entre observação e imaginação, Gabrielle Roy vai 

respondendo e se desfazendo, sem conseguir precisar sobre o nascimento de uma obra e de 

seus personagens. A preocupação em não fixar uma resposta deixa uma saída: colocar em 

cena o inconsciente, que seria o catalisador, o regente de laços imprevisíveis. Ainda sobre 

escrever um livro, Roy diz a Pauline Beaudry em 1968: 
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Il n’y a pas de recette pour écrire un livre. Chaque sujet déclenche son processus 

propre; c’est une émotion authentique qui est nécessaire, non la technique ou les 

techniques. Quand on ressent fortement, la forme se renouvelle d’elle même. 

Chaque roman est une aventure inconnue qui n’offre aucune certitude (ROY, 2005, 

p. 180 e 181). 

 

Mas antes, em 1961, Judith Jasmin, amiga de Roy e jornalista da Radio-Canada, convida a 

autora para uma entrevista televisiva, a primeira e última. Conforme os organizadores de 

Rencontres et entretiens avec Gabrielle Roy: 1947-1979, a autora ficou muito nervosa durante 

essa entrevista e em muitos momentos parece não ouvir as perguntas de Jasmin, mas mesmo 

assim este encontro explora algumas questões que têm como apoio o roteiro de Arfuch 

(2010): “o ritual e a cena da escrita”, “os bastidores da escrita”, “dos mistérios da criação”, 

infância, vida e obra etc. Mesmo tendo sentido “une peur bleue”, temerosa com o resultado da 

entrevista, Roy ficou satisfeita com o encontro. Pois ela não gostava que gravassem suas 

entrevistas, dando mais atenção à imprensa escrita e aos pesquisadores das universidades. O 

programa televisivo “Premier Plan” usufruía de grande prestígio e já tinha recebido outros 

escritores renomados. Essa entrevista foi ao ar num horário nobre (ROY, 2005, p. 108 e 109). 

Um trecho desta conversa toca justamente no ponto relativo à aparição pública: 

 

- Vous vous tenez passablement à l’écart des mondanités et de la publicité. 

- Oui, je vis retirée, mais pas pour cela absente, et pas pour cela indifférente. Vous 

vous rappelez peut-être le mot de Goethe: “Celui qui veut faire quelque chose pour 

le monde doit garder de se laisser prendre par le monde.” Je crois un peu à ça. Mais 

ne pas se laisser prendre par le monde ne veut pas dire ne pas aimer les êtres 

humains, ne pas les approfondir, ne pas tenter de se rapprocher d’eux. Au contraire, 

je crois que si on est libre ou libéré de trop d’obligations mondaines, on a tout son 

temps et son attention pour l’être humain (ROY, 2005, p. 126 e 127). 

 

Judith Jasmin pergunta sobre o método de trabalho da autora. Se antes Roy dizia escrever 

todos os dias pela manhã, agora ela mantém outra “cena da escrita”: 

 

- Et vous, Gabrielle Roy, continuez-vous à écrire, à travailler tous les jours ? 

- Non, pas tous les jours. Je suis cyclique. Je travaille pendant quelques mois avec 

ardeur. Dans ces beaux cycles, qui sont des cycles d’exaltation, tout m’est visible, 

tout m’est proche, tout m’est cher. Et je me hâte d’engranger. Ensuite viennent des 

périodes contraires, des périodes de mélancolie, de... 
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- ... de rumination ? 

- Ça ne me paraît même pas ça, ça me paraît vide. 

- Oui, mais il se fait peut-être quand même un travail à votre insu. 

- Sans doute, mais c’est pénible à traverser (ROY, 2005, p.125). 

 

E para Silver Donald Cameron, em 1971, Roy reconstrói a percepção que tem de sua forma de 

escrever, seu método e seus bloqueios: 

 

- Lorsque le travail avance bien, avez-vous peur que si vous vous arrêtez, vous allez 

perdre votre élan? 

- Que la flamme s’éteigne ou que la rivière tarisse, peur de ce genre de choses, oui, 

mais j’ai aussi appris à me méfier des jours d’écriture trop coulante ou trop facile. 

[...] Très souvent, la facilité avait fait obstacle à la profondeur. Le résultat pouvait 

être plaisant, parfois même bon, mais pas nécessairement, pas nécessairement. 

Parfois, les passages sur lesquels vous avez le plus peiné sont ceux qui, à la fin, 

semblent les plus coulants, les plus faciles [...] vous devez effacer toutes les traces 

de labeur. 

- [...] Je ne travaille pas tout le temps. Parfois, je me sens comme une pile qui doit 

être rechargée. Avant d’être rechargée, la pile ne sert à rien, je dois attendre. Puis 

arrive une bouffée d’énergie et de vie. Je peux alors naturellement me remettre à 

travailler. Je travaille plusieurs mois à la fois, mais en un sens, je travaille tout le 

temps, car je poursuis les choses mentalement même si je ne couche rien sur papier 

(ROY, 2005, p. 208 e 209). 

 

Em 1979, ela reflete sobre sua escrita: 

 

- Mettez-vous beaucoup de temps à écrire un livre? 

- Il y en a qui se font très vite dans une sorte d’état de grâce et d’abandon. D’autres, 

comme Alexandre Chenevert, par exemple, m’ont hantée, pourchassée au long de 

bien des annés. Ils continuent encore d’ailleurs à me relancer. 

- Écrivez-vous avec plaisir, avec joie? 

- Quelquefois dans l’exaltation. [...] Souvent, on traîne misérablement en arrière. 

- Êtes-vous davantage conteuse que romancière? 

- Je pense être les deux tour à tour, selon les besoins de la cause. Habituellement, le 

sujet dicte sa propre structure, et c’est, selon le cas, le roman, le conte, la nouvelle, 

ou les nouvelles apparentées s’emboîtant l’une dans l’autre et se complétant pour, en 

fin de compte, signifier plus que la somme totale des parties, comme dans Rue 

Deschambault, par exemple. Je trouve cependant de plus en plus difficile de 

distinguer entre le roman de forme usuelle et le genre à la Schéhérazade des Mille et 

Une Nuits où le récit appelle le récit qui appelle le récit. De plus en plus m’enchante 
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cette manière parce qu’elle me semble toujours mouvante et contenir le moins de 

temps creux et le plus de temps forts. La vie y gagne ce qu’y perd peut-être la forme. 

- Les contestations et les revendications de vos personnages sont-elles les vôtres? 

- Quelquefois, mais pas nécessairement. Je m’efforce de rester dans la neutralité, 

donnant voix, autant que possible, à travers mes personnages, à divers courants 

d’idées qui peuvent les opposer les uns aux autres ou à moi-même. Mais il est 

presque inévitable que s’entende de temps à autre, dans le vif de la discussion, la 

propre voix passionnée de l’auteur (ROY, 2005, p. 251-253). 

 

Sobre o movimento pendular de se inspirar em suas memórias e também na atualidade, às 

ênfases da autora, Gabrielle Roy responde: 

 

- Il y a donc chez vous deux préoccupations: l’actualité... 

- et le retour vers l‘intérieur, vers les souvenirs, et à ce que la vie a accumulé en soi 

d’expériences. 

- Alors, ce retour au réel, à la vie actuelle, vous l’avez fait de nouveau avec 

Alexandre Chenevert. 

- [...] J’aime beacucoup Chenevert. Pour moi, Chenevert est malheureux d’une 

manière très particulière à notre époque. [...] il est malheureux aussi  parce que cela 

va mal dans le monde, parce que les guerres ne semblent jamais devoir finir, [...] En 

somme, il souffre d’une façon qu’on pourrait dire bête. Il y a une telle distance entre 

ce petit homme faible, impuissant et les grands malheurs auxquels il s’attaque, qu’il 

peut en paraître presque ridicule, cocasse, et pourtant il est un peu un miroir de notre 

époque, car je crois que nous souffrons un peu tous de cette manière... bête. [...] 

Nous sommes en commun. On a mis le malheur en commun. [...] c’est ce que j’ai 

tenté d’exprimer par Chenevert. Parce que c’était quelque chose que je ressentais 

profondément. On ne donne tout de même que ce que l’on a (ROY, 2005, p.121-

123). 

 

Na entrevista à Dorothy Duncan em 1947, numa reflexão sobre o talento e o sacrifício do 

escritor, ela declara: 

 

Les gens parlent d’un talent pour l’écriture, note Gabrielle, mais le talent lui-même 

est une patience infinie jumelée à une capacité illimitée de faire des sacrifices [...] 

l’écrivain doit être prêt à sacrifier absolument tout ce qui peut nuire à son 

apprentissage, son travail, sa réflexion et son imagination (ROY, 2005, p. 27). 
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Em 1966, a autora conversa com Alice Parizeau sobre o casamento e sobre a decisão da 

mulher de ter filhos. Aqui aparece a visão de mundo de Roy, de pensar o casamento como um 

espaço dedicado ao companheirismo: 

 

Si l’intimité physique ne favorise pas l’intimité de l’esprit, l’existence du couple 

peut se transformer en une bien triste chose. La vie sexuelle a beaucoup 

d’importance [...] Mais la vie sexuelle sans amour devient trop vite sordide. Non. 

Une union vraie entre un homme et une femme doit être faite de compréhension. 

D’entente. De respect mutuel. De liberté... Tenez, il est inconcevable pour moi 

d’imposer à une femme des grossesses. C’est à elle de décider si elle veut, ou non, 

avoir un enfant. Si la liberté n’existe pas au niveau de ce choix, c’est qu’il est inutile 

d’en parler. C’est que c’est une notion vide de sens. C’est que la liberté n’existe pas 

dans ce monde. [...] Une femme mariée, un couple, c’est si beau au fond. Comme est 

beau tout ce qui représente une oeuvre d’amour. Pour réussir son mariage, je crois 

qu’il faut surtout aimer. L’union de deux êtres ne tolère pas le manque d’amour. 

Aimer, cela signifie comprendre l’autre. S’intéresser à ce qu’il fait. S’intéresser au 

monde. Vivre dans le monde. Ne jamais s’isoler totalement dans un univers clos. 

Apporter à toute chose, à tout phénomène, cette curiosité de coeur qui illumine et 

qui transforme tout. Donner. Donner la gaieté. Le sourire. Le fruit d’une réflexion, 

d’une remarque. Partager. [...] L’incompréhension, voilà le drame d’un couple 

(ROY, 2005, p. 161-163). 

 

De acordo com François Ricard, havia um pacto entre Gabrielle Roy e Marcel Carbotte, seu 

marido, desde antes do casamento: eles não teriam filhos. Roy costumava dizer que seus 

filhos eram os seus livros. Mas quando a autora se encontrava com a sua sogra - elas não se 

davam bem -, esta reprovava a nora e dizia que Roy não desempenhava seu papel de esposa, 

privando Marcel de ter filhos. A autora replicava: “Mais qui vous dit que c’est moi qui ne 

peux pas?” (RICARD, 2000, p. 372). O sacrifício da profissão é uma questão presente nas 

entrevistas. Ao longo de sua carreira, Roy discorreu sobre as escolhas, sobre a sua liberdade e 

sobre o casamento, principalmente na década de 1960, quando as questões sobre a mulher 

ganharam fôlego: 

 

- Gabrielle Roy, puisque vous êtes mariée, je voudrais vous demander si cette vie à 

deux a été pour vous quelque chose qui a compté en tant qu’écrivain, ou si cela a été 

au contraire une difficulté à affronter, au sens où la vie à deux restreint un peu 

l’autonomie. 

- On doit sacrifier un peu de la liberté de ses mouvements, mais ce qu’on gagne en 

tendresse, en sécurité, en appui moral compense bien pour la perte de cette liberté 

qui, d’ailleurs, n’est pas si grande. Tout dépend évidemment avec qui on est marié. 

Mais je crois que mon mari est très, très bon compagnon. 

- Et vous, êtes-vous bonne compagne? 
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- Peut-être moins bonne compagne que lui est bon compagnon. Mais le mariage est 

encore une des relations humaines les plus valables, les meilleures pour apprendre, 

s’apprendre soi-même, apprendre autrui, c’est encore la plus riche expérience 

humaine, je crois (ROY, 2005, p.126). 

 

Respostas imprecisas, omissões e desvios fazem parte das entrevistas. Decidir o que 

dizer ao entrevistador, e o que deixar de fora do público, cabe ao escritor avaliar. As 

perguntas muitas vezes deslizam para o plano familiar, para o plano pessoal. Nas entrevistas, 

a imagem construída pelo autor, consciente e inconscientemente, cria nuances para pensar a 

obra e seu autor. Nestes encontros, os escritores arquitetam ideias, sonhos, visões de mundo e 

ficções de si, que podem estimular ou não o seu público. Se Gabrielle Roy leva experiências 

de sua vida para sua obra, misturando características próprias para criar personagens e 

evocando eventos e paisagens que têm sua fonte em pessoas, lugares e fatos que afetaram a 

autora, isso não quer dizer que ela tem que discorrer sobre a sua vida íntima em público. A 

autora escolhe e deixa de fora muitas questões tocantes à sua vida pessoal tanto em sua obra 

quanto nas entrevistas, e que só poucos amigos íntimos conheciam. Gabrielle Roy se casou 

com Marcel Carbotte, um médico que era homossexual. O biógrafo da autora, François Ricard 

(2000), não sabe precisar quando Roy descobriu este fato, ou se o marido dela só se assumiu e 

se permitiu tardiamente; ou ainda, se Carbotte quis se casar para manter as aparências numa 

sociedade preconceituosa, principalmente em Saint-Boniface. Não há informação detalhada 

sobre isso, e não sei dizer se isso é um fator relevante para o meu estudo, mas confesso que 

me fez dar outros passeios pela obra royana, reinventando leituras a partir da vida de 

Gabrielle Roy, que é cheia de surpresas e de intensidades. Mas o que me interessa aqui é a 

imagem construída e anunciada ao público a partir de suas entrevistas: a de um casamento 

bem sucedido. Porém a autora diz - na entrevista supracitada - que seu marido Marcel seria 

melhor companheiro do que ela. E Roy parece falar de uma forma mais filosófica do 

casamento: da compreensão, do companheirismo e da liberdade. Ela desliza da sua vida 

pessoal para dizer o que ela considera importante numa relação. Mas, geralmente, ela deixa 

entrever que tem um bom casamento. Assim, “o suplemento da outra voz” (ARFUCH, 2010) 

também pode ser lacunar e sujeito a ficções. Mas antes de elaborar esta construção pessoal de 

Roy na mídia, vou escrever brevemente sobre a relação entre a autora e seu marido para então 

pensar essa imagem royana que pisca. 

Gabrielle Roy e Marcel Carbotte decidem se casar dois meses depois de se 

conhecerem em Saint-Boniface, em 1947. O encontro entre eles resultou numa paixão 
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fulminante, conforme o biógrafo da autora. Roy sendo culta, escritora, livre, viajada, de mente 

aberta atraiu Carbotte, cinco anos mais jovem do que ela. Já a autora foi atraída pela cultura, 

pela sensibilidade, pelo refinamento e por sua ascendência europeia recente, da Bélgica. O 

biógrafo escreve sobre a correspondência do casal: 

 

Estas cartas do verão de 1947 são interessantes principalmente porque elas 

evidenciam, desde a origem, a natureza da ligação que uniu o futuro casal e o 

“pacto” mais ou menos explícito sobre o qual vai repousar a relação dos dois. O que 

surpreende inicialmente é a intensidade da paixão entre eles, o desejo que eles têm 

um pelo outro e o simples fato de eles terem se encontrado joga-os no encantamento; 

estas cartas, numa palavra, são cartas de amor. Mas, o que também surpreende, é, 

sobretudo da parte de Gabrielle, o caráter idealizado e “sublimado” desse amor, que 

ela vê primeiro, tanto para ela quanto para ele, como um meio de ultrapassar, de se 

elevar espiritual, artística e moralmente. Evocando “as exigências do espírito 

criador”, a “consciência superior de sua missão na vida”, ela entrevê o que deveria 

ser “uma obra ou uma carreira como a sua e a minha [...], ofertadas inteiramente 

para o grande bem dos outros”
54

 (RICARD, 2000, p. 297 e 298). 

 

Mas este idílio não dura muito tempo. Gabrielle Roy se dedica quase integralmente à sua 

carreira de escritora, e mesmo em pleno período de lua de mel, na Europa, ela se exige um 

tempo somente para ela, pois Roy quer escrever. Então a esposa se afasta do marido, que 

segue uma especialização em ginecologia em Paris, onde a autora não quer ficar. A 

independência dela é grande, o desejo de escrever e de se realizar pessoalmente comandam 

suas atitudes, mas o casal se corresponde diariamente. Este percurso conjugal será uma 

constante do casal: brigas, separação e amizade por correspondência. Numa das brigas, Roy 

confessa ao marido: 

 

Quant à ce qui s’est passé entre nous avant que je parte, j’espère que tu te rends 

compte que bien souvent nos paroles dépassent nos pensées. Je t’en ai dit d’odieuses 

que je regrette, que je regretterai toujours - et sans doute aussi je me souviendrai 

toujours de certaines paroles que tu m’as dites. Elles contenaient assez de vrai pour 

                                                           
54

 “Ces lettres de l’été 1947 sont surtout intéressantes en ce qu’elles éclairent, dès l’origine, la nature du lien qui 

unit les futurs époux et le ‘pacte’ plus ou moins explicite sur lequel va reposer leur relation. Ce qui frappe 

d’abord, c’est l’intensité de leur passion, le désir qu’ils ont l’un de l’autre et l’émerveillement où les plonge le 

simple fait de s’être rencontrés ; ces lettres, en un mot, sont des lettres d’amour. Mais ce qui frappe aussi, c’est, 

du côté de Gabrielle surtout, le caractère idéaliste et ‘sublimé’ de cet amour, qu’elle voit d’abord, pour elle 

autant que pour lui, comme un moyen de dépasser, de se rehausser spirituellement, artistiquement et moralement. 

Évoquant ‘les exigences de l’esprit créateur, la ‘conscience supérieure de sa mission dans la vie’, elle entrevoit 

ce que devrait être ‘une oeuvre ou une carrière comme la tienne et la mienne [...], offertes entièrement pour les 

plus grand bien des autres’” (RICARD, 2000, p. 297 e 298). 
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faire très mal, longtemps, mais sont-elles entièrement vraies! Voilà ce que je ne sais 

pas moi-même (apud RICARD, 2000, p. 374). 

 

Se no início ele protesta por ficar longe da autora, com o passar dos anos Carbotte se habitua 

às longas ausências da esposa. O casal se torna cada vez mais distante e quando estão juntos 

há muitas brigas. Cada um tem um refúgio próprio. Na época dessa entrevista, quando 

Gabrielle Roy fala que o marido é um bom companheiro, melhor que ela, os dois já viviam 

praticamente separados. Mas nos encontros com jornalistas, a entrevistada não deixa uma 

brecha para que este convívio tumultuado e distante venha à tona. E com o avançar da idade, 

eles ficam cada vez mais separados, cada um em seu mundo, em vidas paralelas. A tensão e as 

brigas entre os dois eram presenciadas muitas vezes pelos amigos (RICARD, 2000, p. 439-

441). Talvez até mesmo a entrevistadora Judith Jasmin - sua amiga de longa data -, que lhe 

perguntou sobre o seu casamento, sabia da desarmonia entre o casal. A relação de Roy com 

Carbotte não desaguava em total desafeto, eles se preocupavam um com o outro, mas parece 

que só conseguiam se relacionar e rever suas atitudes através da correspondência, ou seja, 

mantendo distância. Gabrielle Roy também temia um escândalo por parte do marido que, com 

o avançar da idade, saía frequentemente à noite em busca de novas companhias pelos bares 

gays, mesmo tendo um companheiro de muitos anos, a quem Roy pedia ajuda para que ele 

não deixasse Carbotte se expor deste modo. 

Gabrielle Roy admirava Anton Tchekhov (1860-1904) - contista e dramaturgo que 

contribui para uma renovação nestes dois campos -, que escreveu uma novela chamada A 

dama do cachorrinho (publicada em 1899). Breve resumo: conta a história de um homem, 

Gurov, casado e com filhos, que conhece uma mulher também casada, Ana Sierguéievna. 

Com o passar dos anos eles continuam se encontrando. Tchekhov destaca não só o sofrimento 

deste casal - o fato de eles levarem uma vida dupla - mas também o desabrochar do 

companheirismo entre eles. O autor não os condena moralmente, a personagem da mulher não 

morre como acontece, por exemplo, em algunss romances do século XIX: Ana Karênina, de 

Léon Tosltoi, O Primo Basílio, de Eça de Queirós, e Madame Bovary, de Flaubert. O final 

tchekhoviano é uma reflexão sobre os próprios códigos sociais; o narrador expõe a tensão 

entre liberdade e obrigação: 

 

Ana Sierguéievna e ele se amavam como gente próxima e querida, como marido e 

mulher, como dois ternos amigos. [...] Lembravam dois pássaros de arribação, 



153 

macho e fêmea, caçados e obrigados a viver em gaiolas separadas. Perdoaram um ao 

outro tudo aquilo de que se envergonhavam em seu passado, perdoavam-se tudo no 

presente e sentiam que aquele amor os transformara. [...] ficavam por muito tempo 

trocando conselhos, falavam em como libertar-se da necessidade de se esconder, de 

enganar, de viver em cidades diferentes [...] Como libertar-se daqueles insuportáveis 

liames? (TCHEKHOV, 1999, p. 333). 

 

Michel Tremblay - autor e dramaturgo - escreve sobre a sua surpresa e felicidade ao ler 

Bonheur d’occasion na juventude: 

 

Era a primeira vez que eu lia um romance escrito na minha cidade em que a virtude 

e a boa ordem não reinavam como mestres absolutos, em que a religião católica não 

respondia a todas as questões, em que Deus não estava automaticamente no final de 

cada destino, e eu me surpreendia com isso. Então existia caos em Montreal fora de 

minha alma? [...] Não havia moral no livro de Gabrielle Roy, a pobreza não se 

explicava, a fraqueza não era punida, uma jovem grávida não era culpada de um 

incorrigível pecado, a guerra não era uma missão nobre para salvar a democracia, 

mas sim uma monstruosidade que aniquilava os pobres e protegia os ricos
55

 

(TREMBLAY, 1994, p. 158). 

 

Esta sensação de aprisionamento e a vontade de ser livre, de querer fugir a um pensamento 

unívoco imposto pela sociedade, enfim, este desejo de respeitar a escuta íntima e de descobrir 

caminhos diferentes, além de inaugurar a não condenação moral, fazem parte da trama royana 

desde seu primeiro romance. Tanto na escrita quanto em sua vida, Roy ensaia outras formas 

de agir e de se construir, assim como o casal tchekhoviano tenta descobrir uma maneira de 

resolver a situação imposta pela sociedade. Michel Tremblay também sentia esta pressão em 

sua juventude e se revelou com o dom de Roy. Tremblay dá voz à mãe dele, que lhe deu 

Bonheur d’occasion para ler, e conta o que ela disse: “Você compreende, é raro que alguém 

fale deste jeito de nós, mulheres”
56

 (TREMBLAY, 1994, p. 164). O casamento e o sofrimento 

da mulher no contexto royano e a não condenação da jovem personagem Florentine, que fica 

grávida de um homem e casa com outro a quem ela não ama, revelam o pulso da autora para 

                                                           
55

 “C’était la première fois que je lisais un roman écrit dans ma ville où la vertu et le bon ordre ne régnaient pas 

en maîtres absolus, où la religion catholique ne répondait pas à toutes les questions, où Dieu n’était pas 

automatiquement au bout de chaque destin, et je n’en revenais pas. Le chaos existait donc à Montréal ailleurs 

que dans mon âme ? [...] Il n’y avait pas de morale dans le livre de Gabrielle Roy, la pauvreté ne s’expliquait 

pas, la lâcheté n’était pas punie, une jeune fille enceinte n’était pas coupable d’un ineffaçable péché, la guerre 

n’était pas une mission noble pour sauver la démocratie mais une monstruosité qui écrasait les petits et protégeait 

les riches” (TREMBLAY, 1994, p. 158). 

56
 “Tu comprends, c’est rare que quelqu’un parle comme ça de nous autres, les femmes” (TREMBLAY, 1994, p. 

164). 
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colocar em questão, e em suspensão, os códigos sociais e morais já no primeiro romance. 

Gabrielle Roy dá ênfase a esta “gaiola” ou armadilha social que ativa o medo - punição, 

castigo, culpa e rejeição - paralisando ou atrofiando o livre arbítrio: seja na escola, na família, 

na religião, seja no casamento e no trabalho. Então, se a autora elabora situações aprisionantes 

em sua obra, é fato que ela percebia esta opressão social que se infiltrava nos pensamentos, 

nos sentimentos e nas atitudes das pessoas. E é fato que ela escolheu e tentou trilhar um 

caminho diferente em sua vida, não deixando sua escuta completamente aberta às imposições 

sociais. Penso que quem percebe esta univocidade - e os preconceitos oriundos dessas 

pressões - pode optar pela não exposição de relações, de atitudes e de pensamentos 

condenados pelo preconceito social. Mas claro que há entrevistados que podem querer expor 

diferentes atitudes, gostos e filosofias pessoais para justamente provocarem uma abertura 

social. O que é saudável também. Há muitas escolhas, e a de Roy me parece direcionada para 

uma vida em retiro, sem que sua privacidade vire matéria de jornal, pois ela quer instaurar a 

reflexão e a emoção através de seus textos. Ela escolhe o que dizer e mostrar. Talvez a 

gravação para a Radio-Canada tenha dado tanto medo na autora justamente pela falta de 

controle que ela teria nesta entrevista gravada, quando os gestos, os olhares, os tons de voz, o 

inconsciente, o impulso e os silêncios dizem tanto. A autora percebe a influência e o jogo da 

mídia, e parece que ela sabe que esta força interfere na opinião e na vida dos leitores. 

Gabrielle Roy, consciente desta influência, entra neste jogo, ou seja, também edita e dá ênfase 

ao que ela quer expor e provocar no leitor, esculpindo para si uma imagem na imprensa. 

Uma entrevista não deixa de ser um retrato do entrevistado que será lido e trabalhado 

na livre imaginação e nas diversas concepções morais de um público diverso. Esse retrato 

oferece um ângulo que exibe uma parte sob uma determinada luz e omite outras. Esta imagem 

pode se fixar, reforçando preconceitos ou semeando novas formas de pensar e de agir. 

Edições e cortes, ênfases, qual será o acabamento final de uma entrevista? Dos dois lados, 

entrevistador e entrevistado, o jogo está presente. Se revistas e jornais são ávidos por novas 

ideias, confrontos e escândalos, os entrevistados anseiam construir uma imagem que lhes 

favoreça em algum sentido: imagem de alguém polêmico, utópico, ousado, generoso, genial, 

humilde, diferente, eremita, exemplar etc. Será que alguém quer ser entrevistado para ser 

prejudicado em sua carreira, em suas aspirações? Por que Gabrielle Roy quis construir uma 

imagem de companheirismo no casamento? Não saberei dar respostas. Mas fico imaginando o 

temor da escritora de se ver reduzida à sua vida pessoal, deixando ofuscado o seu trabalho 

autoral, em que ela tenta propor e refletir sobre as atitudes e os sentimentos que possam 
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estimular a compreensão, a ternura e a abertura de novos caminhos pessoais e sociais. Não é 

difícil imaginar o escândalo que esta informação poderia causar na mídia - a de ser casada 

com um homossexual e viver em brigas com o marido - provocando repercussões difíceis para 

os dois. Mas, somado a esta questão, de não querer estar no olho do furacão midiático, eu me 

pergunto: haveria alguma possibilidade de Gabrielle Roy ter uma tendência a querer inspirar 

seu público, anunciando uma relação possível em que a comunhão seja vivenciada? 

Oferecendo esta experiência feliz do casamento, poderia ela incentivar e fundar uma visão de 

mundo positiva, uma relação de casal baseada na liberdade e na igualdade? Talvez sim, talvez 

não. Porém, a autora enfatiza em suas obras o sofrimento causado pela distância, pelo 

casamento consumado muitas vezes por impulso e paixão (o que aconteceu com ela e Marcel 

Carbotte), pelos preconceitos, pela falta de afeto e pela falta de relações ternas entre as 

pessoas. Na autobiografia Le temps qui m’a manqué (1997) a autora escreve: “et nous avait 

tous, de la famille, plus ou moins affligés, cette incapacité, ou la gêne peut-être, comme si 

c’était une faiblesse, de se montrer affectueux” (ROY, 2000, p. 44). Nos textos de Gabrielle 

Roy, ela parece dizer: “é preciso recomeçar, libertem-se”. Bem mais feliz é a frase de 

Máximo Górki (1868- 1936), que descreve o que os contos de Anton Tchekhov pareciam lhe 

dizer: “Vocês vivem muito mal, senhores!” (GÓRKI, 2006, p. 93). 

Tanto Roy quanto Tchekhov escreveram sobre as pequenas tragédias do cotidiano. 

Este olhar terno em direção aos personagens é mais um traço em comum entre os dois autores. 

Mas, voltando à construção da imagem royana na imprensa: ser casada com um gay podia 

estremecer e ofuscar a carreira dela e a do marido. Além disso, repito, na obra royana são 

raros os personagens que não ganham uma vida desenhada a partir de uma perspectiva 

compreensiva, aberta a um recomeço. Numa carta a sua amiga e tradutora Joyce Marshall, ela 

declara:  “Écrire est notre seul salut possible, le seul moyen d’échapper aux confins de nous-

mêmes... et ainsi peut-être, en nous libérant jusqu’à un certain point, [d’]aider les autres à se 

libérer eux-mêmes” (apud RICARD, 2000, p. 461). Provavelmente se esse sofrimento pessoal 

de Roy - o fato de o casal não ter uma vida harmoniosa e de seu marido ser homossexual - 

surgisse na mídia poderia embaçar a visão de mundo que ela talvez quisesse estimular. Não é 

raro aparecer, nas entrevistas, a importância da escrita para a autora, a vontade de 

compartilhar emoções e pensamentos que ela compreendeu. Para Gabrielle Roy, talvez, a 

construção da imagem de uma autora que tenha um casamento feliz poderia incentivar este 

caminho de compreensão e de igualdade que ela elabora em seus textos. 
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Esta imagem pública construída pela autora também corre perigo de começar a piscar 

e a se desfazer a partir de sua irmã Adèle Roy: bem antes de conseguir publicar o livro Miroir 

du passé em 1979 - com o estímulo e a ajuda de Gérard Bessette - ela tenta trazer a público, 

no final da década de 1960, parte deste livro ao qual ela já vinha se dedicando há muito tempo 

chamado Deux Sources. Adèle Roy só consegue fazer com que as cópias desse texto sejam 

depositadas em arquivos e bibliotecas para os “pesquisadores do futuro”. Uma dessas cópias 

aparece na Universidade de Montreal, com uma carta enviada ao diretor do centro de 

documentação da universidade: “eu vou mostrar que minha irmã é canalha”
57

 (apud RICARD, 

2000, p. 438). François Ricard escreve a este respeito: 

 

Corre-se o risco de prejudicar a imagem pública que Gabrielle Roy se esforça em 

dar dela mesma através de seus textos, de suas entrevistas e até de sua 

correspondência com suas amigas. O manuscrito de Adèle põe em risco, em suma, 

tudo o que a autora tão pacientemente forjou durante muitos anos
58

 (RICARD, 2000, 

p. 439). 

 

Adèle Roy, além de desconstruir a imagem que Roy criava, ainda tornaria pública a longa 

relação amorosa que Gabrielle Roy teve antes de se casar com Marcel Carbotte: a autora se 

relacionou com Henri Girard, que era casado. Esta relação durou mais de seis anos com o 

editor e diretor literário da Revue Moderne. Girard era um homem influente, culto e grande 

incentivador das Artes. Os dois se conheceram na década de 1940, em Montreal, época em 

que a autora vendia seus textos para jornais e revistas. Admiração e amizade os uniram. Henri 

Girard incentivou e a ajudou para que as novelas, contos e textos de Roy fossem vendidos e, 

segundo Ricard (2000), é muito provável que Girard tenha indicado a autora ao Bulletin des 

Agriculteurs. Ele também estava presente no incentivo, na revisão e praticamente na gênese 

de Bonheur d’occasion (1945). Foi ele quem correu os jornais para que os críticos lessem o 

romance. Henri Girard só tinha um defeito: era casado. Tudo indica que eram amantes. E esta 

promessa de ele conseguir sair de um casamento complicado foi levando a relação adiante e 

ao mesmo tempo foi desgastando o casal. A relação entre os dois terminou na época do 

sucesso do primeiro romance royano. Há pouquíssimos documentos e cartas trocadas entre os 

dois. Logo depois de se casar com Marcel Carbotte, a autora queimou toda a correspondência 

                                                           
57

 “je vais démontrer que ma soeur est une salope” (apud RICARD, 2000, p. 438). 
58

 “ [...] il risque de porter atteinte à l’image publique que Gabrielle s’efforce de donner d’elle-même à travers 

ses écrits, ses entrevues et jusque dans sa correspondance avec ses amies. Le manuscrit d’Adèle risque de 

détruire, en somme, tout ce qu’elle a si patiemment forgé depuis tant d’années” (RICARD, 2000, p. 439). 



157 

que tinha com Girard. Só ficou com ela o presente que ele deu aos recém-casados: um livro de 

poemas (Choix de poèmes de Francis Jammes, 1868-1938) com a dedicatória: “A Gabrielle 

Roy, ao Dr. Marcel Carbotte, meus sinceros votos de felicidade. Henri Girard”
59

 (apud 

RICARD, 2000, p. 301). Livro que a autora leu e releu até o final de sua vida. Ela tentou 

manter contato com ele, enviando manuscritos, mas parece que Girard, devastado, não 

suportava estar presente na vida dela. Gabrielle Roy, cinco anos depois, ainda enviou o 

romance Alexandre Chenevert (1954) tentando restabelecer uma relação, mas só recebeu um 

telegrama dele: “Recebi Chenevert. Muito emocionado. Henri.”
60

 (apud RICARD, 2000, p. 

302), e depois mais nada. Ainda conforme Ricard, não há sinal da existência de Henri Girard 

nas autobiografias de Roy nem em seus inéditos. As raras cartas que foram salvas desta 

destruição, algumas ficaram justamente nas mãos da irmã Adèle Roy, que conheceu Henri 

Girard durante a época em que ele e a autora passaram alguns dias em sua casa, em 1944. A 

relação de companheirismo entre eles aparece numa das cartas que Roy escreve a Adèle: “J’ai 

revu mon ami [...] et j’ai une fois de plus éprouvé la qualité si rare, si précieuse et délicate de 

son amitié” (apud RICARD, 2000, p. 249). E num bilhete a Henri Girard, a autora confessa: 

“Comme cette belle journée du dimanche m’a paru longue sans toi. Je te cherchais partout [...] 

Comme je m’ennuie de toi! C’est inimaginable, effrayant, constant, sans limites. [...] Je 

t’embrasse tendrement. G.” (apud RICARD, 2000, p. 250). E Girard para Gabrielle Roy: 

 

Je vis aussi des heures de détresse abominable. Il me prend si souvent envie de tout 

lâcher et d’aller te rejoindre, tout de suite, tout de suite, de voler vers toi pour 

t’atteindre et t’étreindre avec la rapidité de l’esprit [...] nous deux encore ensemble, 

mon amour... nous deux ensemble (apud RICARD, 2000, p. 250). 

 

A autora, na maior parte do tempo, viaja ou se isola para escrever, e os dois se veem pouco, 

além do fato de Girard ser casado. Sobre uma possível solução, a separação, ele escreve: “La 

certitude s’impose de plus en plus en moi que je vais trouver le truc et qu’il va nous permettre 

de vivre ensemble dans notre joie et notre vérité, à la face du ciel et de la terre” (apud 

RICARD, 2000, p. 250).  Roy, num vai-e-vem de emoções e de redecisões, também anseia 

por esta libertação. Ela escreve à irmã Adèle: 

 

                                                           
59

 “À Gabrielle Roy, au Dr. Marcel Carbotte, tous mes voeux de bonheur. Henri Girard” (apud RICARD, 2000, 

p. 301). 
60

 “Reçu Chenevert. Très ému. Henri.” (apud RICARD, 2000, p. 302). 
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Il y a raison de séparation d’après l’Église [...] mais sa femme est une folle qui, 

détestant son mari et lui ayant toujours rendu la vie impossible, refuse toute solution 

qui le libérerait. [...] C’est le drame de ma vie d’avoir rencontré le seul homme qui 

me convienne parfaitement, qui m’aime sans l’ombre d’égoïsme alors qu’il n’est pas 

libre selon de stupides conventions sociales [...] si la souffrance me vient de cet 

amour contrarié, toute consolation et toute beauté et lumière me viennent aussi à 

travers ce sentiment (apud RICARD, 2000, p. 250). 

 

François Ricard (2000) acrescenta que a separação custava caro e Girard não tinha condição 

financeira para bancar. Estas imposições sociais e estas construções de aparência, de imagem, 

indicam um caminho: se esconder e omitir a sua verdade. Gabrielle Roy teve uma relação que 

durou pelo menos seis anos com Girard, que ela considerava amigo, terno, inteligente e com 

quem a autora compartilhava sua paixão, a literatura. A novela tchekhoviana, A dama do 

cachorrinho, enfatiza esta construção da aparência. O narrador descreve a vida de Gurov: 

“Tinha duas vidas: uma, aparente, que viam e conheciam todos os que o queriam, repassada 

de verdade e de mentira convencionais, completamente semelhante às vidas de seus 

conhecidos e amigos, e outra que decorria em segredo” (TCHEKHOV, 1999, p. 331). Este 

espaço privado, de como se vive na intimidade, é defendido por Roy e pelas pessoas de um 

modo geral, e não só os que estão na mídia. Raros são o que se expõem completamente, 

quando há em jogo a perspectiva de perda de uma carreira, de rejeições de diversos tipos, 

preconceitos sociais, violências etc. Esta busca pelo respeito ao mistério individual, como 

escreve o narrador tchekhoviano, está também condicionada, em maior ou menor grau, a 

algumas das “estúpidas convenções sociais” que violam e restringem o pensamento e as 

escolhas individuais, embrulhadas em culpas, medos, violências e restrições. E Gabrielle Roy 

defendeu este espaço o quanto pôde, criando “uma membrana exterior” que lhe convinha, 

abrindo espaço na mídia para o que ela queria enfatizar: o estímulo ao respeito, à ternura nas 

relações, à igualdade entre todos. O amor que a autora queria evocar nas pessoas ela nomeava 

de ternura, delicadeza, uma qualidade de sentimento que incentivaria e fecundaria as relações 

pessoais e sociais. 

De acordo com Arfuch (2010), em todas as entrevistas chega o momento da pergunta 

Por que escreve? E esta pergunta joga luz nesta vontade royana de compartilhar e de se 

desenvolver pessoalmente. Para Alice Parizeau, em 1967, Gabrielle Roy responde: “Quand je 

ressens vraiment une émotion, avoue Gabrielle Roy, j’éprouve aussitôt le besoin de la 

partager, de la faire connaître aux autres” (ROY, 2005, p. 153). A Pauline Beaudry, em 1968, 

ela repete, mas acrescenta: 
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Écrire, c’est un besoin, dit-elle. C’est presque physique. On ne peut éviter de 

prendre la plume. De toucher à la page blanche qui est là, étendue. Toute prête à 

recevoir... Et on écrit justement parce qu’on veut donner. Parce qu’on veut partager 

avec les autres. Parce qu’on a ressenti, ou compris, la vérité de certains êtres et 

qu’on doit le dire  (ROY, 2005, p. 164). 

 

Em 1961, a autora conversa com Jasmin sobre a vontade de escrever e a dificuldade de 

precisar o nascimento deste desejo: 

 

- Et vous, Gabrielle, comment vous est venue l’idée d’écrire? Est-ce à ce moment-là, 

en entendant les récits de votre mère? 

- Peut-être. Mais, surtout, je crois qu’à un moment la vie m’a paru intolérable si on 

ne pouvait pas essayer de l’expliquer, de la comprendre davantage, et de la 

transcender (apud ROY, 2005, p.118). 

 

A Silver Cameron, em 1971: 

 

Encore aujourd’hui, j’ai de la difficulté à voir l’écriture comme du travail. C’en est, 

mais c’est quelque chose que vous devez faire de toute façon. Même si vous n’en 

retiriez ni argent ni reconnaissance, vous mettriez quand même votre âme au service 

de votre propre tranquillité d’esprit, de votre propre satisfaction. Même s’il n’y avait 

pas de lecteurs? J’en doute; je pense qu’on a besoin de lecteurs, au moins de 

quelques-uns (ROY, 2005, p. 208). 

 

Gabrielle Roy quando entra neste, às vezes, impertinente jogo social, aceitando o que 

a sociedade solicita aos livros e o que se fala deles, escolhe tanto quanto possível conceder 

entrevistas a escritores, pesquisadores ou a jornalistas que ela conhecia de longa data, ou 

ainda, com pessoas que a autora admirava. Uma longa e importante entrevista foi dada a 

Silver Donald Cameron - em 1971- com quem Roy se sentiu em confiança. Ele era professor 

de Letras, crítico literário e escritor. Cameron lhe disse que ela poderia ler e revisar o texto 

antes de ser publicado, o que lhe agradou. A revisão foi mínima, e a autora gostou do 

resultado final. Cameron estava interessado no métier de escritor, e não em sua vida pessoal. 

Este encontro faz parte de uma coletânea de entrevistas a autores reconhecidos, a maioria 

deles era de canadenses anglófonos (ROY, 2005, p. 185). Alguns trechos deste encontro com 

Cameron: 
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- [...] Le premier engagement de l’écrivain est envers la vérité: il doit donc garder 

libre son esprit et son jugement. 

- Avez-vous déjà été tentée par un engagement politique? 

- [...] À certains moments, j’ai été tentée de m’exprimer sur différents sujets, mais... 

Remarquez, le combat au quotidien est une bonne chose, mais c’est aussi très 

dangereux pour l’autre genre de travail. L’écriture demande davantage de sérénité. 

Lorsque vous participez, par exemple, à une crise politique, vous devenez - enfin, je 

deviens - très très enflammée ou très passionnée et vous ne voyez plus que dans une 

seule direction. 

- Vous semblez avoir un caractère passionné. 

- Oui, oui, je suis passionnée. De nombreuses personnes croient que non, mais je le 

suis, notamment à propos du Canada français, du Québec et de son avenir. Selon 

moi, il y a essentiellement deux façons d’aider son prochain. L’autre jour, je me 

disais que vous pouvez être avocat, homme de loi talentueux, plaidant brillamment  

pour la justice, plaidant pour le prisonnier - je pense en effet que nous sommes tous 

plus ou moins des prisonniers -, mais vous pouvez également être l’oiseau qui 

chante entre les barreaux de la prison, humm? Je crois que les deux sont également 

importants. Il est futile de vouloir dire lequel des deux prime sur l’autre, l’homme 

d’action qui se bat pour les droits de son prochain ou le poète, l’oiseau qui chante, à 

l’aube, entre les barreaux de la prison. Qui peut dire lequel des deux est le plus 

précieux aux yeux du prisonnier, hmm? (ROY, 2005, p. 200 e 201). 

 

Esta entrevista foi feita em inglês, Cameron pergunta: 

 

-Avez-vous déjà essayé d’écrire en anglais? 

- Oui, ça m’est arrivé à l’occasion et, chose curieuse, je serais probablement devenue 

un écrivain très différent si j’avais continué à le faire. [...] Une de mes nouvelles 

avait été traduite pour le magazine Maclean’s [...] je l’ai trouvée très maladroite et 

approximative. Je me suis donc assise pour l’améliorer un peu. Après avoir réécrit 

les deux premiers paragraphes, je ne pouvais plus m’arrêter, car je leur avais donné 

une orientation légèrement différente de l’original et je ne pouvais pas laisser le reste 

comme ça. J’ai donc continué, j’ai tout réécrit en fait et, chose curieuse, l’histoire a 

considérablement changé. Dans sa version française, c’était une nouvelle aigre-

douce, ni complètement triste ni complètement gaie, avec peut-être un penchant vers 

la mélancolie. Elle est devenue assez amusante en anglais et beaucoup plus légère, 

presque frivole. Je crois qu’un écrivain parle avec son âme et que notre âme est liée 

à une langue en particulier, même si on en connaît plusieurs (ROY, 2005, p. 191 e 

192). 

 

Sobre seus romances e a crítica literária, algumas descobertas: 

 

- Les critiques vous ont-ils déjà fait des remarques intéressantes? 
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- Oui, ça arrive parfois. Un certain critique a dit que les personnages de mes romans 

sont toujours mobiles: ils sont toujours en train de marcher ou de se rendre quelque 

part, en mouvement. C’est quelque chose que je n’avais pas remarqué et j’étais très 

contente de le savoir, parce que je ne peux moi-même penser assise. [...] Alors, 

naturellement, si je suis toujours en train de marcher, mes personnages ressemblent 

en quelque sorte à leur auteur, vous savez. Ce sont des enfants de l’esprit, après tout, 

ils sont donc toujours en train de marcher eux aussi. J’étais enchantée de voir ça 

(ROY, 2005, p. 211 e 212). 

 

Sobre a gênese e a direção da escrita royana, Roy declara: 

 

- [...] la vie est faite de ces deux choses, larmes et sourires. Encore aujourd’hui, ma 

principale préoccupation dans l’écriture est sans doute de mélanger aussi intimement 

que possible ces deux ingrédients qui revêtent pour moi une grande importance dans 

la vie. Camus l’a exprimé beaucoup mieux que moi lorsqu’il a dit espérer que la 

beauté de la vie ne lui en cacherait jamais le tragique et que le tragique de la vie ne 

lui en cacherait jamais la beauté. Je suis ainsi faite que je n’ai pas sitôt vu la 

splendeur de la vie - qu’on peut bien sûr voir tous les jours, bien que cela nécessite 

d’y ouvrir son coeur ; le chagrin nous y rend aveugles - je n’ai pas sitôt vu la 

splendeur de la vie que je me sens obligée, physiquement obligée, de baisser le 

regard et de remarquer la tristesse et le tragique de l’existence. C’est peut-être là la 

raison de cette oscillation qu’on trouve dans mes livres et qui a mystifié la critique 

jusqu’à un certain point (ROY, 2005, p. 192). 

 

[...] - Vous vous intéressez particulièrement aux effets du temps sur les gens. C’est 

quelque chose qui m’a surtout frappé dans La Route d’Altamont. 

- Oui, La Route d’Altamont, c’est la rencontre des gens après le présent. [...] On finit 

par se rejoindre, mais plus tard, quand on passe par le même chemin que la personne 

qui a parlé. À l’époque, vous étiez trop jeune pour comprendre, mais un jour, vous 

vous exclamez: “Oh, c’est ça que ma mère voulait dire!” [...] C’est là-dessus que 

porte La Route d’Altamont. C’est une chose tragique, mais aussi très belle, parce que 

vous êtes sûr d’atteindre ce moment-là un jour ou l’autre. 

- Oui, ça ressemble au cycle des saisons [...] La même chose revient dans La Rivière 

sans repos. 

- En effet. Il semble que cette idée me hante. 

- Je me demandais si c’était une de vos préocupations majeures depuis le début. 

- Peut-être. Je n’en suis pas certaine, mais ça ne m’intéresse pas de le savoir de toute 

façon. C’est le travail du critique que de dégager les accents d’une oeuvre et les 

éléments qui la sous-tendent en profondeur (ROY, 2005, p. 210-211). 

 

Na entrevista dada à Lily Tasso, em 1965, por ocasião dos vinte anos de seu primeiro 

romance Bonheur d’occasion: 
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- Si vous deviez écrire Bonheur d’occasion aujourd’hui, le feriez-vous de la même 

manière ? 

- Non. Un livre correspond nécessairement à une étape d’évolution dans la vie d’une 

personne. On écrit évidemment avec les moyens et le regard que supposent 

l’expérience acquise et le degré de maturité que l’on a atteint. Bonheur d’occasion a 

des défauts que je ne pourrais plus supporter et des qualités que, peut-être, je 

voudrais avoir encore, comme la ferveur et l’élan. [...] Bonheur d’occasion est le 

témoignage d’une époque, d’un endroit et de moi-même, telle que j’étais alors 

(ROY, 2005, p. 129-131). 

 

A autora recusava frequentemente a fórmula pergunta-resposta, e quando Roy aceitava dar 

entrevistas, ela preferia receber as pessoas num ambiente mais aconchegante, nos jardins de 

sua casa, como também ela preferia que a entrevista fosse uma conversa e que esta não fosse 

gravada. Mas a entrevista de perguntas e respostas preparada pelos professores Dorion e 

Édmond foi aceita por Roy, que as respondeu e enviou pelo correio. O leitor é um dos temas 

desse encontro: 

 

- Pour qui écrivez-vous? Avez-vous por chaque livre un public différent en tête?  

- Pour qui j’écris! Certains jours, empruntant la voix du poète, je serais tentée 

d’évoquer ce “rêve étrange et pénétrant... ” que je fais d’un lecteur....  “et j’aime et 

qui m’aime... ” Plaisanterie à part, il reste que sans un climat autour de moi d’amitié 

et d’affection, je ne travaillerais probablement pas, je trouverais peut-être que 

l’effort n’en vaut plus la peine. L’échange est à la base même du désir d’écrire 

(ROY, 2005, p. 251). 

 

Estes versos evocados são de Paul Verlaine em seu poema  “Mon rêve familier” (“Meu sonho 

familiar”), o poeta escreve: “Eu tenho sempre este sonho estranho e penetrante/ Com uma 

mulher desconhecida/ e que eu amo, e que me ama/ E que não é, a cada vez, nem totalmente a 

mesma/ Nem totalmente outra, e me ama e me compreende”
61

 (apud ROY, 2005, p. 250). 

Interessante observar que no poema de Verlaine aparece uma indicação feminina (“Com uma 

mulher desconhecida/ e que eu amo, e que me ama/”), e pode remeter não só às leitoras de seu 

texto - que Michel Tremblay pontuou, dando voz à sua mãe, que se sentia afetada por 

Gabrielle Roy: “Você compreende, é raro que alguém fale deste jeito de nós, mulheres”
62

 

                                                           
61

 “Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant/ D’une femme inconnue, et que j’aime, et qui m’aime/ Et qui 

n’est, chaque fois, ni tout à fait la même/ Ni tout à fait une autre, et m’aime et me comprend” (apud ROY, 2005, 

p. 250). 
62

 “Tu comprends, c’est rare que quelqu’un parle comme ça de nous autres, les femmes” (TREMBLAY, 1994, p. 

164). 
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(TREMBLAY, 1994, p. 164), mas também um jogo com a própria autora: este leitor(a) 

desconhecido(a) (“E que não é, a cada vez, nem totalmente a mesma/ Nem totalmente outra”) 

pode ser ela mesma, que se busca - “este sonho estranho e penetrante” - e se renova (“nem 

totalmente a mesma/ Nem totalmente outra”), bem como pode fazer uma referência a esta 

alma de qualidade que ela sonha achar em seus leitores, esta atenção preciosa que se afinaria 

com a alma da autora e sua escuta sensível. Gabrielle Roy sonha um encontro com este leitor. 

Na autobiografia Le temps qui m’a manqué (de 1997), ela escreve: 

 

Du moment que je sortais de mes histoires je me sentais accablée. La vraie vie de 

plus en plus était pour moi dans ce que je me racontais ou racontais à quelqu’un qui 

pourrait un jour s’y reconnaître, et alors peut-être, en silence, nous rejoindrions-

nous, moi qui marchais seule et cet inconnu dans l’avenir, quelque part arrêté à 

attendre il ne savait quoi (ROY, 2000, p. 90). 

 

O poeta também faz alusão ao estado de espírito ideal da autora: a compreensão (“e me ama e 

me compreende”), uma palavra e um olhar presentes na obra royana. Em entrevista a Judith 

Jasmin, a autora fala sobre o leitor ideal: 

 

- Quand vous écrivez vos livres, est-ce que vous pensez au grand auditoire? 

- Non, jamais de la vie, ce serait paralysant à l’extrême, il ne faut pas y penser. On 

ne pense peut-être pas beaucoup aux lecteurs à ce moment-là; on pense à des âmes 

de qualité, des âmes de choix, des âmes sensibles, seulement quelques-unes peut-

être. Mais il s’agit surtout d’exprimer, de satisfaire une exigence intérieure. Et si on 

dit vrai, je le répète, si on dit vrai d’un cas particulier, il est probable qu’on dira vrai 

pour beaucoup (ROY, 2005, p. 121). 

 

Paula Lewis (1984) escreve sobre a autora: “Quando ela escrevia, Gabrielle Roy o fazia para 

um leitor desconhecido, que não cessava de observar por cima de seu ombro e de reagir ao 

que ela escrevia”
63

 (LEWIS, 1984, p. 576). 

No roteiro de Leonor Arfuch (2010), “o mistério da criação” é um tema que aparece 

em todas as entrevistas, e esse mistério passeia pela composição dos personagens, pelas 

histórias publicadas e pelos inéditos. Gabrielle Roy conversa com Donald Cameron: 

                                                           
63

 “Quand elle écrivait, Gabrielle Roy le faisait pour un lecteur inconnu, qui ne cessait de regarder par-dessus son 

épaule et de réagir à ce qu’elle écrivait” (LEWIS, 1984, p. 576). 
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- Vos livres ont été publiés dans l’ordre où ils ont été écrits? 

- Oui. Il y en a quelques-uns que je n’ai pas finis ou qui ont pris une mauvaise 

direction à un moment donné et qui ont été abandonnés. 

 - c’est arrivé souvent? 

- Non, pas souvent, mais c’est arrivé. 

- Comment savez-vous que vous devez abandonner? Ça doit être une décision 

difficile à prendre. 

- Oui, ce l’est. Cela m’est arrivé deux ou trois fois. Parfois je n’étais pas rendue très 

loin, alors ça ne me brisait pas trop le coeur, mais à d’autres moments, j’avais déjà 

passablement écrit et je ne me sentais pas satisfaite, pas heureuse - sentiment que 

vous pouvez éprouver souvent et sans raison, cela dit. Dans ces moments, vous 

n’avez qu’à laisser cet ouvrage de côté pendant plusieurs mois et lorsque vous y 

reviendrez, vous aurez peut-être une bonne surprise; vous vous direz peut-être “eh 

bien, ce n’est pas si mal”, et vous reprendrez le travail. Mais il se peut que vous vous 

disiez “oui, vraiment, j’ai manqué mon coup cette fois-là”. Pourquoi? Eh bien, vous 

ne le savez pas [...] 

- Est-ce que vos personnages vous surprennent, font soudainement des choses 

auxquelles vous ne vous attendiez pas? 

- Ils sont pas mal détachés de ma propre volonté, d’une certaine façon. Bien sûr, 

juste “d’une certaine façon” parce que nécessairement, quelqu’un doit écrire le livre, 

tenir les rênes et mener le tout. Tout ce que je sais, c’est que je reste un peu en 

arrière et que j’essaie de suivre mes personnages. C’est comme si on suivait 

quelqu’un dans une foule, vous savez, et qu’on essayait de ne pas le perdre de vue 

[...] Je pense encore parfois à mes personnages comme à des personnes autonomes: 

il y a de choses que je ne peux leur faire faire et d’autres qu’ils sont bien libres 

d’entreprendre. Ils ne pensent pas comme je crois qu’ils devraient penser, mais ça 

les regarde. Comme l’écrivain donne naissance à tous ses personnages, je suppose 

que, fondamentalement, il en est la somme, avec quelque chose en plus. [...] Chaque 

vie est une tragédie, mais encore plus celle de l’écrivain, car plus il voit de choses, 

plus il comprend la vie en profondeur et en prend conscience, moins il a de temps 

pour l’écrire (ROY, 2005, p. 194-197). 

 

Muitos personagens royanos são imigrantes. Uma das fontes deste caldo cultural está ligada, 

além de seu trabalho como professora e jornalista, à figura paterna: 

 

[...] - Mais quel rôle votre père a-t-il joué? 

- Il avait été employé à installer des colons dans l’Ouest du pays, de ces sectes 

étranges comme les Mennonites, les Doukhobors, les Huttérites. Il en parlait 

fréquemment. En sorte que, dans l’atmosphère de notre maison, entraient ces 

étrangers. Et, en un sens, il n’y a jamais eu pour moi d’étrangers. Toutes ces variétés 

ethniques, tous ces peuples faisaient partie de notre vie quotidienne. C’est en cela 

que l’Ouest est un monde ouvert, un monde riche, un monde varié. Une image de 

l’univers, si vous voulez, par l’infini des horizons, par la variété ethnique (ROY, 

2005, p. 117). 
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A ternura está presente na construção royana: 

 

Chacun peut donner. Chacun est précieux puisque il peut appporter aux autres toute 

la tendresse dont il est capable. Reconnaître cela, c’est comprendre la portée de la 

solidarité des hommes (ROY, 2005, p. 172). 

[...] 

- Que représente pour vous l’immense tendresse humaine, partout présente dans 

votre oeuvre? 

- La tendresse humaine, pour moi, c’est le miracle quotidien qui s’accomplit dans 

notre monde malade. C’est notre unique recours (ROY, 2005, p. 250). 

 

Sobre a Arte, mais particularmente, sobre os livros e o autoconhecimento: 

 

- [...] Les livres sont mes chers, très chers amis. Je me demande parfois si tout ce que 

nous connaissons du coeur humain, nous ne le connaissons pas en grande partie par 

nos lectures. Les relations humaines sont nécessaires, c’est certain, mais les unes 

éclairent peut-être les créatures des livres, et les livres nous éclairent peut-être sur 

nos relations humaines (ROY, 2005, p.121-123). 

 

Em mais de trinta anos de carreira literária, os entrevistadores sempre escreviam 

sobre a percepção que tinham da autora. No auge de Bonheur d’occasion, na França de 1947, 

Francis Ambrière escreve: 

 

Se você a aborda, ela tem inicialmente um movimento de recuo; percebe-se 

claramente que ela só o controla com muito esforço, e por educação. Não que ela 

seja impaciente, ou indiferente. Mas nota-se um grande e natural horror pelas 

banalidades, uma invencível rejeição pela agitação, pela pompa e pelos servilismos 

da fama. Não penso que ela seja modesta: ela só não é feita para o aparato das 

cerimônias, eis tudo. [...] Assim que ela se cala, ela se ilumina. No silêncio ativo e 

caloroso, que deve constituir seu clima favorito, ela acumulou tantas riquezas 

durante longo tempo que algo começa a jorrar dela sem que ela perceba. Tão 

pequena e tão frágil entre a multidão, ela expressa uma vontade e um poder que se 

controlam para serem usados somente com plena consciência
64

 (apud ROY, 2005, p. 

76-81). 

                                                           
64

 “Si vous l’abordez, elle a d’abord un mouvement de retrait; on sent fort bien qu’elle ne le dompte qu’au prix 

d’un effort, et par courtoisie. Ce n’est pas qu’elle soit impatiente, ou blasée. Mais on lui sent une grande et 

naturelle horreur des banalités, un invincible éloignement pour le bruit, le faste et les servitudes de la renommée. 

Je ne pense pas qu’elle soit modeste : elle n’est pas faite pour l’éclat des cérémonies, voilà tout. [...] Dès qu’elle 

se tait, elle rayonne. Dans le silence actif et chaleureux qui doit constituer son climat favori, elle a si longuement 
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Companheiro de vários anos, Henri Girard declara em 1947: 

 

O que mais surpreende, quando se encontra com Gabrielle Roy pela primeira vez, é 

a clara franqueza de seu olhar. Seus olhos, de um tom cinza-esverdeado, pousam 

diretamente sobre os seus. Eles exprimem ao mesmo tempo uma intensa curiosidade 

e a calma solidez da inteligência. Foi assim que Gabrielle Roy se revelou ao redator 

da Revista moderna, em julho de 1939, quando ela lhe trouxe uma de suas primeiras 

novelas [...] A grande força de Gabrielle Roy é a de não dispersar sua energia em 

múltiplas conferências ou em recepções mais ou menos oficiais. Ela estima que o 

tempo é precioso, não no sentido monetário, mas no sentido mais profundo da 

realização de si mesma, filha da solidão
65

 (apud ROY, 2005, p. 69-73). 

 

Logo depois de Gabrielle Roy ganhar o prêmio Femina, na França, Paul Guth escreve, em 

1947: 

 

Eu tive que saltar três muros para encontrá-la: o muro de sua bronquite, aquele de 

sua modéstia e três séculos acumulados com seus cacos de vidros. Gabrielle Roy é 

canadense, isto é, francesa do século XVIII, transplantada em barco à vela rumo à 

desordenada América. [...] Com imensos olhos esverdeados, sombreados pela 

melancolia [...] uma face iluminada
66

 (apud ROY, p, 83 e 84). 

 

Alice Parizeau, em 1966, detalha: 

 

                                                                                                                                                                                     
accumulé les richesses que quelque chose à présent jaillit d’elle à son insu. Si petite et si mince parmi la foule, 

elle donne le sentiment d’une volonté et d’un pouvoir qui se contrôlent, pour ne se dépenser qu’à bon escient” 

(apud ROY, 2005, p. 76-81). 

65
 “Ce qui frappe le plus, lorsqu’on rencontre Gabrielle Roy pour la première fois, c’est la claire franchise de son 

regard. Ses yeux d’un ton gris vert se posent carrément sur les vôtres. Ils expriment à la fois une intense curiosité 

et la calme solidité de l’intelligence. Telle apparaît Gabrielle Roy au rédacteur de la Revue moderne, en juillet 

1939, lorsqu’elle lui apporta l’une de ses premières nouvelles [...] La grande force de Gabrielle Roy est de ne 

jamais disperser son énergie en multiples conférences ou en réceptions plus ou moins officielles. Elle estime que 

le temps est précieux, non pas au sens monétaire, mais au sens le plus profond de la réalisation de soi-même, fille 

de la solitude” (apud ROY, 2005, p. 69-73). 

66
 “J’ai dû sauter trois murs pour la joindre : le mur de sa bronchite, celui de sa modestie et trois siècles entassés, 

avec leurs reflets de culs de bouteille. Gabrielle Roy est Canadienne, c’est-à-dire Française du XVIIIe siècle, 

transplantée par bateau à voiles sur le front échevelé de l’Amérique. [...] D’immenses yeux verdâtres, 

charbonnés de mélancolie. [...] Un front de lumière” (apud ROY, 2005, p. 83-84). 



167 

mãos que se movimentam e sobretudo um sorriso que faz brilhar seus olhos e que 

lhe dá um ar de extraordinária juventude [com cinquenta e sete anos]
67

 (apud ROY, 

2005, p. 145). 

 

Pauline Beaudry também observa o olhar da autora, em 1969: 

 

No primeiro momento, somos surpreendidos por um azul-esverdeado e perscrutador 

par de olhos imensos que parecem procurar ao longe, em seguida o belo rosto 

intenso ganha vida
68

 (apud ROY, 2005, p. 175). 

 

Silver Cameron expressa sua admiração, ao se encontrar com ela em 1971: 

 

Uma sensibilidade que vibra como antenas. [...] De acordo com o calendário, ela tem 

sessenta e dois anos. Ela viajou muito, é uma mulher amável e refinada. Entretanto 

eu estou convencido de que ela não se considera como uma escritora célebre, e sim 

como Gabrielle de Saint-Boniface, transformada unicamente pela força das 

experiências acumuladas e cuidadosamente observadas no curso de sua vida. O que 

me atrai em Gabrielle Roy, na verdade, é uma qualidade que reúne dentro dela a 

candura, a experiência, a sutileza e a humanidade, uma qualidade que só pode ser a 

sabedoria
69

 (apud ROY, 2005, p. 190). 

 

Em 1979, Jacques Godbout elogia o espírito vivaz de Gabrielle Roy: 

 

[...] uma mulher viva e inquieta, inteligente, sempre atenta aos outros, sempre 

preocupada em se expressar de forma justa, sempre atenciosa, sensível, seus olhos 

cinzentos cintilantes como sorrisos confusos. Ela é bela, ela é escritora, ela conhece 

                                                           
67

 “des mains qui bougent et surtout ce sourire qui fait briller ses yeux et qui lui donne un air d’une 

extraordinaire jeunesse” (apud ROY, 2005, p. 145). 

68
 “Au premier abord, on est frappé par le bleu-vert scrutateur d’une paire d’yeux immenses qui semblent 

chercher très loin, puis le beau visage intense s’anime” (apud ROY, 2005, p.175). 

69
 “Une sensibilité qui vibre comme des antennes. [...] D’après le calendrier, elle a soixante-deux ans. Elle a 

beaucoup voyagé, c‘est une femme aimable et raffinée. Pourtant, je suis convaincu qu’elle ne se considère pas 

comme un écrivain célèbre, mais bien comme Gabrielle de Saint-Boniface, changée uniquement par la force des 

expériences accumulées et soigneusement observées au cours de sa vie. Ce qui m’attire chez Gabrielle Roy, en 

fait, est une qualité qui réunit chez elle la candeur, l’expérience, la subtilité et l’humanité, une qualité qui ne peut 

être que la sagesse” (apud ROY, 2005, p. 190). 
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o sucesso, ela tem sessenta e oito anos e responde com a vivacidade de uma 

inexperiente
70

 (apud ROY, 2005, p. 235). 

 

A vontade de ter tempo para si, para a escrita, é uma constante na autora. Ela diz a Jacques 

Godbout: 

 

De plus, l’ennui, quand on est écrivain, c’est qu’à mesure que l’on vieillit les 

obligations augmentent. C’est, dit-elle, tout le contraire de la vie normale où l’on va 

vers la mort en perdant des choses et en se détachant des êtres peu à peu. [...] Pour 

l’érivain c’est tout le contraire: il y a les livres qui continuent de s’accumuler, le 

renom qui s’amplifie, les prix que l’on reçoit, les professeurs crampons qui vous 

écrivent et vous posent des questions bêtes, les solliciteurs de toutes sortes [...] Je 

n’ai pas de temps pour la télévision, les journalistes; avant de mourir, je veux avoir 

le temps d’écrire! (ROY, 2005, p. 243). 

 

As entrevistas podem contribuir para uma aproximação entre leitores e escritores, 

entre teóricos, estudantes e o autor e sua obra. Mesmo que muitas das perguntas sejam 

limitadamente respondíveis e irrespondíveis, o que já seria uma resposta, e mesmo que haja 

uma fórmula que tenta, como uma rede, capturar e fixar o autor, a oscilante presença deste 

escritor, que nos escapa entre frases iluminadas, dúvidas e ausências, permite encontros 

produtivos que fertilizam a imaginação do leitor. E o fato de Gabrielle Roy ter conseguido 

selecionar suas entrevistas é também um gesto que gera novas impressões sobre a autora e 

seus textos. Se ela evitou a imprensa o quanto pôde e criou uma imagem de um casamento 

bem sucedido, a autora não deixou de oferecer um panorama de sua forma de agir e de ser. E 

o gesto de escolher os encontros pode não ser necessariamente fruto de um escritor “difícil” 

nem “rebelde”, dois dos mitos criados pela mídia, segundo Leonor Arfuch (2010), e sim de 

um escritor proponente que busca abordagens de maior qualidade. A escritora entrou neste 

jogo social, a entrevista, construindo uma imagem propícia ao seu objetivo (desviar de sua 

vida pessoal e promover um exemplo de mulher bem sucedida no casamento), consciente e 

inconscientemente. Algumas entrevistas têm muita qualidade e me ajudaram a pensar a obra 

da autora. Muita informação ficou de fora deste estudo. A seleção foi difícil. Privilegiei as 

partes em que a autora se coloca no início de sua carreira - na época do sucesso de seu 
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 “[...] une femme vive et inquiète, intelligente, toujours à l’affût des autres, toujours préoccupée de dire juste, 

toujours attentive, sensible, ses yeux gris pétillants comme des sourires confus. Elle est belle, elle est écrivain, 

elle connaît le succès, elle a soixante-huit ans et donne la réplique avec la vivacité d’une ingénue” (apud ROY, 

2005, p. 235). 
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primeiro romance Bonheur d’occasion (1945) -, quando ela conta sobre sua infância, sua 

família e seu percurso em direção à escrita. Também trouxe algumas reflexões de Roy no que 

diz respeito às suas inspirações e à sua visão de mundo. Abri mais espaço para as entrevistas 

que foram dadas em épocas mais maduras. Pois, se é para fixar aqui a imagem de Gabrielle 

Roy e de seus pensamentos, preferi deixar que a construção do suplemento dessa outra voz 

tivesse mais idade também, já que a última palavra de um autor, seja na revisão de um livro, 

seja numa entrevista, a meu ver, é a assinatura mais próxima de seu desejo autoral. 

 

La tendresse et l’amour comptent parmi les plus grandes réussites de la vie... Je crois 

profondément en ce qu’il y a de meilleur dans l’homme qui pourrait transformer le 

monde (ROY, 2005, p. 182). 

 

A questão está na vida, apenas na vida - no seu descobrir-se, contínuo e eterno, e de 

maneira alguma na sua descoberta! (DOSTOIÉVSKI, O Idiota). 

 

Oui, oui, oui, il y a toujours autre chose à dire, mais en même temps, vous essayez 

d’aller à la racine des choses et de l’exprimer très rapidement. Je pense qu’un 

écrivain rêve, comme Pierre dans La Montagne secrète, de rassembler brièvement 

tous les sujets d’un seul coup. Bien sûr, il n’y parvient jamais et c’est pourquoi il y 

aura toujours des écrivains et des artistes. [...] Fondamentalement, nous espérons 

toujours mettre dans un seul livre, une seule image, une seule chanson, mais il 

manque bien sûr toujours quelque chose. C’est pourquoi il nous faut recommencer 

(ROY, 2005, p. 213). 

 

 

4 CONCLUSÃO 

 

Um encontro é a permissão e a realização de uma escuta. No final da primeira parte 

da autobiografia La détresse et l’enchantement (1984), Gabrielle Roy provoca: “A qui est-on 

utile, soi-même noyé?” (ROY, 1988, p. 243). Esta pergunta inaugurou um recorte no meu 

percurso interpretativo para pensar a escrita royana. Assim, pretendi abordar Ces enfants de 

ma vie a partir do embate entre a escuta social e a escuta pessoal que parece vibrar neste 

romance de Roy. Outra percepção da autora me guiou: “Les plus belles réussites, et peut-être 

ce qui pourrait donner un monde meilleur, ne serait-ce pas le perfectionnement de soi par 

l’intérieur, une relation humaine parfaite?...” (ROY, 2005, p. 181). 
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Os dons royanos são como raios de luz que atravessam e nascem com os 

personagens, que são construídos e se constroem a partir das qualidades pessoais, dos talentos 

inatos e desenvolvidos. Os dons podem fazer respirar os personagens royanos ou sufocá-los, 

eles são uma promessa de realização ou de frustração, caso a escuta esteja fechada. A trama 

das narrativas se desenvolve pela busca de possíveis encontros. A empatia da professora 

royana é um dom, que se desfia pelo afeto e pela escuta possibilitando um feixe de encontros. 

A partir de um estímulo (simbolicamente se concentra no amor maternal royano, na qualidade 

de indivíduo sensível) formula-se uma positiva escuta íntima. Em Le Chemin de l’espérance, 

Edgar Morin e Stéphane Hessel (2001) citam Axel Honneth, que declara: “é graças à 

experiência do amor que cada um pode ter acesso à confiança em si”
71

 (apud HESSEL; 

MORIN, 2011, p. 21). O estímulo pode vir de toda fonte, e uma delas é a Arte: “Nous 

connaîtrions-nous un peu nous-mêmes, sans les arts?” (ROY, 1994a, p. 114). 

Em “L’Alouette” se encontra um microcosmo do universo de Ces enfants de ma vie. 

O pleno dom de Nil, o canto que se faz no presente, acena para uma dupla escuta. Vejo essa 

dupla escuta como um dos vetores desse romance. Ao mesmo tempo silêncio e escuta, ao 

mesmo tempo realização (o canto que atravessa Nil é escutado por ele e por outros) e 

promessa (esperança para o público). A ação de escutar - silenciando outras vozes - e de se 

permitir fluir na mesma frequência de Nil (re)instaura o frescor da esperança. É Nil (filho de 

uma ucraniana) quem possibilita este encontro. A figura do pequeno cantor é constituída de 

muitas diferenças que poderiam colocá-lo numa posição marginal e sem autoridade sobre 

ninguém: ele é aluno, criança, pobre e filho de imigrante; uma configuração de Outros. Mas é 

a partir deste complexo de Outros que Gabrielle Roy cria e inaugura a possibilidade da paz, 

do respeito e da comunhão. Há uma valoração não só da criança mas também de todos os 

Outros que a figura de Nil guarda. A autora vai ao encontro da noção da diferença “aceita, 

respeitada e não semantizada” (PATERSON, 2004, p. 174). Ces enfants de ma vie é um 

romance de despertamento que valoriza as riquezas de cada um. Nas entrelinhas, a ternura e o 

respeito à diferença cantam a esperança, e a escuta dos dons é um lugar de recepção e de 

transformação. No tópico sobre a educação, Morin e Hessel (2011) escrevem: 

 

É fundamental ensinar a compreensão humana que, sozinha, permite cultivar as 

solidariedades e as fraternidades. A compreensão humana nos permite conceber 

nossa identidade e ao mesmo tempo nossas diferenças com o outro, e reconhecer 
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 “c’est grâce à l’expérience de l’amour que chacun peut accéder à la confiance en soi” (apud HESSEL; 

MORIN, 2011, p. 21). 
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antes sua complexidade do que reduzi-lo a um único caráter geralmente negativo
72

 

(HESSEL; MORIN, 2011, p. 48). 

 

Na citação seguinte, eu repito um trecho de La détresse et l’enchantement, para 

pensar a escrita futura de Gabrielle Roy: 

 

Ce que je ne peux oublier, c’est que ce fut très certainement le beau Jardin de Paris, 

illuminé comme par un soleil venu droit de mes Praideries, qui illumina en moi-

même le don du regard, que je ne me connaissais pas encore véritablement, et 

l’infinie nostalgie de savoir un jour en faire quelque chose (ROY, 1988, p. 286). 

 

Nesta passagem podemos pensar criativamente um dos acentos de sua poética: ela elaborou 

sua obra a partir de suas vivências (“un soleil venu droit de mes Praideries”), das paisagens e 

das pessoas que conheceu, jogando luz no espaço externo que afeta a paisagem interna, que 

produz uma forma de ver. Além disso, entram neste duplo espaço esta possibilidade de 

realização (“je ne me connaissais pas encore véritablement, et l’infinie nostalgie de savoir un 

jour en faire quelque chose”) que a narradora de Ces enfants de ma vie também evoca. 

Acolhendo o espaço estrangeiro - em Paris - ela vislumbra a potencialidade de seu dom. A 

partir de um olhar banhado pelo seu talento de unir paisagens internas e externas, a autora 

escreve histórias com uma galeria de pequeninos personagens Outros que ganharam sua 

atenção e empatia. E a infância é sempre o começo do mundo. 

Apoiando-me em Roland Barthes (1990) tentei fazer uma reflexão sobre a escuta da 

professora de Ces enfants de ma vie, que se relaciona com seus alunos, tentando gerar 

possíveis encontros: “‘escute-me’ quer dizer: toque-me, saiba que existo” (BARTHES, 1990, 

p. 222). Como a narradora desse romance foi uma professora primária que se apoiava na 

empatia e no respeito às diferenças, quis alinhá-la também com o pensamento de René 

Barbier (2002) em sua abordagem sobre a escuta sensível: “Antes de situar uma pessoa no seu 

‘lugar’, comecemos por reconhecê-la em seu ser, na sua qualidade de pessoa complexa dotada 

de uma liberdade e de uma imaginação criadora” (BARBIER, 2002, p. 95 - 97). 

A Poética do encontro em Gabrielle Roy me direcionou o olhar - em confluências - a 

partir da qual me debrucei nos embates e nas escutas que são arquitetadas em Ces enfants de 

ma vie. Esta dissertação se propôs a pensar o feixe de encontros que movimenta a trama 
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 “Il est capital d’enseigner la compréhension humaine qui seule permet d’entretenir les solidarités et les 

fraternités. La compréhension humaine nous permet de concevoir à la fois notre identité et nos différences avec 

autrui, de reconnaitre sa complexité plutôt que de le réduire à un seul caractère généralement négatif” (HESSEL; 

MORIN, 2011, p. 48). 
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royana. Também pretendi ressaltar a receptividade da narradora de Ces enfants de ma vie. E 

esta elasticidade de espírito, a recepção, traz um tom íntimo e afetivo ao romance. Este estudo 

foi mais extenso e complexo porque a cada narrativa um recomeço e uma nova relação entre 

professora e aluno era articulada. Mas tentei analisar Ces enfants de ma vie como um todo, 

um romance, interpretando a arquitetura royana como a escritora concebeu. 

Tanto a escuta quanto o acolhimento são possíveis a partir do movimento de 

abertura. E, neste sentido, pensar a noção de alteridade na construção dos personagens Outros 

de Ces enfants de ma vie me possibilitou vislumbrar o processo de acolhimento em sua 

escrita. Gabrielle Roy joga com as marcas de diferença e dissolve a rejeição ao se orientar 

pelas qualidades pessoais dos personagens. Ela empreende um texto rico em vivências, uma 

visão de mundo que abranda o nosso olhar. 

No segundo capítulo, a partir de alguns estudos sobre “as escritas de si”, aproximei o 

teor e o tom da escrita royana com os das suas autobiografias, elaborando o rico encontro 

entre a imaginação e a vivência pessoal proporcionado pela escrita, que funda o jogo de se 

narrar com a caneta da ficção e o papel sempre fértil da inspiração autobiográfica. Pretendi 

ressaltar na poética de Roy sua tendência - no decorrer dos anos - em construir narradoras e 

personagens que se aproximavam de suas vivências. E esse gesto vai ao encontro, no percurso 

literário, a meu ver, desta personagem Gabrielle Roy que a própria autora sempre quis 

conhecer e ver nascer no papel. 

No terceiro capítulo, montei um pequeno encontro entre diferentes entrevistas que 

Gabrielle Roy concedeu no decorrer de sua carreira. O roteiro de perguntas e as respostas 

muitas vezes cheias de desvios, de omissões e de reticências também mostram o 

inacabamento de que somos feitos, bem como acena para uma construção de si: a curiosidade 

para se conhecer o suplemento da outra voz (ARFUCH, 2010) não impede que o autor 

retoque a sua imagem, consciente e inconscientemente. 

A inspiração para arquitetar esta dissertação teve como imagem um leque, em que 

diferentes facetas - chamadas de folhas - se juntam e produzem um todo. Quando o leque está 

aberto, em forma de asa, pronto para alçar voo, o seu movimento produz um único vento, mas 

em cada folha há desenhos distintos que se somam ao desenho completo. Em Ces enfants de 

ma vie, Gabrielle Roy produz múltiplos encontros: a autora e suas vivências como professora 

primária, jornalista, filha e artista, que busca incessantemente a sua voz autoral e tenta se 

perceber no hoje e no ontem, criando uma memória poeta que borda um texto maduro de 

tonalidade autobiográfica e onírica que dialoga com os seus outros “eus” de então. A Poética 

do encontro é a lente que orientou essa dissertação, pois seu romance é um espaço propício 
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para receber o Outro. Gaston Bachelard (2003), em A Poética do Espaço, cita Pierre-Jean 

Jouve [En miroir] que escreve: “A Poesia é uma alma inaugurando uma forma”. Bachelard 

complementa: “A alma inaugura. Ela é aqui potência inicial. É dignidade humana” 

(BACHELARD, 2003, p. 6). E, do encontro desses dois pensamentos, eu considero que a 

poética de Gabrielle Roy provém de uma alma que busca encontros; sua poética me afeta 

como um encontro; e a Poética do encontro deu forma ao meu olhar. 

 

 

 

 

Et voilà la petite flamme de l’espoir allumée. 

(Gabrielle Roy) 
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