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Le temps 
 
Je ne savais pas que soixante secondes pouvaient durer aussi longtemps. Et 
qu'une nuit pouvait n'avoir plus de fin. Plus de radio, car les antennes sont 
cassées. Plus de télé. Plus d'Internet. Plus de portable - on a eu le temps de 
passer de brefs appels à des proches. Ce fut un moment étrange quand on a 
compris qu'on ne pouvait avoir de contact à distance avec les autres. Tous les 
fils qui nous reliaient les uns aux autres étaient maintenant coupés. Nous ne 
pouvons communiquer qu'avec ceux qui sont à portée de notre voix. Le 
temps humain venait de se glisser dans les soixante secondes qu'ont duré les 
premières violentes secousses sismiques. 

  
Dany Lafferière 
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RESUMO 

 
 

Esta dissertação pretende examinar a existência simbólica conferida ao Haiti no romance 
Passages. Escrita pelo quebequense de origem haitiana, Émile Ollivier, a obra se traduz em 
um gesto solidário e político do autor emigrado para tornar vísivel um país marcado por 
cataclismos naturais, discontinuidades histórico-sociais e pelo fantasma do “apagamento” que 
o assombra. Para tanto, inicialmente, será feita uma análise da Memória, bem como sua inter-
relação na instância espacial; em seguida, será realizado o estudo do vetor narrativo 
diaspórico. Embora a obra esteja inserida no discurso sobre a poética migrante, a experiência 
da Diáspora deverá ser entendida em sua matriz ressignificada, que ultrapassa noções como 
teleologia de regresso com base em um absoluto ontológico e no conceito binário da diferença 
e considera as falências e o universo crioulizado e rizomático haitiano como formas de 
apreensão do Diverso. Neste sentido, ao ampliar a percepção do leitor no tocante ao caos 
sociocultural haitiano, a proposta poética de Émile Ollivier contribui, sobremodo, para 
melhorar as Sociedades. 

 

 

 

Palavras-chave: Diáspora, Haiti, Memória, Espaço, Visibilidade, Polifonia, Crioulização 
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RÉSUMÉ 

 

 

Ce mémoire cherche à examiner l’existence symbolique donnée à Haiti dans le roman 
Passages. Écrit par l’écrivain québécois d’origine haïtienne, Émile Ollivier, l’oeuvre se 
traduit comme geste solidaire et politique de l’auteur émigré pour rendre visible un pays 
touché par des cataclysmes naturels, des discontinuités historique-sociales et par le fantôme 
de “l’effacement” qui le hante. C’est pourquoi, on fera d’abord une analyse de la Mémoire à 
partir de ses rapports avec l’espace; ensuite, on réalisera l’étude du vecteur narratif 
diasporique. Bien que l’oeuvre soit inscrite dans le discours sur la poétique migrante, 
l’expérience de la Diaspora devra être comprise par sa matrice ressignifiée, qui surpasse les 
notions telles que celle d’une téléologie de retour basée sur un absolu onthologique et sur la 
conception binaire de la différence et rend compte des faillites et de l’univers créolisé et 
rhyzomatique haïtien comme manières de saisir le Divers. Dans ce sens-là, en élargissant le 
regard du lecteur concernant le chaos socioculturel haïtien, l’approche poétique d’Émile 
Ollivier est un apport particulier pour améliorer les Sociétés.  

 

 

Mots-clés: Diaspora, Haïti, Mémoire, Espace, Visibilité, Polyphonie, Créolisation 
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INTRODUÇÃO 

 

ITINERÂNCIAS DA DIÁSPORA  

 

         A história da humanidade se apresenta como um contínuo movimento, portanto, o 

deslocamento dos seres é amplo, secular e pode ser percebido em qualquer época. Encontra-se 

na narrativa do livro Êxodo do Velho Testamento a referência frequente que evoca o 

fenômeno diaspórico. Este relata a escravidão vivida pelo povo israelita no Egito, bem como 

sua libertação, sob a liderança de Moisés, rumo à Terra Prometida. O sentido primeiro do 

termo de origem grega “diáspora” remete, assim, à história moderna do povo judeu. De 

acordo com Stuart Hall, a versão bíblica manifesta-se de modo expressivo para os povos 

caribenhos, para quem o apelo do regresso ao lugar natal se tornou uma espécie de mito 

fundador. Para S. Hall, na interpretação da história do Velho Testamento 

 

 

[...] encontramos o análogo, crucial para a nossa história do “povo escolhido”, 

violentamente levado à escravidão no “Egito”; seu “sofrimento” nas mãos da 

“Babilônia”; a liderança de Moisés, seguida pelo grande Êxodo – “o movimento do 

Povo de Jah” – que os livrou do cativeiro, e do retorno à Terra Prometida. Esta é a ur-

origem daquela grande narrativa de libertação, esperança e redenção do novo mundo 

(HALL, 2011, p. 28). 

 

 

 Narrativas antigas como a de Adão e Eva e mitos clássicos, como Édipo, costumam também 

ser lidos à luz da representação simbólica da expulsão (HAUAJI, 2009, p. 39). Os tempos 

modernos1 assinalam, por sua vez, a “era do refugiado, da pessoa deslocada, da imigração em 

massa” (SAÏD, 2003, p. 47), em busca da sobrevivência, muitas vezes decorrente do exílio 

forçado – devido à captura ou à expulsão de seu próprio território, do seio da família e da 

sociedade. Um belo exemplo diz respeito à migração imposta, implementada pela empresa 

colonial a partir do final do século XV, por meio da mercantilização de povos africanos 

escravizados pelos europeus nas Américas. No Caribe, esse fenômeno resultou num processo 
                                                        
1 Configurados pela transição do sistema feudal para o sistema capitalista. 
  
 Decidimos traduzir no corpo do texto todas as citações apresentadas nesta dissertação. 
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híbrido que contraria a ideia primeira de mito fundador 2 – ou seja, de uma origem única 

legítima - e leva à ressemantização da noção de Diáspora. Em seu pensamento sobre a 

Diáspora na matriz caribenha, Stuart Hall salienta que 

 

Nossos povos têm suas raízes nos – ou, mais precisamente, podem traçar suas rotas a 
partir dos – quatro cantos do globo, desde a Europa, África, Ásia; foram forçados a se 
juntar no quarto canto, na “cena primária” do Novo Mundo. Suas “rotas” são tudo, 
menos “puras”. A grande maioria deles é de descendência “africana” [...]. Sabemos 
que o termo “África” é, em todo caso, uma construção moderna, que se refere a uma 
variedade de povos, tribos, culturas e línguas cujo principal ponto de origem comum 
situava-se no tráfico de escravos. No Caribe, os indianos e chineses se juntaram mais 
tarde à “África” [...]. A distinção de nossa cultura é manifestadamente o resultado do 
maior entrelaçamento e fusão, na fornalha da sociedade colonial, de diferentes 
elementos culturais africanos, asiáticos e europeus (HALL, 2011, p. 30-31). 

 

 

         Ao ato migratório pela necessidade de sobrevivência e à imigração imposta - 

intensificada pelo fenômeno da globalização3, convém acrescentar outros, como o trânsito 

voluntário com a esperança de uma vida mais próspera. Além disso, há o êxodo em razão dos 

desastres naturais ou degradações ambientais. No mundo atual - marcado por travessias 

virtuais ou mobilidade dos espaços, “o desalojamento dos migrantes urbanos é uma das 

formas vivas” (HAREL, 2007, p. 44). É interessante observar, contudo, que a migração já não 

se configura mais enquanto ruptura definitiva em relação ao lugar natal, visto que a nova base 

tecnológico-informacional dos meios de comunicação, como por exemplo, o ciberespaço, 

abole as fronteiras espaço-temporais. 

         Neste conjunto de pensamentos desenvolvidos sobre a noção de Diáspora, as teorias 

contemporâneas a descentram de seu conceito fechado – ou seja, pensado em termos de 

                                                        
2Em se tratando do Caribe, a África já não se configura mais como “ponto de referência antropológico fixo” 
(BOLAÑOS Apud BERND, 2010, p. 172) - que pressupõe uma Gênese, ou seja, o princípio de uma filiação e a 
apreensão da noção de identidade enquanto “raiz única”. As culturas caribenhas são oriundas do navio negreiro e 
das plantações. Nesses espaços, elementos culturais heterogêneos foram colocados em contato, combinaram-se e 
deram origem, de modo imprevisível, a povos compósitos e crioulizados. Portanto, no caso antilhano, o regresso 
à África de origem tornou-se algo impossível de ser realizado. Contrários à ideia de absoluto ontológico e devido 
à necessidade de se apropriar simbolicamente dos bens culturais do Caribe, alguns escritores caribenhos 
reivindicaram sua identidade crioula, rizomática e inacabada, como sugere Édouard Glissant. Neste sentido, no 
Caribe, o conceito fechado de Diáspora - com base em teleologias de fonte primária e regresso - é ressignificado 
e apreendido no contexto “impuro”, complexo e múltiplo de sua nação e identidade. 
 
3Fenômeno ocorrido em finais do século XX e início do século XXI, em consequência das necessidades do 
mercado capitalista, que consiste na integração e na dominante homogeneização entre os países, nos planos 
social, político, econômico e cultural. Para Stuart Hall, “a globalização cultural é desterritorializante em seus 
efeitos. Suas compressões espaço-temporais, impulsionadas pelas novas tecnologias, afrouxam os laços entre a 
cultura e o “lugar” (HALL, 2011, p. 36). Segundo o autor, “O Caribe foi um dos seus cenários chave” (op. cit, p. 
35), por ter sido locus referencial para a exploração e conquistas dos Estados-nação europeus. 
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territorial, de lugar originário fixo, do retorno e da concepção binária da diferença e da 

exclusão– para concebê-la em sua dimensão aberta, que considera o “pertencimento cultural” 

como diverso, plural, híbrido4 e, em processo de formação. 

 

 

A DIÁSPORA HAITIANA E A ESTÉTICA MIGRANTE 

 

         Em se tratando da América, “lugar de passagem” (PORTO, 2000, p. 51) por excelência 

e local propício ao contato com a alteridade, destacam-se a província do Quebec, no Canadá, 

e a República do Haiti5 nas Antilhas Francesas - espaços geográficos marcados pela 

experiência diaspórica. A primeira, por ser terra de asilo e de novos modos de socialização; a 

segunda, historicamente, em razão das marcas da Ditadura dos Duvaliers6 e, em sentido mais 

amplo, pelos déficits existentes na geografia física e política devido à pobreza, ao 

subdesenvolvimento, à falta de oportunidade e aos cataclismos naturais. 

         Durante a década de 60, o surgimento de dois movimentos foi bastante relevante para a 

compreensão das mudanças socioculturais ocorridas na província francófona canadense. O 

primeiro refere-se à fundação em 1961, na cidade haitiana de Pétionville, do grupo Haïti 

Littéraire. Em plena efervescência no contexto da ditadura duvallierista e composto por seis 

poetas, ele aspirava à universalidade literária pela devoção aos grandes  ícones das literaturas 

francófonas e, de modo contraditório, ao desejo de afirmação pessoal. Deste modo, seus 

integrantes publicaram diversos artigos e investiram na difusão da cultura haitiana por meio 

de uma escrita “engajada”, automática e que valorizava o pitoresco, o sonho, o inconsciente e 

a fraternidade. A primeira vaga de escritores dispersados que se abrigaram no Quebec no 

início da década de 60 – da qual Émile Ollivier fez parte - propiciou a propagação das ideias 

do grupo literário haitiano no novo espaço poético. Neste sentido, a poética fecunda dos 

escritores da diáspora constituiu um importante aporte, seja para o alargamento da noção de 

                                                        
4O hibridismo não se refere a indivíduos híbridos, que podem ser contrastados com os “tradicionais” e 
“modernos” como sujeitos plenamente formados. Trata-se de um processo de tradução cultural, agonístico uma 
vez que nunca se completa, mas que permanece em sua indecibilidade (op. cit., p. 71). 
 
5O Haiti e a República Dominicana estão localizados na mesma ilha. Ambas formam com Cuba, Jamaica  e 
Porto Rico as quatro maiores ilhas ao norte do mar do Caribe. 
 
6 François Duvalier (de setembro 1957 a abril de 1971) e Jean-Claude Duvalier (de abril de 1971 a fevereiro de 
1986), conhecidos, respectivamente, como Papa Doc e Baby Doc. 
 



 13 

obra literária no Haiti, seja para a instituição literária quebequense contemporânea, doravante 

enriquecida por novas perspectivas francófonas, como por exemplo, o realismo maravilhoso7 - 

bastante comum no imaginário e na memória cultural antilhana -, bem como o esfacelamento 

identitário. O segundo movimento diz respeito à Revolução Tranquila que consistiu nas 

diversas transformações pelas quais a sociedade quebequense passou nas esferas política, 

educacional, econômica e social a partir dos anos 60 a fim de modernizar-se, dentre as quais 

se destacam: a presença dinâmica do Estado, o enfraquecimento do poder da igreja católica, a 

modernização da economia e o processo de urbanização. Este, ocorrido particularmente na 

cidade de Montreal em razão da acelerada industrialização, aumentou de modo considerável o 

fluxo migratório de quebequenses pertencentes ao espaço rural e dos recém-chegados 

d’ailleurs. A urbanização provocou ainda questionamentos no que concerne à complexidade 

da situação da identidade nacional, ampliando assim as noções de enraizamento e origem – 

que passam a ser examinadas para além dos limites fixos do território, ou seja, enquanto 

movimento transnacional como fuga ao gueto da etnicidade.  

         Nesse contexto social, surgiu nos anos 80 uma nova estética literária no Quebec, 

designada por escrita migrante. Produzida por escritores desterritorializados, esse novo ramo 

da literatura quebequense privilegia o locus originário, mas também se caracteriza pelos 

entrecruzamentos geográficos, de imaginários e memórias múltiplas no novo cenário da 

província. Segundo Porto (PORTO Apud PORTO, 2000, p. 52), a literatura da diáspora 

trouxe o heterogêneo para a paisagem ficcional e redimensionou o debate sobre a dinâmica 

identitária – até então configurada, em grande parte, a partir de modelos essencializantes e 

homogeneizantes. Em uma de suas variantes contemporâneas, o discurso poético está 

centrado no Haiti e, remete, portanto, ao imaginário haitiano. A produção poética emergente 

no Quebec considera tanto a noção de deslocamento e da experiência de liminaridade como o 

trabalho de memória mediante a descrição da paisagística, das tradições, da religiosidade e 

das fragilidades e angústias da terra de origem. Do ponto de vista geral, pode-se afirmar que a 

literatura migrante foi bastante importante para a renovação da escrita quebequense, no 

sentido de abertura ao entendimento do Outro. A passagem do ensaio Repérages (2001) em 

que o autor Émile Ollivier define sua própria identidade como movente é um belo exemplo da 

situação mencionada: 
 
                                                        
7Em referência à teoria do realismo maravilhoso, proposta por Alejo Carpentier, que tem como fonte inspiradora 
o vodu e seus elementos mágicos, opondo-se assim ao racionalismo ocidental. Segundo Eurídice Figueiredo, “O 
maravilhoso, entendido como tudo o que afasta da ordem natural das coisas, está impregnado na vida dos 
haitianos” (FIGUEIREDO, 2006, p.391).  
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Escutar todas essas vozes que se elevam no espaço e no tempo ensinou-me que meu 

pertencimento a um país ou outro não era mais legítimo e, que era possível assumir, 

simultaneamente, várias identidades. Certamente, isso não se conclui sem fissuras, 

sem deslocamentos, sem metamorfoses. Assim, pude ver modificar-se, ajustar-se 

minha identidade e o conjunto de minha personalidade até me descobrir plural, um ser 

feito da interferência de todos os lugares que atravessei (OLLIVIER, 2001, p.24)8. 

 

 

O AUTOR (E)MIGRADO 

 

         Figura de destaque da nova estética literária quebequense, Émile Ollivier afirma 

« Deixei Haiti ; por outro lado, Haiti nunca me abandonou tanto que minha obra é obcecada 

pela memória do país natal » (OLLIVIER, 1991, p.94)9. O escritor nasceu em 1940, em Porto 

Príncipe, capital da República do Haiti, onde realizou seus estudos em Sociologia na Escola 

de Filosofia Normal Superior e atuou como membro da União Nacional de Estudantes 

Haitianos. Exilou-se no Canadá, em 1965, após estadia de um ano de estudos em Letras e 

Psicologia na Universidade Sorbonne, na França. No Quebec, Ollivier teve importante 

participação na difusão dos ideais poéticos do grupo Haïti Littéraire. Além disso, exerceu o 

ofício de professor de Sociologia, durante aproximadamente vinte anos, na Universidade de 

Montreal. Sua notoriedade no meio acadêmico e literário pelos trabalhos e reflexões 

realizados acerca das mobilidades socioculturais tanto do Haiti como do Quebec, o coloca 

entre um dos mais representativos intelectuais da escrita migrante. O autor faleceu em 2002 

vítima de um ataque cardíaco. 

         A obra de Émile Olliver é rica, densa, plena de lirismo e reflete seu percurso de 

romancista, sociólogo e ensaísta. Dentre seus ensaios, destacam-se Repérages (2001) e 

Repérages 2 (2011). Ambos escritos na primeira pessoa abordam, de modo geral, além das 

questões sobre a trajetória de vida do autor, os aspectos sociais e estéticos das identidades 

intervalares, do território e das línguas tanto no Haiti quanto no Quebec. Embora os dois 

                                                        
8Écouter toutes ces voix qui s’élèvent dans l’espace et dans le temps m’a appris que mon appartenance à un pays 
ou à un autre n’était pas plus légitime et qu’il était possible d’endosser simultanéament plusieurs identités. 
Certes, cela ne s’accomplit pas sans déchirures, sans déplacements, sans métamorphoses. Ainsi, j’ai pu voir se 
modifier, s’ajuster mon identité et l’ensemble de ma personnalité jusqu’à me découvrir pluriel, un être fait de 
l’interférence de tous les lieux que j’ai traversés (OLLIVIER, 2001, p. 24). 
 
9J’ai quitté Haïti; en revanche, Haïti ne m’a jamais quitté tant toute mon oeuvre est obsédée par la mémoire du 
pays natal (OLLIVIER, 1991, p. 94). 
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ensaios não integrem o corpus do presente trabalho, pela pertinência de suas reflexões, eles 

compõem o quadro teórico da dissertação.  

         Em se tratando de sua ficção romanesca, suas seis obras são atravessadas pela temática 

da errância e pela manifestação simbólica obsessiva do Haiti de origem. O primeiro romance, 

intitulado Paysage de l’Aveugle (1977), divide-se em duas novelas e trata das itinerâncias de 

seus personagens. O segundo, cujo título é Mère Solitude (1983), recebeu o Prêmio Jacques 

Roumain e foi traduzido para o inglês e para o italiano. A obra retrata a história de vida de 

uma família através de suas gerações. Em 1986, Ollivier publicou La Discorde aux cent voix, 

romance no qual é enfatizada a problemática social do Haiti.  

         Passages, corpus ficcional escolhido para esta dissertação, foi publicado em 1991. 

Traduzido para o inglês e para o alemão, o romance narra duas estórias paralelas que se 

amalgamam: a travessia malograda dos boat people haitianos com destino aos Estados Unidos 

da América e a vida errante de um jornalista haitiano entre as cidades de Montreal e Miami e 

suas duas mulheres. Devido ao grande sucesso obtido, Passages foi laureado com o Grande 

Prêmio do Livro de Montreal em 1991.  

         Émile Ollivier publicou Les Urnes Scellées em 1995, contemplado com o Prêmio 

Carbet de la Caraïbe. Trata-se de um romance policial e memorialista que aborda as questões 

próprias do exílio, como a (im) possibilidade de retorno ao Haiti natal. Em 1999, foi 

publicada sua obra de caráter autobiográfico: Mille-Eaux. Nela são contadas a infância e as 

peregrinações do autor.  

         O ano de 2002, em que o autor escreve seu último romance, La Brûlerie10, coincide com 

o momento de sua morte súbita. O espaço físico no qual sua trama narrativa se desenvolve é a 

cidade de Montreal, particularmente, o bairro Côte-des-Neiges e La Brûlerie Saint-Denis – 

um café bastante frequentado por intelectuais e desenraizados, dentre os quais o próprio Émile 

Ollivier. Os interstícios, comuns aos seres exilados, são aí expressos por meio do discurso 

memorialista do personagem-narrador Jonas Lézard. A exploração da dimensão diaspórica da 

ilha caribenha realçada é um referencial teórico que justifica o diálogo explícito de La 

Brûlerie com esta dissertação; portanto, corpus complementar à análise de Passages.  

         Importa mencionar as várias narrativas curtas, como as novelas dos livros Regarde, 

regarde les lions (1995), compostas por estórias que deambulam entre os espaços de Montreal 

e Porto Príncipe e Des nouvelles de Son Excellence, cujo topos central é a França, espaço dos 

personagens migrantes haitianos. 

                                                        
10Publicado apenas em 2004. 
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        (Des)enraizamento, errância e Haiti são realidades que percorrem toda a vida pessoal do 

autor. Além disso, são temas onipresentes em sua produção como intelectual cujo projeto de 

escrita tem como finalidade primeira a luta contra o esquecimento – seja o de uma poética 

exígua ou do povo e cultura haitianos. 

 

 

O ESTUDO  

 

         Considerando as reflexões sobre a Diáspora discorridas no início da introdução desta 

dissertação e as descontinuidades inerentes ao Haiti, a pesquisa se concentrará nas 

configurações do espaço mítico haitiano a partir do trabalho arqueológico da memória feito 

pelos seres fictícios migrantes em trânsito entre o Haiti e as cidades de Montreal e de Miami e 

no estudo da narrativa variável, plural e híbrida em Passages. Segundo Edward W. Saïd, “o 

exílio é uma fratura incurável entre o ser humano e um lugar natal” (SAÏD, 2003, p. 46). A 

passagem do autor de Reflexões sobre o exílio (SAÏD, 2003) leva a crer que a terra natal está 

no cerne, direta ou indiretamente, de toda escrita da movência - seja ela do Quebec, da 

narrativa caribenha ou outra. Entretanto, a representatividade do Haiti no romance vai além do 

pensamento exposto por Said e Harel e Jacques, para quem o país figura como “íntimo pano 

de fundo” (HAREL e JACQUES, 2003, p. 96-97) 11face às condições do exílio. 

         A investigação literária proposta busca mostrar a existência simbólica dada ao Haiti pelo 

autor emigrado como gesto de revelar o que foi ocultado pela história oficial e de conferir 

visibilidade e mobilidade a um país cujo presente sobressai-se pelo abandono, pelas perdas e 

pelo fantasma da invisibilidade que o assombra – em razão dos sucessivos apagamentos 

inscritos em sua geografia, história e cultura desde os tempos coloniais. Para H. Bhabha, 

 
 

 

O presente não pode mais ser encarado simplesmente como uma ruptura ou um 

vínculo com o passado e o futuro, não mais uma presença sincrônica: nossa 

autopresença mais imediata, nossa imagem pública, vem a ser revelada por suas 

descontinuidades, suas desigualdades, suas minorias (BHABHA, 2010, p. 23). 

 

                                                        
11[...] intime toile de fond (HAREL e JACQUES, 2003, p. 96-97). 
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         A paisagística sociocultural e política do Haiti como eixo do romance Passages oferece 

ao leitor um novo olhar para o mundo e o leva a repensar a ontologia humana. Neste sentido, 

pode-se afirmar que a poética olliveriana contribui para melhorar a leitura do mundo, das 

sociedades e das culturas. 

         Para isto, a dissertação aborda no primeiro capítulo o exercício memorial do passado 

tanto glorioso como desolador do povo haitiano à luz das reflexões de H. Bhabha, segundo as 

quais 

 

 
O trabalho fronteiriço da cultura exige um encontro com o “novo” que não seja parte 

do continuum de passado e presente. Ele cria uma idéia do novo como ato insurgente 

de tradução cultural. Essa arte não apenas retoma o passado como causa social ou 

precedente estético; ela renova o passado, refigurando-o como um “entre - lugar” 

contingente, que inova e interrompe a atuação do presente. O “passado-presente” 

torna-se parte da necessidade, e não da nostalgia, de viver (BHABHA, 2010, p. 27). 

 

 

Por extensão, verificaremos sua coexistência nas cidades de Montreal e de Miami, seja através 

dos processos subjetivos de descrição dos espaços físico, urbano, social e cultural, seja pela 

rememoração afetiva realizada pelas identidades fragmentadas haitianas em trânsito. A obra 

ensaística de Émile Ollivier e seus romances são fontes teóricas primárias para as ideias 

desenvolvidas no corpo deste estudo. Torna-se fundamental acrescentar a produção do teórico 

jamaicano dos Estudos Culturais, Stuart Hall, e de Aimée Bolaños. Ambos postularam a 

Diáspora como um processo não mais essencializado em decorrência do banimento territorial. 

S. Hall esclarece que 

 

 
 A experiência da diáspora como a intenciono aqui é definida não pela essência ou 

pureza, mas pelo reconhecimento de uma diversidade e de uma heterogeneidade 

necessárias; por uma concepção de ‘identidade’ que vive com e através, não a 

despeito, da diferença; pelo hibridismo. As identidades diaspóricas são aquelas que 

estão constante e renovadamente se produzindo e se reproduzindo, através da 

transformação e da diferença (HALL, 1994, p.401- 402). 
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         Para a análise da representação simbólica do Haiti, da cidade de Montreal como espaço 

da transitividade e da descrição do cenário natural e urbano de Miami - apreendida enquanto 

lugar onde se opera a dialética entre o cá e o lá -, serão significativos os textos teóricos de 

Andreas Huyssen que contemplam a contiguidade das dimensões de espaço e tempo. Além 

disso, as ideias acerca da memória social francesa contidas no livro Les lieux de mémoire 

(NORA, 1997), organizado por Pierre Nora, levam à compreensão dos sistemas sociais 

enquanto sistemas de representação. Convém ressaltar o pensamento de Jeanne Marie 

Gagnebin, segundo o qual a rememoração é um modo de dar atenção ao presente. O 

arcabouço teórico de Márcio Selligmann-Silva e de Maurice Halbwachs fornece pistas de 

leituras importantes. Em se tratando do primeiro autor, referentes à trama narrativa; e para M. 

Halbwachs, por sua concepção pioneira da memória coletiva enquanto memória de grupo 

preservada pela experiência humana. Destaca-se a abordagem feita por Régine Robin em Le 

roman mémoriel a respeito do romance memorial e a apreensão da memória coletiva com a 

componente afetiva. 

         O estudo do passado colonial haitiano terá o suporte de Daniel Maximin pelo panorama 

histórico, geográfico e cultural das Antilhas realizado em alguns de seus textos. De igual 

modo, constituirá material de apoio o pensamento de Hommi Bhabha concernente à cultura 

caribenha diaspórica pós-colonial. 

         Já no segundo capítulo, será feito um exame da trama narrativa da obra olliveriana. 

Caracterizada pela mobilidade e pela plurivocalidade, ela é apreendida como um espaço 

diaspórico ao refletir o caráter “impuro” da cultura caribenha – em particular, haitiana. O 

trabalho contemplará tanto a estrutura variável como o vetor narrativo. Serão observados os 

aspectos concernentes à polifonia que, de acordo com Mikhail Bakhtin, expressa a inscrição 

do discurso do outro na enunciação, estabelecendo assim uma relação dialogizante – o que 

leva a assumir a identidade caribenha não mais como força homogeneizante construída a 

partir de uma fixidez primordial. Será verificado também o modo como o aspecto da 

movência estrutural dialoga com a realidade física e sociocultural dos seres haitianos12 

mediante o estudo dos procedimentos da narrativa, tais como os paralelismos, confluências, 

pluralismos e entrecruzamentos detectados no vetor narrativo. Desse modo, a dissertação 

mostrará a correlação essencial existente entre os diversos aspectos formais, semânticos e 

sociais. De grande importância é o aporte de Simon Harel que, ao empreender um estudo da 

narrativa enquanto espaço diferido, hibridizante e plural, amplia sua conceitualização para a 
                                                        
12Fundamentalmente diaspóricos. 
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de um “espaço diaspórico”. O pensamento de Édouard Glissant, segundo o qual o Caribe é o 

lugar onde emerge o caos cultural, permeia toda a investigação. Defensor de uma Poética da 

Relação, “ou seja, um imaginário, que nos permitirá “compreender” essas frases e essas 

implicações das situações dos povos no mundo de hoje, que nos autorizará, caso se busque 

tentar sair do encarceramento ao qual fomos reduzidos” (GLISSANT, 1996, p.24)13, sua obra 

é fundamental para a leitura do romance Passages. Além dos autores mencionados, há 

Yolaine Parisot que, em seu artigo intitulado “La polyphonie dans le roman haïtien 

contemporain: regards croisés, dédoublés, occultés”(PARISOT, 2006), estabeleceu a noção 

de polifonia ontológica para a narrativa contemporânea haitiana em estreita consonância com 

as forças sociais vivas. De igual relevância será o texto do historiador Walter Benjamin, no 

qual é priorizada a figura do narrador e sua relação com a tradição oral. 

         Ao analisarmos o tecido narrativo do romance escolhido, podemos constatar sua 

estrutura itinerante - justificada pelos recursos como paralelismos, interpolações e confluência 

das histórias contadas, pelo movimento em espiral e, igualmente, pelo entrecruzamento 

plurivocal e pelo deslocamento do foco do vetor narrativo. Percebe-se que a narração assume 

aí sua dimensão diaspórica não somente pela abordagem da presença do lar e por sua 

recuperação nostálgica ou pelo desejo de regresso, mas por aludir à pluralidade e diversidade 

das identidades haitianas diferidas no tempo e no espaço – e, cujo estado de deriva 

permanente teria sua origem nos cataclismos físicos e sociais sentidos no país; portanto, 

imersas em um continuum diaspórico.  

         Por fim, o romance Passages contempla a beleza da dimensão social e estética do caos 

haitiano. E, ao conjugar e confrontar suas diversas memórias, histórias, identidades 

discursivas e sociais e vozes narrativas – ou seja, tanto o contexto de negações como o da 

pluralidade e do cruzamento das culturas -, ele escapa ao velho modelo de legitimação de um 

absoluto. A profundidade da perspectiva de Émile Ollivier consiste sobremodo no olhar que 

lança sobre a invisibilidade do espaço haitiano pelo qual apreende e torna visível a sua 

presença. Trata-se de um contra-olhar que leva a inúmeras passagens. Para a pesquisadora 

Lucia Helena,  

 

                                                        
13[...] c’est seulement une poétique de la Relation, c’est-à-dire un imaginaire, qui nous permettra de 
“comprendre” ces phrases et ces implications des situations des peuples dans le monde aujourd’hui, qui nous 
autorisera s’il se trouve à essayer de sortir de l’enfermement auquel nous sommes réduits (GLISSANT, 1996, p. 
24). 
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A passagem estabelece novos horizontes para a questão da fronteira, do limite e da 

própria crise, uma vez que suplementa o radicalismo da ruptura, permitindo um 

contágio entre o antes e o depois, entre o velho e o novo, numa convivência tensa, mas 

bastante mais rica do que se apenas eliminássemos um dos termos de oposição 

(HELENA, 2013, p. 63). 
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CAPÍTULO 1 

1.1 REMEMORAÇÃO NA ESCRITA DIASPÓRICA 

 

         A obra de Émile Ollivier demonstra que a articulação entre as entidades Espaço e 

Tempo é complexa, porém, intrínseca e fundamental no âmbito da estética literária 

contemporânea migrante do Quebec - caracterizada particularmente pela condição intervalar 

de seus autores e personagens. Ao realizar atenta leitura de alguns espaços descritos por 

grandes escritores em A poética do espaço (BACHELARD, s/d), Gaston Bachelard lembra ao 

leitor a importância de se manter o sonho na memória, que, segundo ele, funde-se, reparte-se e 

se conserva tal qual um fragmento nos cômodos de uma casa perdida. Para Bachelard, o 

habitar da memória no espaço existe na medida em que “Nosso passado está num além e uma 

irrealidade impregna os lugares e os tempos. Parece que estagiamos no limbo do ser” 

(BACHELARD, s/d, p.56). Embora o espaço físico privilegiado no romance Passages seja o 

Haiti deixado pelos personagens diaspóricos, trata-se, sobretudo, de um lugar cujas geografia, 

política e história são marcadas por afundamentos, instabilidade e descontinuidades 

sobrevindas em consequência de devastadores sismos naturais e sociais. Distantes não 

somente de um espaço físico, os seres deslocados encontram-se exilados de seu passado. 

Neste sentido, a tentativa da reconquista dos fragmentos de vida perdidos atravessa toda a 

obra dos escritores migrantes e os leva à criação de lugares fictícios designados pelo 

intelectual de origem indiana Salman Rushdie (RUSHDIE, 1993) como pátrias imaginárias: 

 

É possível que os escritores que se encontrem na mesma situação que a minha – de 
exilados, emigrados ou expatriados – sejam perturbados por um sentimento de perda, 
pela necessidade de reconquistar um passado, de se voltar para ele [...] Mas, se nós 
voltamos, devemos saber ainda [...] que nosso distanciamento físico da Índia significa 
quase, inevitavelmente, que não seremos mais capazes de reconquistar, precisamente, 
o que foi perdido; em suma, que criaremos ficções - não cidades ou vilarejos reais, 
pátrias imaginárias, invisíveis, Índias do espírito (RUSHDIE, 1993, p. 20)14.  

 

                                                        
14Il se peut que les écrivains qui se trouvent dans ma situation, exilés, émigrés ou expatriés, soient hantés par un 
sentiment de perte, par la nécessité de reconquérir un passé, de se retourner vers lui [...]. Mais, si nous nous 
retournons, nous devons aussi savoir [...] que notre éloignement physique de l’Inde signifie presque 
inévitablement que nous ne serons plus capables de reconquérir précisement ce qui a été perdu; qu’en bref, nous 
créérons des fictions, non pas de villes ou des villages réels, mais des patries imaginaires, invisibles, des Indes de 
l’esprit (RUSHDIE, 1993, p. 20). 
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Para ele, tais lugares rememorados constituem apenas uma versão do real. Em se tratando dos 

autores de origem haitiana – para os quais a descontinuidade não é somente física, mas diz 

respeito, em particular, às perdas sensíveis vividas pelo país natal -, o tempo perdido seria, 

sensivelmente, afetado por essa visão fragmentária da realidade. Movimento e experiência de 

exílio se situam, portanto, no cerne da estrutura sociocultural do Haiti, e constituem os 

materiais de base do projeto literário olliveriano.  

         Por essa razão, o conceito de romance memorial – apresentado pela autora Régine 

Robin em seu ensaio intitulado Le roman mémoriel (ROBIN, 1989) – revela-se bastante 

pertinente para a leitura da obra Passages, na qual a hibridização das formas, sincretismo do 

real e rememoração são elementos-chave. Segundo Robin, 

 

Falaremos, analogicamente, de romance memorial, pelo qual um indivíduo, um grupo 
ou a sociedade pensa o seu passado, modificando-o, deslocando-o, deformando-o; 
inventando lembranças para si, um passado glorioso, ancestrais, filiações, genealogias 
ou, ao contrário, lutando pela exatidão fatual, para a restituição do acontecimento ou 
sua ressurreição. 
A relação instituída pelo sintagma romance memorial tem a ver com um conjunto de 
textos, de ritos, de códigos simbólicos, de imagens ou de representações em que se 
misturam – em uma complexidade cerrada – a análise das realidades sociais do 
passado, comentários, julgamentos estereotipados ou não, lembranças reais ou 
contadas, lembranças-tela, mitos, o ideológico e a ativação de imagens culturais ou 
sintagmas lidos e ouvidos, e que vêm aglutinar-se à análise (ROBIN, 1989, p.48)15. 

 

         A condição diaspórica do ser haitiano é expressa por Jonas Lézard em La Brûlerie 

(OLLIVIER, 2004) ao recorrer à alegoria do naufrágio para explicar de que modo a memória 

da terra natal é tecida. A barca do inferno, signo clássico da mitologia e da literatura, remete, 

ao velho barqueiro Caronte, que conduzia as almas dos mortos, devidamente sepultados e 

sobre os quais eram postas uma moeda, até o Hades. Ela evoca ainda o grande dramaturgo 

português do século XVI, Gil Vicente, autor de Auto da Barca do Inferno, importante sátira 

ao julgamento das almas. Na obra de Ollivier, a ruminação da memória do narrador traz ao 
                                                        
15Nous parlerons analogiquement de roman mémoriel par lequel un individu, un groupe ou une société pense son 
passé en le modifiant, le déplaçant, le déformant, s’inventant des souvenirs, un passé glorieux, des ancêtres, des 
filiations, des généalogies, ou, au contraire, luttant pour l’exactitude factuelle, pour la restitution de l’événement 
ou sa résurrection.  

La mise en rapport qu’institue le syntagme “roman mémoriel” implique qu’on ait affaire à un ensemble de 
textes, de rites, de codes symboliques, d’images et de représentations où se mêlent dans une intrication serrée 
l’analyse des réalités sociales du passé, des commentaires, des jugements stéréotypés ou non, des souvenirs réels 
ou racontés, des souvenirs écrans, du mythe, de l’idéologique et de l’activation d’images culturelles ou de 
syntagmes lus, entendus, qui viennent s’aglutiner à l’analyse (ROBIN, 1989, p.48). 
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leitor a lembrança do Haiti natal que, tal como a pequena embarcação, viajou pelo Paraíso e 

pelo Inferno para então naufragar em um mundo de caos16: 

 

Nous sommes tous des naufragés. Notre mémoire n’est pas seulement un paradis 

perdu, elle porte la marque de la brûlure d’un enfer d’où nous nous sommes échappés 

et depuis, projetés dans un monde de chaos, nous sommes voués à l’errance, [...] 

(OLLIVIER, 2004, p. 70-71). 

 

A barca do inferno é ressignificada no contexto da escrita olliveriana e retraça questões outras 

da alma humana, como a falência da própria existência do sujeito haitiano. Em Passages, o 

percurso e o naufrágio de La Caminante aludem à viagem audaciosa empreendida pelo boat-

people, ao percurso inevitável de dúvidas e incertezas, bem como à desgraça coletiva. E as 

vítimas do evento trágico ocorrido com a embarcação poderiam ser vistas como “náufragos de 

uma esperança derrotada17” (HELENA, 2012, p.27) - ou seja, do sonho de uma vida mais 

digna. Em outra perspectiva, há de se pensar naqueles que se salvaram, ou seja, Brigitte 

Kadmon e o velho Amédée, pois estes ilustram a sutil matiz de esperança que perdura (ou 

seria resiste?) no ato de existir do povo haitiano no barco de suas vidas18. Ao refletir sobre as 

relações entre literatura e a vida, em seu ensaio Náufragos da esperança: a literatura na 

época da incerteza (HELENA, 2012), Lucia Helena traz à baila a tônica do desastre e a 

dificuldade de superar a partir da imagem do naufrágio. Segundo a autora, ao referir-se às 

contribuições de Nietzsche acerca da metáfora do naufrágio,  

 

[...] viver é estar embarcado e irremediavelmente sob a ameaça de naufragar, condição 

expressa em múltiplas versões, das quais pelo menos três se destacam: arriscar-se aos 

                                                        
16No sentido negativo da palavra. 
 
17No posfácio do ensaio de Helena, Maria da Glória Bordini afirma “Esse homem, que persiste como sombra 
indistinta no jogo de reflexos ilusórios da vida de hoje, é o que Lucia Helena chama de náufrago da esperança, 
aquele que insiste em sua humilde humanidade numa sociedade que o destroça” (BORDINI Apud HELENA, 
2012, p. 150). 
 
18Em referencia à sua obra A solidão tropical sobre a metáfora do naufrágio postulada por Defoe, Helena 
considera que “o naufrágio de Robinson na ilha deserta traz para esse náufrago a simbologia não mais do azar, 
mas a da criação de um novo gestor da aventura, de alguém capaz de inventar um mundo novo a partir dos restos 
do mundo anterior, gerando, assim, uma forma de interpretação da cultura na modernidade e o exame da 
subjetividade dessa cultura e do personagem “fundador”” (HELENA, 2012, p. 111). 
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naufrágios em alto-mar, ao naufrágio dos sonhos e dos ideais, bem como ao naufrágio 

nos abismos da alma conturbada (HELENA, 2012, p.14). 

 

A consciência trágica está no âmago do ser haitiano, em razão de todos os infortúnios naturais 

e sociais que lhe são comuns. Ela pode ser apreendida no romance La Brûlerie por meio da 

memória delineada por Jonas Lézard, que aponta para a gênese ontológica do povo antilhano 

legitimada pela condição errante, porque originalmente crioulizada – e, no caso do Haiti, pela 

precariedade física e social.  

         Retomar a leitura da citação de Émile Olliver, na qual a ruminação da memória do 

narrador relembra “[...] et depuis, projetés dans un monde de chaos, nous sommes voués à 

l’errance, [...]” (OLLIVIER, 2004, p. 70-71), faz-se necessário, pois a passagem nos leva ao 

passado glorioso do Haiti e, de igual modo, aos efeitos nefastos do tráfico negreiro e do 

processo de colonização. A conotação negativa da palavra caos aí sugere mais uma vez o 

fracasso haitiano. Por outro lado, ela parece dialogar com o pensamento de Édouard Glissant 

para quem caos é sinônimo de confronto, conflito, ruptura e conciliação entre os seres e as 

culturas postas em contato: 

 
Chamo de caos-mundo [...] o choque, o emaranhado, as repulsas, as atrações, as 

conivências, as oposições, os conflitos entre as culturas dos povos na totalidade-

mundo contemporânea. Em consequência, a definição ou digamos a abordagem que 

proponho desta noção de caos-mundo é bem precisa: trata-se da mistura cultural, que 

hoje se encontra realizada (GLISSANT, 1996, p.82)19. 

 

 

         Com efeito, ao tecer, de modo entrelaçado, por meio da contiguidade das entidades 

Espaço e Tempo, a temática da memória, Émile Ollivier confere visibilidade a seu país, 

oferecendo ao leitor uma nova percepção da práxis humana. A memória coletiva - cuja 

definição não é satisfatória para Régine Robin, que a engloba em qualquer área referente à 

apropriação do passado – é privilegiada na obra, pois, segundo a escritora, 

 
                                                        
19J’appelle chaos-monde [...] le choc, l’intrication, les répulsions, les attirances, les connivences, les oppositions, 
les conflits entre les cultures des peuples dans la totalité-monde contemporaine. Par conséquent, la définition ou 
disons l’approche que je propose de cette notion de chaos-monde est bien précise: il s’agit du mélange culturel, 
qui se trouve aujourd’hui réalisé (GLISSANT, 1996, p.82). 
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Digamos que essa memória não é nem cronológica, nem distanciada. Ela pode ser 

informada pelo saber do historiador, dominada pela memória nacional e pelo lendário 

próprio do grupo considerado. Inicialmente, ela se define como uma memória ao 

mesmo tempo tenaz e vaga. Ela conserva, guarda, comemora os vestígios. Sua 

temporalidade é cíclica e/ou ucrônica, simbólica, misturando os lugares e as datas e, às 

vezes, confundindo-os (ROBIN, 1989, p. 53) 20. 

  

         Reconhecendo o diálogo constante com La Brûlerie, no qual Jean Lézard, imigrante 

haitiano residente em Montreal, em suas meditações sobre a história e o futuro de sua ilha, 

ressalta o aspecto hipotético condicional de seu país insular, sabe-se que “Ce qui se réalise 

dans l’histoire de l’île n’est pas le passé simple de ce qui fut et qui n’est plus, ni même de ce 

qui a été, mais le conditionnel de ce qui nous aurions pu être devant ce qui nous sommes” 

(OLLIVIER, 2004, p.36). O sintagma verbal “de ce qui nous aurions pu être” na sequência 

textual atualiza o sentimento de frustração e de lamento do personagem diante do que a sua 

ilha poderia ter sido, mas não foi. Por outro lado, em Passages, note-se que a consciência do 

caráter exíguo do país vem acompanhada pelo gesto de persistir – e, não somente manifestada 

pelo “resistir”. A citação abaixo, apesar de longa, é um belo exemplo do poder de 

desvelamento da estética olliveriana, ao expressar, além do fracasso vivido pelo povo 

haitiano, seu exercício para tornar-se visível perante si e as sociedades: 

 

Nous venons d’un pays qui n’en finit pas de se faire, de se défaire, de se refaire. 
Coureurs de fond, nous avons franchi cinq siècles d’histoire, opiniâtres et inaltérables 
galériens. Nous avons subsisté, persévéré sur les flots du temps, dans cette barque 
putride et imputrescible à la fois, désagradable et pérenne. Notre histoire est celle 
d’une perpétuelle menace d’effacement, effacement d’un paysage, effacement d’un 
peuplement: le génocide des Indiens caraïbes, la grande transhumance, l’esclavage et, 
depuis la mort de l’Empereur, une interminable histoire de brigandage. Notre 
substance est tissée de défaites et de décompositions. Et pourtant, nous franchissons la 
durée, nous traversons le temps même si le sol semble se dérober sous nos pas. Malgré 
vents et marées, malgré ce présent en feu, ce temps de tourments, cette éternité dans le 
purgatoire, nous continuons à survivre en nous livrant à d’impossibles gymmastiques 
(OLLIVIER, 1994, p. 184-185). 

 

Vimos inicialmente que a memória se liga a um espaço e que, no caso do Haiti, o espaço está 

configurado simbolicamente como a Ilha da memória, porque nele as lembranças da 

coletividade se articulam com o tempo físico e as vivências humanas sobre a passagem do 
                                                        
20Disons que cette mémoire n’est ni chronologique, ni distanciée. Elle peut être informée par le savoir historien, 
dominée par la mémoire nationale, le légendaire propre du groupe considéré. Elle se définit d’abord comme une 
mémoire à la fois tenace et floue. Elle conserve, garde, commémore les traces. Sa temporalité est cyclique et/ou 
uchronique, symbolique, mêlant les lieux et les dates, les confondant parfois (ROBIN, 1989, p.53). 
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tempo. Entretanto, ao pensarmos em seus referenciais geográficos e históricos instáveis – que 

lhe conferem grande vulnerabilidade -, poderíamos atribuir-lhe a alcunha Ilha do 

esquecimento, considerando as marcas de seu apagamento identitário, suas impossibilidades e 

carências. Nessa dialética do “lembrar” e “esquecer” – à qual é possível referir-se como um 

espaço entre-deux - surge o ato de resistir face à fragilidade inerente aos seres haitianos: 

“malgré [...] nous continuons à survivre” (OLLIVIER, 1994, p. 185). Em seu texto Paisagens 

da insularidade: a poética do exíguo na literatura antilhana de língua francesa, à luz das 

reflexões realizadas por François Paré sobre literatura e exiguidade, Porto mostra que a 

experiência do exíguo pode ser também sinal de abertura; portanto, “um convite para a prática 

da Relação” (PORTO, 2006, p.339). Às análises da citação supracitada, devem ser 

acrescentadas as reflexões de Porto, para a qual: 

 

[...] o escritor-testemunha retrata a teimosia de seu povo que soube e sabe resistir aos 

riscos de apagamento identitário, insurgindo-se contra os obstáculos impostos pelo 

regime colonial e pela opressão que se manifestou, ao longo da história haitiana, como 

exercício da degradação e do alvitamento dos seres humanos (PORTO, 2006, p. 346). 

 

         Revisitar o romance La Brûlerie é fundamental para a compreensão do projeto de 

trabalho do autor, na medida em que essa obra evidencia, de modo recorrente, a incorporação 

do passado reinvestido como forma de atribuir existência ao ser: 

 

Nous sommes l’histoire que nous nous remémorons. Nous racontons toujours non pas 

notre propre histoire, non pas l’histoire de notre vie, celle que l’on dit biographique, 

mais cette autre histoire que nous saurions difficilement conter en notre nom. 

Nullement parce que nous en avons honte, mais ce qu’il y a de grand dans l’être 

humain ne peut être contenu dans des mots. Nous sommes l’histoire que nous nous 

remémorons, et c’est cette histoire que nous racontons. De manière omnisciente 

(OLLIVIER, 2004, p.34-35). 

 

De acordo com as palavras de Jeanne-Marie Gagnebin (GAGNEBIN, 2006), retomar o 

passado serve assim como forma de compreender, inovar, interromper e dar atenção aos 

processos atuais. A temática da memória percorre toda a escrita do autor emigrado, porque 

inseparável de sua vida, do topos e da história de seu país instável. Em seu segundo ensaio 
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intitulado Repérages 2 (OLLIVIER, 2011), Ollivier esclarece os temas abordados em sua 

produção poética. Para o autor, 

 

Esses temas da memória associada ao exílio, à separação, à perda e à ampla abertura 

para o mundo, esses temas, eu não os escolhi. Eles são inseparáveis de minha vida. 

Não posso fazer nada diante disso. Não nasci em um país estável, bem definido. 

Venho de um mundo instável que carrega consigo a marca do inferno, que tem ainda a 

marca da sociedade de plantação (OLLIVIER, 2011, p. 133-134)21. 

 

         Ao permitir ao leitor lançar um novo olhar para o mundo e, ao levá-lo a refletir sobre 

sua própria construção identitária, a escrita olliveriana contribui, sobremaneira, para que 

sociedades e culturas se tornem melhores. E a literatura produzida por Émile Ollivier 

desempenha, além de sua função social, sua condição essencialmente humanizadora. 

         O torrão natal haitiano e as “capitais caribenhas” Montreal e Miami constituem os três 

espaços geográficos centrais descritos nos quais se desenvolve a narrativa do romance 

Passages. No Haiti sobrevivem os camponeses representados pelo personagem Amédée 

Hosange e a população silenciada do espaço urbano. Trata-se do ponto de partida da viagem 

diaspórica - empreendida pelos agricultores liderados pelo velho capitão Hosange - em busca 

de condições de vida mais dignas. Além disso, é o meio natal da maioria dos personagens 

deslocados nas cidades de Montreal e Miami: o jornalista Normand Malavy, sua esposa 

Leyda, seu amigo Régis e Youyou. A cidade de Montreal destaca-se como espaço secundário. 

Espaço de asilo e de acolhida em que ressurge a memória do local de origem dos personagens 

vivendo o trânsito, nela se estabelecem e se movem Normand, Leyda, Youyou e Régis. 

Miami, por sua vez, representa o espaço da segunda migração do personagem Normand e o 

lugar de encontro com sua amante, a cubana Amparo Doukara. Na costa da Flórida, naufraga 

La Caminante, frágil embarcação de nome sugestivo, construída pelo boat people22 haitiano 

ao deixar o espaço agrícola – em razão de este ter perdido seu valor e ter se transformado em 

paisagem de penúria e de precariedade. Miami se destaca por atuar como ponte sobre a qual 

                                                        
21Ces thèmes de la mémoire associée à l’exil, la séparation, la perte et la plus grande ouverture sur le monde, ces 
thèmes, je ne les ai pas choisis. Ils sont inséparables de ma vie. Je n’y peux rien. Je ne suis pas né dans un pays 
stable, bien défini. Je viens d’un monde instable qui porte la marque de l’enfer, qui porte encore la marque de la 
société plantationnaire (OLLIVIER, 2011, p. 133-134). 
 
22O termo aplica-se, sobretudo, a camponeses que saem de seu lugar de origem, em busca de melhores condições 
de vida, em embarcações bastante frágeis. 
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se cruzam as duas histórias narradas: a do boat-people e a de Normand Malavy. A cidade 

equivale, igualmente, ao lugar cuja paisagem reflete o cenário caribenho. Note-se que tais 

lugares retratam meios que ultrapassam os limites cartográficos porque neles estão inscritos 

fragmentos do tempo, referentes culturais e afetividades - reconhecimento e a identificação da 

população. A afirmação de Hugo Achugar é um aporte relevante para a leitura da obra de 

Émile Ollivier, pois, segundo o autor, “A terra é algo mais que árvores e ruas, são árvores e 

ruas que têm um sentido dado pela memória” (ACHUGAR, 2006, p. 182). Por meio da terra 

pode-se então (re) conhecer o passado, mas compreender, de igual modo, os processos sociais 

atuais. Assim, o Haiti e as cidades de Montreal e Miami constituem, enquanto símbolos 

socioculturais, lugares de memórias. Por essa razão, faz-se necessário recorrer à obra 

organizada por Pierre Nora, Les lieux de mémoire (NORA 1997), na qual são abordados 

singularidades e arquétipos da memória social francesa, através do poder simbólico de 

irradiação de suas espacialidades tradicionais, tais como a terra, a catedral, o café, o vinho, a 

gastronomia etc: 

 
É próprio da memória encarnar-se apenas um momento em um lugar (NORA,   1997, 
p. 3032). 
 A terra, o sino, a catedral, o pátio, as grandes corporificações, as armas, a profissão 
liberal, a empresa, o trabalho: cada uma dessas palavras remete a um tipo dominante 
de organização social da qual elas ilustram, além disso, a sucessão cronológica. [...], é 
que, além dos sistemas sociais evocados por elas, cada uma recebeu - tanto em 
determinado momento quanto por pátina progressiva – um peso de história e de 
representações, incessantemente, retrabalhadas e, que pesam ainda sobre nós como 
arquétipos da memória social (NORA, 1997, p. 3041) 23. 
 

 

         Neste capítulo, serão observados aspectos concernentes à presença ressurgente da 

memória da geografia e história haitianas. Será verificado, igualmente, o modo como se opera 

a relação (íntima) da terra natal nos espaços das cidades de Montreal e Miami - consideradas 

como instâncias entre-topos24, por simbolizarem espaços transitórios entre o cá e o lá – por 

meio de percepções primárias ou de representações visuais ou picturais das paisagens natural 
                                                        
23Ce n’est propre de la mémoire de s’incarner qu’un moment dans un lieu (NORA, 1997, p. 3032). 
La terre, le clocher, la cathédrale, la cour, les grands corps, les armes, la profession libérale, l’entreprise, le 
métier: chacun de ces mots renvoie bien à un type dominant d’organisation sociale dont ils illustrent, de surcroît, 
la sucession chronologique. [...], c’est qu’au-delà des systèmes sociaux qu’ils évoquent chacun s’est doublé, 
tantôt à un moment determiné, tantôt par patine progressive, d’un poids d’histoire et de représentations 
incessamment retravaillées et qui pèsent encore sur nous, comme des archétypes de mémoire sociale (NORA, 
1997, p.3041). 
 
24Para Porto, a deslocalização é um traço essencial da poética olliveriana, que se constrói na “impossibilidade de 
se estabilizar em um lugar preciso” (PORTO, 2007, p. 114). 
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e urbana haitianas, através das quais são desencadeadas as memórias coletiva e cultural na 

narrativa. Para Robin, a memória coletiva, “que é uma memória de grupo – achou-se 

revivificada em um de seus aspectos maiores [...], aquele da consciência nacional ou do 

nacionalismo [...]” (ROBIN, 1939, p.72) 25. No que diz respeito à memória cultural, a autora 

salienta que: 

 

 
Em tudo isso, o indivíduo modelado, por um lado, por imagens-força da memória 
nacional, pela narrativa familiar e a saga dos pais e avós, pelas genealogias mais ou 
menos imaginárias, pelos álbuns de fotografias e de pequenos objetos conservados e 
fragmentos de correspondências; por outro lado, informado pelo conhecimento dos 
historiadores - ainda que popularizado -, por essa forma de conhecimento divulgado 
pelas mídias, pelo cinema, pela televisão e pela literatura – legítima ou não. O 
indivíduo, marcado por todos esses roteiros – que podem se reforçar uns aos outros, 
mas também se contradizer, como eu já dizia, realiza, como pode, pequenos trabalhos 
no que diz respeito à sua representação do passado, suas imagens, sua narrativa – 
segundo a ordem da forma narrativa obrigatória ou pela dispersão de lembranças-
flash, em um sentido pré-estabelecido em um combate identitário, pela contra-
memória fragmentária ou, ao contrário, pela dispersão de memórias migrantes 
(ROBIN, 1939, p.57)26. 

 
 

Também será dada atenção aos procedimentos usados pelo autor para escrever sobre a busca 

individual dos personagens e suas memórias afetivas marcadas pela perda dos lugares da 

infância. 

 

 

 

 

 

 

                                                        
25La mémoire collective qui est une mémoire de groupe s’est trouvée revivifiée dans un de ces aspects majeurs 
[…], celui de la conscience nationale ou du nationalisme […] (ROBIN, 1939, p. 72). 
 
26L’individu dans tout cela, pétri par des images-forces de la mémoire nationale d’un côté, par le récit familial, la 
saga des parents et des grands parents, par les généalogies plus ou moins imaginaires, par les albums de photos, 
de menus objets conservés, les bribes de correspondances d’autre part, informé par le savoir des historiens même 
vulgarisé, par cette forme de savoir que diffusent les médias, le cinéma, la télévision, la littérature légitime ou 
non; l’individu marqué par tous ces scénarios qui peuvent se renforcer  l’un l’autre mais aussi se contredire, 
l’individu disais-je, bricole comme il peut sa représentation du passé, son imagerie, son récit, dans l’ordre d’un 
moule narratif obligé ou dans la dispersion de souvenirs-flashes, dans un sens préétabli dans un combat 
identitaire, dans une contre-mémoire fragmentaire, ou à l’inverse, dans une dispersion de mémoires migrantes” 
(ROBIN, 1939, p.57). 
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1.2 HAITI, A ILHA DA MEMÓRIA 

 

         Em seu estudo sobre a obra de Émile Ollivier, a pesquisadora canadense Louise 

Gauthier designa o Haiti enquanto a “Île de la mémoire” (GAUTHIER,1992, p.64). Visto 

deste modo, o país é descrito no discurso romanesco olliveriano como um espaço polivalente, 

no qual o relevo, a hidrografia, a insularidade, o clima, os mitos, os heróis, o povo, as crenças, 

os ancestrais e as práticas culturais se articulam com os espaços rural e urbano presentes em 

ruínas, desvendando assim as marcas do tempo vivido, as lembranças das penúrias existentes, 

memórias outras e identidades variáveis e fronteiriças. O parágrafo que abre o romance, no 

qual a narradora Brigitte Kadmon descreve a ilha, seria um belo exemplo do modo como 

Ollivier aborda as singularidades e arquétipos da memória coletiva haitiana: 

 

 
Il Y A LA MER, Il y a l’île. Du côté de l’île, la mémoire n’est pas neuve; elle n’est 

même plus très jeune. La moindre parcelle de terre peut être considérée comme un 

tertre magique où se sont réfugiés mânes des ancêtres, figures des héros de 

l’Indépendance, mystères, loas et dieux de sang. Montagnes et mornes, rivières ou 

estuaires, sources et lacs, routes ou sentiers, cases et crânes sont habités par la 

mémoire. Sans elle, pas de connaissance en profondeur (OLLIVIER,1994, p.13). 

 

 

         A terra27 é o fundamento da economia haitiana e ocupa parte considerável do território 

da ilha: “as planícies, de aproximadamente 7000 km², compreendem apenas um quarto da 

superfície. As culturas de subsistência, divididas em pequenas parcelas familiares são assim 

amplamente privilegiadas”28 (WOOG, 1999, p. 35). Embora limitada à agricultura familiar – 

                                                        
27[...] A agricultura ainda é uma fonte extremamente importante para a economia haitiana, sendo responsável por 
aproximadamente 25% do Produto Interno Bruto (PIB), com uma participação na ocupação laboral estimada em 
cerca de 70% da população economicamente ativa. [...] 
 Cabe recordar que, por muito tempo, 80% da população no Haiti vivia na área rural; hoje, esse percentual caiu 
para 58%. Ademais, o número de proprietários de terra diminuiu de 1 milhão para 800 mil. O agricultor que 
ainda se encontra no campo pratica policulturas associadas e as principais culturas são: milho (600 mil hectares); 
banana (600 mil hectares); inhame (350 mil hectares); feijão e ervilha (344 mil hectares), arroz irrigado (110 mil 
hectares); manga (265 mil hectares) e mandioca (400 mil toneladas). A produtividade, porém é muito baixa. [...] 
A agricultura no Haiti é essencialmente de caráter familiar. O tamanho das propriedades é muito reduzido, 
apenas 4% destas possuem superfície superior a 12 ha (ABC BRASIL-HAITI, 2009, p. 2-3). 
 
28Les plaines (environ 7 000 km²) n’occupent qu’un quart de la superficie. Les cultures de subsistance, éclatées 
en petites parcelles familiales, y sont largement privilégiées (WOOG, 1999, p. 35). 
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isto é, de subsistência, a terra - fecunda, trabalhada, explorada e abandonada - faz parte da 

tradição do país. Portanto, trata-se de um bem. Ela revela a história do país e impregna sua 

memória. Para o geógrafo Armand Frémont, “a terra, em seu estado físico, é o primeiro de 

todos os arquivos” (FRÉMONT Apud NORA, 1997, p.3058)29, por acumular lembranças de 

diversos momentos históricos, sugerindo assim a ideia de memória palimpsesto. 

         O sentimento nostálgico que habita os personagens camponeses ao constatar a perda de 

valor de seu solo, bem como a referência a eles enquanto arquivos de memórias - descrito pela 

narradora Brigitte Kadmon - apontariam para problemática existente no país no que diz 

respeito à sua produção agrícola: “Des têtes des paysans et des paysannes, le visage 

précocement vieilli empreint de la nostalgie de leurs champs, au temps où la terre donnait” 

(OLLIVIER, 1994, p.13). Remeteriam ainda ao período compreendido entre o final do século 

XV até fins do século XVIII, quando o país – a partir de então denominado pelo colonizador 

de Ilha de Santo Domingo - representava a colônia mais rica da monarquia francesa devido à 

fertilidade de seu solo30. A essa época, as culturas do açúcar, do milho e da banana, entres 

outros produtos, eram bastante abundantes e a colocaram entre os principais exportadores 

mundiais. De acordo com Galeano, “na segunda metade do século, o melhor açúcar do mundo 

brotava do solo das planícies da costa do Haiti, uma colônia francesa que, à época, se 

chamava São Domingos [...]”31 (GALEANO, 2011, p.91). 

         Em Passages, o autor Émile Ollivier desenterra a memória das transformações e erosões 

sofridas pelo solo haitiano - em consequência dos sucessivos desmatamentos -, o que o tornou 

bastante vulnerável às constantes catástrofes naturais, como os furacões, sismos e ciclones: 

“[...] au temps où la terre donnait [...] ”(OLLIVIER, 1994, p.13). O evento histórico que 

parece ter atingido diretamente a economia do país – e ainda, sua população que sobrevive, 

corajosamente, em situação de insegurança alimentar -, a nostalgia vivida pelos camponeses e 

a paisagem de abandono irradiam no romance pela descrição ora através da expressão facial 

dos personagens, ora através da topografia atual desertificada e instável: “Cet amas de 

poussière avarée [...] en dépit des cyclones, tremblements de terres, des morts” (op.cit.,p.13). 

A violência da imposição colonial32 pode ser notada sobremodo no silenciamento bastante 

                                                        
29La terre physiquement, est la première de toutes les archives (NORA, 1997, p. 3058). 
    
      
31En la segunda mitad del siglo, el mejor azúcar del mundo brotaba del suelo esponjoso de las llanuras de la 
costa de Haití, una colonia francesa que por entonces se llamaba Saint Domingue [...] (GALEANO, 2011, p.91). 
 
32Aqueles aos quais originalmente a terra pertencia, em geral, pereceram há muito tempo – dizimados pelo 
trabalho pesado e a doença. A terra não pode ser “sagrada”, pois foi “violada” [...]. Longe de constituir uma 
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perceptível dos camponeses ou nas palavras proferidas por Adélia Natilus – ambos integrando 

a descrição do espaço rural presente, realizada pela narradora Brigitte Kadmon, através da 

qual ela revisita o passado: 

 

 
Des têtes des paysans et des paysannes, le visage précocement vieilli empreint de la 
nostalgie de leurs champs, au temps où la terre donnait et n’était pas cet amas de 
poussière avarée; des bouches ordinairement taciturnes, méfiantes, renfermées. 
Accroupis sous le péristyle, ils discutaient.  ‘Il va falloir aller regarder de l’autre côté 
de la ligne de l’horizon’, dit Adélia Datilus en étirant son coprs dru de campagnarde. 
Adélia Datilus, une voix rauque à force d’avoir étouffé ses cris; une femme debout, 
vaillante en dépit des cyclones, des tremblements de terre, des morts, morts pour rien 
(OLLIVIER, 1994, p. 13). 
 

 

         Na sequência textual, na qual há o diálogo do personagem Amédée Hosange com o 

leitor, depreende-se que o grave problema da degradação das zonas florestais do país parece 

ter sua origem na ampliação das áreas de cultivo: 

 
Se as planícies e as costas permanecem ainda, suficientemente, arborizadas, o mesmo 
não acontece com as montanhas, cujos picos são, geralmente, pelados. A maioria 
desses montes sofrem, há séculos, desmatamento selvagem causado pela exploração 
ultrajante dos cortes das madeiras. Além disso, àquelas destinadas à construção de 
casas, telhados, barcas de pesca e outros usos, é, principalmente, a fabricação de 
carvão de madeira – utilizado para a cozinha – que dizimou essa vegetação outrora 
luxuriante. Hoje, somente 7 a 8% do território é coberto por florestas! (WOOG, 1999, 
p.37)33.  
 
 

Tal fato teria afetado, consideravelmente, a agricultura haitiana e, consequentemente, 

modificado sua paisagem. Ao mencionar a companhia frutífera americana, Standard Fruit 

Company, o narrador estaria assim conduzindo o leitor ao longo período de ocupação militar 

                                                                                                                                                                             

continuidade com os nossos passados, nossa relação com essa história está marcada pelas rupturas mais 
aterradoras, violentas e abruptas [...]. O que denominamos de Caribe renasceu de dentro da violência e através 
dela. A via para a nossa modernidade está marcada pela conquista, expropriação, genocídio, escravidão, pelo 
sistema de engenho e pela longa tutela da dependência colonial (HALL, 2006, p.30). 
 
33Si les plaines et les côtes demeurent encore assez arborées, il n’en va pas de même pour les montagnes dont les 
sommets sont généralement pelés. La plupart de ces mornes subissent depuis des siècles une déforestation 
sauvage causée par l’explotation outrancière des coupes des bois. Outre celles destinées à la construction de 
maisons, charpentes, barques de pêche et autres usages, c’est principalement la fabrication de charbon de bois, 
utilisé pour la cuisine, qui a décimé cette végétation jadis luxuriante. Aujourd’hui, les forêts ne couvrent que 7 à 
8 % du territoire! (WOOG, 1999, p.37) 
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estadunidense34 no país, durante o qual o poder neocolonial foi exercido fortemente pela 

exploração abusiva das plantações de bananas: 

 

 
Lorsque La Standard Fruit Company avait décidé de substituer à nos plantations de 
patates douces, de maïs, de millet, la figue-banane à perte de vie, les chars d’assaut 
ont saccagé les champs et les lance-flammes, brûlé les cases. Qu’avons-nous fait pour 
payer un tel tribut d’incendies, de viols, de massacres? Et quand aurons-nous fini de 
payer? Si vous saviez, monsieur, combien était vert notre village. La végétation était si 
touffue qu’on ne pouvait passer. Il fallait tailler son chemin à coups de machette 
(OLLIVIER, 1994, p. 28-29). 
 

 

Esta obra apresenta-se repleta de metáforas, dentre as quais, merece atenção a da árvore 

sumaúma35. Além de sua grande importância para o ecossistema, a sumaúma é uma árvore 

sacralizada pela cultura vodu36, pois representa o habitat de suas divindades denominadas de 

loas. Desse modo, a descrição a seguir do país como sendo senão a grande sumaúma – um 

elemento de prosperidade e símbolo da elevação espiritual no Haiti – traduz uma forma de 

resgate da ancestralidade e da memória da tradição cultural de origem africana: “Ce pays n’est 

qu’un grand arbre, un mapou [...]” (OLLIVIER, 1994, p.20).  Embora a sumaúma seja uma 

árvore gigante - podendo mesmo atingir 20 metros de altura -, suas raízes são fracas e se 
                                                        
34De 1915 a 1934. 
 
35Mapou (OLLIVIER, 1994, p.20)  
 
36O catolicismo e o vodu são as duas religiões oficiais do Haiti. Oficializado em 2003, o vodu é uma religião 
animista, cuja presença dos espíritos está por todo o mundo material e imaterial e cujas divindades representam 
elementos naturais (como o ferro, o mar etc), animais, ou ainda, doenças e guerras. Ao seu culto são integradas 
danças e músicas. Além disso, o sacrifício, a possessão divina e o estado de transe são outras características 
fundamentais. De acordo com Alfred Métraux, importante antropólogo e etnólogo dos cultos afro-ameríndios, o 
vodu compreende “[...] Um conjunto de crenças e ritos de origem africana que, intimamente misturados a 
práticas católicas, constituem a religião da maioria dos camponeneses e do proletariado urbano da República 
negra do Haiti” (MÉTRAUX, 1958, p.11)/ “[...] Un ensemble de croyances et de rites d’origine africaine qui, 
étroitement mêlés à des pratiques catholiques, constituent la religion de la plus grande partie de la paysannerie et 
du prolétariat urbain de la Republique noire d’Haïti” (MÉTRAUX, 1958, p.11). Com a chegada dos escravos 
africanos às Américas na segunda metada do século XVII, a religião foi transplantada e reinventada no espaço 
haitiano a partir da combinação das diferentes tradições dos grupos africanos - em particular, das etnias Fon e 
Yorubá – e da inserção de alguns elementos da religião católica e da maçonaria em seu culto. Durante a 
escravidão, o vodu significou, ao mesmo tempo, superstição,“um refúgio e forma de resistência à opressão” 
(op.cit., p.25)/ “un refuge et une forme de résistence à l’oppression” (op. cit., p. 25).; por conseguinte, foi 
proibido. O papel da religião vodu na história do Haiti foi fundamental e seus cultos representaram um 
instrumento de coesão entre os escravos. Portanto, segundo Métraux, ela teve “influência decisiva sobre os 
homens que fizeram a independência de sua pátria” (op. cit., p.34) / “une influence décisive sur les hommes qui 
ont fait l’indépendence de leur patrie (op. cit., p. 34). Um belo exemplo é a cerimônia do Bois Caïman em 1791: 
“sinal da insurreição dos Negros” (op. cit., p. 34)/ “signal de l’insurrection des Noirs” (op. cit., p. 34), durante a 
qual um porco é sacrificado, selando assim o pacto sagrado de sangue, e os escravos fazem o juramento de não 
viver sob o domínio da escravidão. Alguns dias depois, iniciava-se a primeira rebelião de escravos na colônia 
Santo Domingo. 
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degradam facilmente.  O elemento símbolo da dimensão da espiritualidade do país é, de modo 

contraditório, sinal de sua fragilidade. A imagem do pedaço de madeira flutuando, deteriorado 

pelo sal, seria, possivelmente, uma lembrança viva e vísivel dos sucessivos cortes sofridos por 

essa árvore em decorrência da ação humana durante os anos de ocupações francesa e/ou 

americana.   Assim, a sentença do devir da vegetação do país é dada pelo chefe Amédée 

Hosange, o profeta da hecatombe final: “Un jour prochain, il s’effrondrera, rejoindra la mer, 

s’en ira vers des eaux profondes où son bois, flotté, roulé, raviné par le sel, prendra sa forme 

définitive de barque pour la mort” (op. cit., p.20). A morte referida ao final da citação poderia 

ser entendida não somente como espoliação do meio ambiente, mas também como a tentativa 

de erradicar a prática cultural do vodu – veículo de transmissão da tradição, portanto, de 

fundamental importância para a memória coletiva do povo haitiano. Alfred Métraux em sua 

obra Le vaudou haïtien (MÉTRAUX, 1958) ressalta o vodu como signo de resistência, 

esperança para a sobrevivência do povo haitiano, bem como remédio para seus males sociais. 

         Em diálogo constante com as obras de Maurice Halbwachs, de Pierre Nora, de Andreas 

Huyssen e de Régine Robin - para quem religiões, valores e instituições carregam consigo 

dimensões temporais sujeitas às variações históricas -, a ficção olliveriana resgata as 

memórias cultural e coletiva do Haiti por meio da reconstrução e articulação de suas geografia 

e história. A essa reflexão, merece ser acrescentado o pensamento de Andreas Huyssen, 

presente em Seduzidos pela memória (HUYSSEN, 2000), que diz respeito à cultura e aos 

discursos de memória em épocas passadas e na cultura contemporânea. De acordo com o 

autor, a “memória de uma sociedade deve ser negociada no corpo de crenças e valores, rituais 

e instituições” (HUYSSEN, 2000, p. 68). Por sua incorporação nesse contexto social 

complexo, ela é portanto ativa e instável. 

         No que concerne à representação insular, a estrutura sintática coordenada e justaposta “IL 

Y A LA MER, Il y a l’île (OLLIVIER, 1994, p.13) utilizada – contrariamente à descrição 

objetiva da mera aparência da natureza dos sonhos - torna evidente a condição de insularidade 

e de contiguidade da ilha caribenha. “A natureza no Caribe não é um cenário, é um 

personagem central de sua história”, afirma Daniel Maximin (MAXIMIN, 2006, p. 81)37. A 

definição do escritor martinicano Édouard Glissant de que o mar do Caribe seria “uma espécie 

de prefácio ao continente”(GLISSANT, 1996, p. 14)38 - ou seja, sua parte introdutória e 

                                                        
37La nature dans la Caraïbe n’est pas un décor, c’est un personnage central de son histoire (MAXIMIN, 2006, 
p.81). 
 
38[...] une sorte de préface au continent (GLISSANT, 1996, p. 14). 
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fundamental para seu  entendimento   – mostra como a vida insular circundante assume um 

papel determinante para a construção de um imaginário específico dos povos caribenhos. Ela 

favorece, de igual modo, a composição identitária fragmentada dos personagens em Passages, 

além de evocar, possivelmente, o fenômeno de crioulização e o processo de fragmentação 

social e linguística presenciados nas Antilhas. Segundo Maximin,  

 
[...] O Caribe é um conglomerado de colonizações múltiplas em uma geografia 

estreita, uma insularidade federativa de um cruzamento de colonizadores que se 

sucedem nas ilhas ao longo das guerras, anexações, alianças e tratados: franceses, 

ingleses, espanhóis, portugueses, holandeses ou suecos (MAXIMIN, 2006, p. 35)39. 

 

 Logo no início do romance, note-se a seguinte frase escrita em letras maiúsculas: “IL Y A 

LA MER” (OLLIVIER, 1994, p. 13). Trata-se de um recurso gráfico utilizado por muitos 

jornalistas a fim de destacar determinado(s) elemento(s). No caso do romance Passages, ela 

reforça a importância atribuída ao mar do Caribe para os povos antilhanos que, na primeira 

metade do século XVI, foi o primeiro local de desembarque dos escravos africanos no 

continente americano e, onde se dá, de forma privilegiada, entrecruzamentos culturais 

significativos no decurso da história das Américas.  

         A presença do mar do Caribe na poética olliveriana pode então ser sentida ora como 

sinal de esperança para os personagens camponeses - que nele se lançam em busca de 

horizontes que lhes ofereçam uma vida mais digna –, ora como outra metáfora para o estado 

de instabilidade e incertezas no qual vive o Haiti. Outro belo recurso utilizado pelo autor 

Émile Ollivier concerne à descrição dinâmica pelo uso do verbo naviguer (navegar, em 

português) em sua forma de participe présent: navigant (OLLIVIER, 1994, p. 25)40. Ao traçar 

a geopoética do Caribe em Les Fruits du cyclone (MAXIMIN, 2006, p.52), Daniel Maximin 

compara a ilha caribenha à cadeira de balanço, por seu peso e delicadeza. O que ele não 

menciona, entretanto, é o seu balançar – uma característica fundamental do imobiliário 

colonial. Se, por um lado, flutuar, balançar e navegar se referem a movimentos constantes, por 

outro, dizem respeito a oscilações estacionárias. No trecho final da citação, a narradora 

recorre à descrição objetiva para informar a localização e a condição submersa e estática da 
                                                        
39[...] la Caraïbe est un conglomérat de colonisations multiples dans une géographie étroite, une insularité 
fédératrice d’un croisement de colonisateurs se succédant dans les îles au fil des guerres, des annexions, des 
alliances et des traités: Français, Anglais, Espagnols, Portugais, Hollandais ou Suédois (MAXIMIN, 2006, p. 
35). 
 
40 Em português: navegante, que navega. 
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ilha: “sur le fond de mer” (OLLIVIER, 1994 p.25); isto é, tal como a embarcação do boat-

people que naufragou. Conclui-se a partir de então que a alegoria náutica – sugerindo o 

encalhar da ilha caribenha tal como uma embarcação - manifesta, novamente, o estigma da 

impossibilidade41 que acompanha os seres haitianos: “Il y a la mer, il y a l’île, une île 

naviguant sur le fond de mer” (op. cit, p. 25).  Do mesmo modo, ela seria outra referência à 

geologia movediça caribenha. 

         A ambivalência do mar do Caribe e de suas ilhas é um aspecto relevante na obra 

escolhida, podendo ser notado nas reflexões supracitadas bem como no próprio discurso dos 

mitos tropicais exóticos. Todavia, essa ambivalência deverá ser compreendida em sua 

dimensão insular particular aberta, o que impede qualquer tipo de confinamento ou 

isolamento e expressa diversidade, conforme salienta Glissant: 

 
 “Digo sempre que o mar do Caribe se diferencia do mar Mediterrâneo por ser aquele 
um mar aberto, um mar que difrata, e este um mar que concentra. [...] Enquanto o mar 
do Caribe é um mar que difrata e que traz consigo a efervescência da diversidade. Ele 
não é apenas um mar de encontros e de implicações. O que acontece no Caribe 
durante três séculos, é literalmente isto: um encontro de elementos culturais vindos de 
horizontes absolutamente diversos e que, realmente, crioulizam-se; que, realmente, 
imbricam-se e se confundem um com o outro para dar alguma coisa, absolutamente, 
imprevisível, absolutamente nova, que é a realidade crioula” (GLISSANT, 1996, 
p.15)42. 

 

A citação a seguir é uma menção especial à existência de um passado decomposto escondido 

por detrás da imagem da geografia generosa e dos sonhos que se fixam na memória humana: 

 
A ilha é como uma gota de paraíso que teria caído sobre a água para acolher os sonhos 
preservados dos males continentais. Nas Antilhas, a terra parece um presente do céu, 
potencialmente fértil e que transborda oferendas. Basta jogar os grãos sobre ela e 
esperar, dançando, a colheita [...] A violência da exploração da natureza e do homem 

                                                        
41À luz das reflexões de Maria Bernadette V. Porto, que retomam algumas ideias desenvolvidas por Édouard 
Glissant, pode-se afirmar que a passagem supracitada aludiria ainda ao período das violentas e desumanas 
deportação e travessia dos africanos para as Américas nos navios negreiros. Segundo a pesquisadora, 
“Vivenciado como um “abismo-útero”, o barco equivale a uma experiência inaugural do que seria o cotidiano 
em uma sociedade escravocrata. Útero formador de futuros escravos, o navio negreiro os expulsava de seu 
interior, destituído de qualquer idéia de humanidade. Lançados desse “abismo-útero” em direção a outros 
ambientes inóspitos e traumáticos – a morte real no fundo do mar ou a morte simbólica da nova terra – 
conhecedores do confinamento insular e do alvitamento identitário teriam passado a seus descendentes não só as 
lembranças de todo esse sofrimento, mas ainda as possibilidades abertas do sonho (PORTO, 2006, p.356).  
 
42Je dis toujours que la mer Caraïbe se différencie de la Méditarranée en ceci que c’est une mer ouverte, une mer 
qui diffracte, là ou la Méditerranée est une mer qui concentre. [...] Tandis que la mer Caraïbe est une mer qui 
diffracte et qui porte à l’émoi de la diversité. Non seulement est-ce une mer de rencontres et d’implications. Ce 
qui se  passe dans la Caraïbe pendant trois siècles, c’est littéralement ceci: une rencontre d’éléments culturels 
venus d’horizons absoluments divers et qui réellement se créolisent, qui réellement s’imbriquent et se 
confondent l’un dans l’autre pour donner quelque chose d’absolument imprévisible, d’absolument nouveau et 
qui est la réalité créole (GLISSANT, 1996, p.15). 
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foi escondida por esses mitos tropicais de paraíso terrestre, de gozo crioulo 
despreocupado, de risos e de danças que, das origens até nossos dias, coloriram com 
verniz exótico a história dessas regiões (MAXIMIN, 2006, p. 82-83) 43. 
 
 

A saída do boats-people do país, o naufrágio da embarcação La Caminante e o resgate dos 

sobreviventes na costa da Flórida são três passagens que sugerem a consciência dos 

sentimentos de fragilidade e insularidade, bem como a exploração de seu estatuto ambíguo – 

símbolo de abertura e limitação para o povo haitiano - na escrita olliveriana. A partir de tais 

análises, conclui-se que o mar do Caribe é o espaço por excelência da estética da diáspora: 

 

 
O conceito fechado de diáspora se apoia sobre uma concepção binária de diferença. 
Está fundado sobre a construção de uma fronteira de exclusão e depende da 
construção de um “Outro” e de uma oposição rígida entre o dentro e o fora. Porém, as 
configurações sincretizadas da identidade cultural caribenha requerem a noção 
derridiana de différance – uma diferença que não funciona através de binarismos, 
fronteiras veladas que não separam finalmente, mas são também places de passage, e 
significados que são posicionais e relacionais, sempre em deslize ao longo de um 
espectro sem começo nem fim. [...] A cultura caribenha é essencialmente impelida por 
uma estética diaspórica. Em termos antropológicos, suas culturas são 
irremediavelmente “impuras.” Essa impureza, tão frequentemente construída com 
carga e perda, é em si mesma uma condição necessária à modernidade. [...] 
A relação entre as culturas caribenhas e suas diásporas não pode, portanto, ser 
adequadamente concebida em termos de origem e cópia, de fonte primária e reflexo 
pálido. Tem de ser compreendida com a relação entre uma diáspora e outra. Aqui o 
referencial nacional não é muito útil [...] (HALL, 2011, p. 33-34). 

 
 

 

         O olhar que lançam a narradora Brigitte Kadmon e a personagem man-Hosange - sobre 

o cenário paisagístico44 da cidade de Port-à-l’Écu é um contra-olhar45 que toma lugar no 

quadro de referências de suas lembranças. Através dele, a narradora apreende a paisagem 

                                                        
43L’île est comme une goutte de paradis qui serait tombée sur l’eau pour accueillir les rêves préservés des 
malheurs des continents. Aux Antilles, la terre semble un cadeau du ciel, puissamment fertile et débordante 
d’offrandes. Il suffit d’y jeter les graines et d’attendre la récolte en dansant [...]. La violence de l’exploitation de 
la nature et de l’homme a été cachée par ces mythes tropicaux de pays de cocagne, de jouissance créole 
insouciante, de rires et de danses, qui des origines jusqu’à nos jours ont coloré d’un vernis exotique l’histoire de 
ces régions (MAXIMIN, 2006, p. 82-83). 
 
44[...] a paisagem se inscreve no âmbito de uma simbologia coletiva, constituindo, muitas vezes, o emblema de 
uma comunidade. Elaboração cultural – e não simplesmente um dado da natureza – e passível de olhares 
diversos, a interpretação da paisagem se fundamenta em categorias colocadas em jogo na apreensão da realidade 
e no ato de dar sentido ao mundo por parte de uma coletividade. Ou seja, para que um lugar adquira o estatuto de 
paisagem, é preciso que ele seja revestido de um valor simbólico que lhe é conferido por ritos de propriedade 
efetuados por membros de um grupo social (PORTO, 2006, p. 348). 
 
45Lugar de produção de sentido, a paisagística caribenha, pode, pois, ser lida segundo o olhar de quem a vê e a lê 
como uma página onde se imprimem visões de mundo excludentes (op. cit., p.350). 
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inóspita e apocalíptica: “terres boueuses, sulfurées [...] un paysage comme on en voit dans la 

Bible”(OLLIVIER, 1994, p. 13). Depreende-se aí que a lama negra sulfurosa não é mais aquela 

que oferecia benefícios à saúde por sua riqueza mineral. Seu olhar reflete ainda um cenário 

que já é ausência, pois o território presente não é algo determinado, fixado, tampouco 

demarcado nas cartografias real e/ou imaginária: “Nul besoin de chercher ce nom sur une 

carte; il ne figure sur aucune” (op. cit., p. 13). A continuidade memorial da narrativa segue 

projetando o reputado e rico passado do solo colonial do país – que recebeu a alcunha de “a 

pérola do Caribe” - como uma possível forma de reparação do presente aterrorizador diante da 

transformação pela qual passou o país: 

 

 

Il y a la mer, Il y a l’île. Du côté de l’île, sur le versant nord-ouest, une zone 
marécageuse lentement conquise par palétuviers et mangliers. Un paysage comme on 
en voit dans la Bible. À celui qui arrive par la mer, Port-à-l’Écu se présente sans 
espoir de fuite et sans salut. Empêtré de racines et de lianes, Port-à-l’Écu répète  sans 
cesse le même décor, les mêmes limites, sur des kilomètres, à perte de vue, jusqu’à 
l’épuisement: terres boueuses, sulfurées, territoire de l’incertain ou l’on ne sait si c’est 
la mer qui envahit le sol ou le sol qui s’annexe la mer. Port-à-l’Écu, ce n’est plus le 
pays de la canne à sucre; [...] Nul besoin de chercher ce nom sur une  carte; il ne 
figure sur aucune. Port-à-l’Écu n’existe plus. Port-à-l’Écu ne se trouve nulle part. Et 
pourtant, il n’y a guère de temps, c’était un village qui comptait tout près de trois mille 
chrétiens vivants. Il y avait à Port-à-l’Écu dix carreaux de terre, un bien grand et riche 
domaine, belles cases, cinq maîtresses, des deux-moitiés, vaste grange (OLLIVIER, 
1994, p. 13-14).  
 

 

Tal reflexão se assenta no fato de que, segundo Huyssen, “Como indivíduos e sociedades, 

precisamos do passado para construir e ancorar nossas identidades e alimentar uma visão de 

futuro” (HUYSSEN, 2000, p. 67). Além das memórias coletiva e histórica, faz-se mister 

acrescentar a memória individual do próprio autor, pelo fato de este possuir uma existência 

marcada pelo sinal da movência e, por conseguinte, pela impossibilidade de seu retorno ao 

torrão natal. A memória individual delineada no texto supracitado reflete a necessidade 

inerente aos escritores da diáspora de reinventar metaforicamente a mátria perdida, ou 

segundo as palavras do autor indiano Salman Rushdie (RUSHDIE, 1993, p.20), de criar sua 

pátria imaginária. 

         Outro aspecto relevante presente na dimensão narrativa diz respeito à relação íntima 

existente entre o homem haitiano e a terra, sua fauna e flora – relação esta  mediada pelos 

sentidos. A terra que se tornara improdutiva - devido à ação do conquistador – passa a servir, 

em sua solidez negra, de alimento para o personagem Amédée Hosange, “Un homme 

d’humus et de racines” (OLLIVIER, 1994, p.19). A reflexão leva a crer que o procedimento 
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artístico utilizado pelo autor - ou seja, a ironia - faria alusão aos biscoitos de barro - forma de 

compensação alimentar muito comum no país: 

 

 
De cette terre, il savait tout, il avait tout vu, tout entendu. Il l’avait foulée en nomade, 

plante parmi les plantes, bête parmi les bêtes; Il avait regardé grandir les cocotiers et 

les palmiers, il avait observé les insectes, il avait écouté les histoires et les légendes. Il 

l’avait même mangée, cette terre, pour en éprouver le goût noir (OLLIVIER, 1994, 

p.19). 

 

 

Servidor da terra, Amédée figura como símbolo do enraizamento do povo haitiano. Ele evoca 

assim a ordem colonial escravocrata fundada na agricultura e na exploração do operário 

agrícola. Essa ideia pode ser conferida na obra ensaística do romancista guadalupense Daniel 

Maximin, na qual o autor, ao discorrer sobre a geopoética do Caribe durante o período da 

escravidão, mostra que a terra “pertence” primeiramente ao camponês, uma vez que foi ele 

quem a semeou e colheu seus frutos. De acordo com Maximin, 

 
A economia de plantação gera uma relação específica entre o homem e a terra. O 

escravo que faz crescer a cana, frutificar a fertilidade, torna-se o filho natural da terra, 

que ele toma como sua pelo ato da colheita, privando o senhor que detém, contudo, 

todos os títulos de propriedade. Sua função o torna servidor da terra como escravo do 

senhor (MAXIMIN, 2006, p. 85)46.  

 

 

         Já no espaço urbano, o discurso narrativo recupera a memória de uma classe operária 

igualmente explorada e da população que vive em condições insalubres e de extrema miséria. 

E assim, diante da dominação silenciada, pode-se sentir o eco das vozes estranguladas das 

personagens. Embora longa, a citação a seguir torna evidente esse contexto de opressão. Ela 

seria uma possível referência à época da intervenção militar norte-americana no início do 

século XX e ao controle exercido pelos EUA sobre a economia haitiana, simbolizados pela 

                                                        
46L’économie de plantation génère un rapport spécifique entre l’homme et la terre. L’esclave qui fait pousser la 
canne, fructifier la fertilité, devient l’enfant naturel de la terre, qu’il fait sienne par l’acte de la récolte, 
dépossédant le maître qui détient pourtant tous les titres de propriété. Sa fonction le rend serviteur de la terre 
autant qu’esclave du maître [...] (MAXIMIN, 2006, p. 85). 
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menção da companhia açucareira Hasco47 - responsável, a partir da ocupação americana em 

1915, pelo controle da linha férrea haitiana - e pela figura do funcionário da locomotiva: 

 

 
La ville, c’était ces camionnettes grises de suie, procession de crabes somnambules; et 
ces adolescents traînant dans les caniveaux, faméliques, exsangues, qui surveillaient le 
passage du train de la Hasco pour y dérober quelques tiges de canne à sucre; et tout le 
peuple des bidonvilles qui attendait le train pour se nourrir, risquant à chaque fois, 
mais qu’importe, d’attraper un cinglant coup de cravache du surveillant engagé par la 
compagnie sucrière pour que le train ne rentre pas vide à l’usine; et ces autos aussi 
grosses que des corbillards klaxonnant à tue-tête; et ces colonnes de boeufs à la queue 
leu leu, marchant vers l’abattoir; et ces mules sur l’asphalte, chargées de bananes 
vertes, d’ignames, de patates douces, conduites par des paysannes coiffées de 
chapeaux de paille aux larges bords qui dérobaient leur visage autant à la curiosité des 
citadins qu’à l’ardeur des rayons du soleil. Non, merci pour lui! 
La ville, ce n’était que boue et fatras entassés, grouillance de vermine, petites et 
grandes misères [...]. La ville, c’était le marché de l’indigence, le parvis de la mort 
lente sans cesse recommencée (OLLIVIER, 1994, p. 23-24). 

 

 

 

1.3 MONTREAL: MEMÓRIAS EM TRÂNSITO 

 

         O espaço geográfico do romance desloca-se no segundo capítulo para Montreal. A partir 

do ambiente montrealense, as múltiplas vozes que ecoam na narrativa contam a vida do 

jornalista Malavy. 

         Na convergência geográfica das ruas Oxford e Skerbrook, move-se outro personagem, a 

viúva de Normand, Leyda. A cidade de Montreal é, igualmente, o meio em que ocorre o 

encontro entre as duas mulheres do personagem. Embora o lugar teórico a partir de onde se 

fala – isto é, a enunciação - seja a cidade de Montreal, nele estão, predominantemente, 

configurados elementos outros da memória do torrão natal. Um belo exemplo é o momento 

em que, ao flanar pela rua Sherbrook  e ao observar sua paisagem urbana, a personagem 

Leyda reconstitui a cena do último carnaval antilhano ocorrido no bairro. As lembranças do 

Caribe de origem são assim desencadeadas por uma sequência de percepções e impressões: 

 
[...] Elle contourna le petit kiosque vivement coloré, vestige du dernier carnaval 

antillais. Le quartier avait résonné de rythmes endiablés, de spectacles insolites, de 

liesses souveraines. Leyda gardait en mémoire l’image de toutes les couleurs de peaux 

                                                        
47Haitian American Sugar Corporation (Hasco) 
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[...]. Et les odeurs![...] irruption de la Caraïbe des origines, [...] tout cela vibrait sous le 

regard médusé des archéo-Québécois [...] (OLLIVIER, 1994, 38-39). 

 

 

Tais lembranças, ou talvez “memória-lembrança”48,  integram parte do contexto da vida 

pessoal de Leyda. Entretanto, as cores, os odores e os ritmos os quais orientam seus sentidos 

simbolizam traços fortes de identificação da cultura haitiana; logo, interessam ao grupo. Isso 

leva a crer que memória individual e memória coletiva se interpenetram e se confundem 

magicamente na obra olliveriana. Para Halbwachs,  

  
[...] a memória individual não está inteiramente isolada e fechada. Para evocar seu 

passado, em geral, a pessoa precisa recorrer às lembranças de outras e, transportar-se a 

pontos de referência que existem fora de si, determinados pela sociedade 

(HALBWACHS, 2006, p. 72).  

 

 

Contudo, a memória coletiva tal qual é concebida pelo historiador desconsidera o elemento 

afetivo. A leitura do ensaio Le roman mémoriel permite uma compreensão mais acurada da 

sequência supracitada - na qual as sensações da personagem Leyda emergem -, ao conceber a 

memória coletiva não somente como algo inscrito em uma temporalidade cronológica 

reconstituída. Para Robin, essa memória “oscila entre o silêncio, a amnésia, a reconstituição 

imaginária e o detalhe intensamente revivido” (ROBIN, 1939, p. 55)49. Portanto, ao ser 

transpassada pelo afeto, a memória coletiva é viva e não distanciada: 

 

 
[...] A memória coletiva, ao contrário, gera um afeto que trai a emoção. Feita de 

lembranças reais ou de lembranças-tela, de lembranças encobertas, de testemunhos 

diretos ou de tradições familiares, ela deve desencadear um afeto que estabeleça a 

participação do corpo na lembrança. Ela é, ao mesmo tempo, o que cria o elo entre a 

                                                        
48Memória espontânea, involuntária que, segundo Bergson, “coextensiva à consciência, retém e alinha uns após 
outros todos os nossos estados à medida que eles produzem, dando a cada fato seu lugar (BERGSON, 2006, 
p.177). 
 
49oscille entre le silence, l’amnésie, la reconstitution imaginaire et le détail intensément revivifié (ROBIN, 1939, 
p.55). 
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memória viva e a memória padrão, memória de grupo enquadrada socialmente 

também pela tradição familiar (ROBIN, 1939, p. 52)50. 

 

 

         A presença e o deslocamento da personagem haitiana Leyda na paisagem urbana de 

Montreal insinuam as mudanças socioculturais ocorridas na província canadense a partir da 

década de 60 - logo após a chegada dos nouveaux arrivants, como o processo de urbanização 

e a Revolução Tranquila. Diante da nova situação, a cidade passaria a ser percebida como “un 

lieu de frontière” (OLLIVIER, 1994, p.38), não somente porque demarca uma via de acesso 

urbano, mas também por ser ela um espaço que divide e contempla duas realidades 

socioculturais: a do quebequense versus imigrante e/ou anglófonos versus francófonos. Para 

Sherry Simon, “[...] as divisões linguísticas de Montreal são produto de um colonialismo interno, 

reflexo das relações de poder que moldaram o desenvolvimento da cidade. Montreal é o produto de 

uma dupla colonização, a dos franceses e, depois, a dos ingleses”51 (SIMON, 2008, p.45). A 

dualidade e, mais recentemente, a multiplicidade que caracterizam o espaço da cidade de 

Montreal, bem como a travessia nele empreendida são temas recorrentes na poética migrante 

do Quebec. Embora a multiplicidade cultural, linguística e memorial sejam visíveis, 

ressaltam-se conflitos e confrontos entre os mundos mencionados: 

 

 
Dans cet enclos ceinturé de bouleaux, le constraste des couleurs des peupliers, vert à 
contretemps des conifères insolents sous des morceaux de ciel troué de lumière. 
Carrés de sable, glissoires, terrains de baseball lestes des clameurs de la veille, sont 
surveillés par des moineaux sceptiques, silencieux, perchés sur des balançoires 
immobiles. Récemment, ce parc avait été le théâtre de conflits violents entre des 
jeunes Noirs qui habitaient la plupart en contrebas de la rue Sherbrooke, au sud, et des 
adolescents juifs logés en majorité au nord. Depuis, il est devenu un lieu de frontière, 
un point de démarcation, une ligne de fracture entre deux solitudes (OLLIVIER, 1994, 
p. 37-38). 
 

 

                                                        
50[...] La mémoire collective, au contraire, entraîne un affect qui trahit l’émotion. Faite de souvenirs réels ou de 
souvenirs d’écran, de souvenirs “enveloppés”, faite de témoignages directs ou de traditions familiales, elle doit 
déclencher un affect qui établit la participation du corps au souvenir. Elle est à la fois ce qui établit le lien entre 
la mémoire vivante, et la mémoire normée, mémoire de groupe, encandrée socialement, encadrée aussi par la 
tradition familiale (ROBIN, 1939, p. 52). 
 
51[...] les divisions linguistiques de Montréal sont le produit d’un colonialisme interne, reflet des rapports de 
pouvoir qui ont façonné le développement de la ville. Montréal est le produit d’une double colonialisation, celles 
des Français puis celles des Anglais (SIMON, 2008, p. 45). 
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Em termos gerais, o espaço de Montreal está configurado em Passages como a terra de 

acolhida de inúmeros imigrantes: “Montréal, ville d’accueil, ville creuset [...] peuplée en 

majorité de gens venus d’ailleurs, la Terre des hommes”(OLLIVIER, 2002, p.70)52.  Todavia, 

a receptividade valorada é imediatamente ressignificada pelo autor ao desvelar o processo de 

integração do imigrante no contexto quebequense como algo sensível, complexo, podendo 

mesmo levar ao isolamento mútuo. A ideia está presente tanto na citação supracitada como é 

apontada em seu romance La Brûlerie (OLLIVIER, 2002), pelo narrador ao abordar o 

trabalho poético sobre a cidade de Montreal: 

 
[...] un vrai travail d’écriture sur Montréal devrait commencer par mettre en scène la 

parole nomade, la parole migrante, celle de l’entre-deux, celle de nulle part, celle 

d’ailleurs ou d’à côté, celle de pas tout à fait d’ici, pas tout à fait d’ailleurs; je lui dis 

que dans cette ville aux quatre solitudes – celles d’être francophone, anglophone, 

immigrant et noir -, Il faudrait montrer comment notre présence bouscule, bariole, 

tropicalise le lieu montréalais [...] (OLLIVIER, 2002, p. 55-56).  

 

 

         Inserida em uma conjuntura de transformações, a obra de Émile Ollivier é determinante 

para o entendimento da escrita migrante. Caracterizada pelo hibridismo e pela 

heterogeneidade, essa literatura se enriquece com a componente haitiana, na medida em que 

alguns autores terão suas produções fortemente impregnadas pelo imaginário do Haiti, ou 

seja, suas paisagens, tradições, religiosidade, fragilidades e angústias; doravante, ela compõe 

a paisagem cultural do Quebec.  

         A memória do progresso e do caráter cosmopolita e pluralista da sociedade quebequense 

é, imediatamente, reassumida na narrativa, através da referência ao trânsito vivido pela 

cidade. Alude, portanto, ao movimento vivido pela província do Quebec no momento de sua 

urbanização, visto que “Montréal est passée du rang de ville de province à celui de cité 

moderne, dynamique” (OLLIVIER, 1994, p.70) . 

         Já para o protagonista Normand, a cidade de Montreal representa o espaço onde ele vive 

sua reclusão: “[...] il avait mené une vie de reclus, ces dix dernières années, dans cette ville 

devenue pour lui une prison” (op., cit., p. 69). O rigor do clima invernal do território 

canadense - somado à saúde fragilizada de Normand pelo problema de insuficiência renal – 

parece ser um aspecto intensificador do isolamento do personagem, pois 

                                                        
52 Terre des hommes foi o título da célebre exposição universal em 1967 na cidade de Montreal. 
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Le Québec, en janvier, est empesé dans un suaire de neige. La nuit semble engloutir le 

jour. Hommes et femmes reclus dans leur maison organisée en forteresse impregnable 

pour lutter contre l’obscurité et le froid, subissent l’enfermement hivernal mois après 

mois [...] (OLLIVIER, 1994,  p.79).  

 

A condição climática da cidade de Montreal parece afetar, de modo significativo, o estado 

físico de Normand Malavy: “Au pays de la tuque et du bas de laine, du sirop d’érable et de 

cipaille, santé du corps et bien être de l’âme ne peuvent-ils pas s’affranchir des desseins 

imprénables de la providence?” (OLLIVIER, 1994, p.79). Deste modo, a leitura da paisagem 

do inverno canadense e a fragilidade inerente ao personagem Normand manifestam a 

condição de exiguidade que afeta os seres migrantes haitianos e, mais amplamente, o povo 

antilhano. Neste sentido, a obra de Ollivier evidencia as relações profundas existentes entre o 

homem haitiano e seu entorno caribenho e a representação de sua Diáspora como signo de 

insularidade, ou seja, de isolamento e expressão de sobrevivência diante das condições 

adversas do espaço de outrem. A cidade se revela como um espaço temporal ilimitado, ao 

representar o espaço por excelência da deambulação de Normand53, marcada sobremodo pelo 

desejo de retorno ao seu país de origem e, sobretudo, pela perpetuação de lembranças 

inerentes ao seu ser, como também pela consequente tomada de consciência do drama de sua 

condição de ser em difração no espaço-tempo: “[...] une présence de tous les instants, une 

rémanescence obsédante, pesante, [...] Normand, lui veillait sur ses blessures, sa mémoire ne 

lui avait pas laissé le choix” (op. cit., 176-177).   

         Tomando-se por base a experiência da passagem realizada por Normand pelas ruas de 

Montreal, conclui-se que “a escrita diaspórica das comunidades migrantes na América do 

Norte e o crescimento da migrância transnacional desmentem a tradicional lenda da imigração 

como via, em sentido único, que conduz diretamente à assimilação” (SIMON, 2008, p. 245)54. 

Neste sentido, o aporte da presença dos imigrantes haitianos no seio da sociedade 

quebequense – representados, na obra Passages, pela figura de Normand e sua esposa - é 

fundamental para a tessitura do mosaico identitário que se tropicaliza: “A cidade de Montreal, 

que ultrapassou o século 21, acusa recentes evoluções, tendo as novas ondas de imigração 

                                                        
53Segundo a definição do narrador Régis - personagem-amigo de Normand, Normand representa o “Homme de 
mémoire (OLLIVIER, 1994, p. 73). 
 
54L’écriture diasporale de ces communautés migrantes en Amérique du Nord et la croissance de la migrance 
transnationale font mentir la légende traditionnelle de l’immigration comme voie à sens unique menant tout droit 
à l’assimilation (SIMON, 2008, p. 245). 
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acentuado sua diversidade e seu multilinguismo”55 (SIMON, 2008, p. 19). A travessia de 

Normand na ilha de adoção - pois, conforme a descrição de Simon, “Montreal é uma ilha” 56 

(SIMON, 2008, p. 38) – não poderia ser lida somente como simples caminhada, na medida 

em que constitui uma passagem operada em direção ao passado, ao resgatar a memória da 

queimadura da perda do solo natal tropical – perda esta involuntária, inerente aos personagens 

diaspóricos e sentida, de modo consistente, pelos seres haitianos, cujo passado parece não 

passar. Ela aponta ainda para a problemática do (des) enraizamento por eles vividos enquanto 

processo inacabado de crioulização no espaço estrangeiro.  

 

 

1.4 MIAMI: CONFLUÊNCIAS DE MEMÓRIAS 

 

         No capítulo IV, o título “Eldorado de Légende” (OLLIVIER,1994, p.65) já anuncia a 

visão da cidade de Miami, que permeia o imaginário dos personagens deslocados e das vozes 

narrativas que aí se entrecruzam. Por um lado, remete à imagem edênica veiculada e 

idealizada da sociedade estadunidense que consolidou o país como destino onde é possível 

desfrutar de uma vida mais plena. Contudo, a ideia de paraíso que lhe é atribuída inicialmente 

é, logo, desconstruída na obra pelo uso do sintagma nominal “de Légende”. O mito construído 

mascararia assim as reais ambições da sociedade globalizada que se instaura, bem como suas 

consequências para essa minoria habitando a distância. O lugar ideal, possuidor de um clima 

bastante favorável, aparece metaforizado no romance através da personificação do astro solar. 

A partir do trecho supracitado, percebe-se que a forte incidência luminosa constitui um 

elemento determinante na paisagem física, urbana e simbólica da cidade moderna e 

tecnologicamente avançada: “[...] puisqu’il fait toujours soleil à Miami, un soleil régulier, 

massif, sans rhumatisme”. À Miami, le soleil se regarde dans le bleu de la mer, se mire dans 

les façades de verre et de chrome des gratte-ciel” (op. cit., p. 65) . Desse modo, seus raios 

solares projetam o reflexo da imagem gloriosa da cidade de Miami concebida como espaço 

onde proliferam e são acolhidas novas identidades: “Miami, l’Amérique Latine dans 

l’Amérique du Nord” (op. cit., p. 66). Por outro lado, a luz solar ofusca uma realidade 

                                                        
55Le Montréal qui a passé le cap du 21e siècle accuse de recentes évolutions, les nouvelles vagues d’immigration 
ayant accentué sa diversité et son multilinguisme (SIMON, 2008, p. 19). 
 
56Montréal est une île (SIMON, 2008, p. 38). 
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dolorosa que perdura e é visível na memória das identidades compósitas existentes no seio da 

sociedade estadunidense, que é doravante escavada pelo narrador: “À Miami, le soleil est 

masque. La brûlure du soleil voile des colères rentrées, cache des blessures mal cicatrisées, en 

souffrance d’éclatement, cèle des rancunes recuites” (op. cit., p. 66). Miami, como Montreal, 

figura assim um “lieu de passage” (OLLIVIER, 1994, p. 65). Espaço de movência, pois nele 

há a possibilidade de encontro com o Outro: outro tempo, outro lugar e outras identidades 

desterritorializadas. Em Miami, os personagens de Passages também vivenciam a  

experiência transcultural e carregam consigo a marca de um duplo pertencimento identitário. 

Neste sentido, a cidade representa  um lugar de (im) possibilidades para muitos estrangeiros. 

         Miami é ainda o local onde naufraga a frágil embarcação, La Caminante, em 

consequência de uma forte tempestade. As imagens fragmentadas e onipresentes da catástrofe 

ocorrida em Gold Beach constituem traços da memória do trágico evento diaspórico 

empreendido pelos camponeses haitianos. De igual modo, elas surgem como cápsulas da 

memória do personagem Normand Malovy, cujo desejo de retorno à pátria é interrompido por 

uma crise cardíaca. A morte de Normand, bem como a retomada da alegoria náutica, levam à 

compreensão de um duplo naufrágio, social e da própria existência57. Podem ser lidas 

igualmente dentro do contexto sócio-histórico haitiano – que é marcado pela vivência extrema 

e constante de guerras civis e catástrofes naturais. Trazem à luz, portanto, o estigma histórico 

do país que mediante a crença corrente que se tem acerca de seu povo como destino 

descontínuo, trágico e inevitável – o que veio à tona durante o último terremoto, quando se 

chegou a falar em “maldição”, numa leitura equivocada e de base evangélica fundamentalista, 

que “põe a culpa dos males sociais no vodu, religião oficial do Haiti. A essa introjeção do 

“real” pela literatura, ou experimentação do mundo como cenário, faz-se necessário 

acrescentar a afirmação de Selligmann-Silva, segundo a qual a “literatura, portanto, encena a 

representação do ‘real’”(SELLIGMANN-SILVA, 2005, p.74). A memória do choque 

traumático, tido no momento de constatação da encenação catastrófica, bem como a 

impossibilidade de esquecimento do horror visto, são reportadas a Leyda por Amparo: 

 

 
Jamais, dira Amparo à Leyda, jamais je n’oublierai le tumulte des mouettes, le 

vacarme des ambulances et des voitures des polices; jamais, dusse-je vivre vingt vies, 

                                                        
57Nous sommes tous des naufragés (OLLIVIER, 2004, p. 70). 
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je n’oublierai le spectacle de ces quarante-trois êtres humains en haillons, ridigidifiés 

pour l’éternité, dans des attitudes de pantins disloqués (OLLIVIER,1994, p.162).  
 

 

Do relato de Amparo depreende-se ainda que, no momento do naufrágio da pequena 

embarcação, os personagens Amparo e Normand se encontravam na praia de Gold Beach. A 

cena rememorada merece atenção, pois marca o momento e local de confluência das duas 

histórias contadas paralelamente pelo autor.  

         No que diz respeito aos traços do exato momento do naufrágio em terras estrangeiras, 

quem os relata é a narradora-personagem Brigitte Kadmon.  Portanto, ela representa a 

testemunha primária58 dos sobreviventes: 

 

 
La Caminante fut secouée par un choc violent et avant même que nous ayons pu nous 

interroger sur sa provenance, nous fûmes projetés à la mer. Étoile morte, La 

Caminante sombra dans l’océan, laissant surnager quelques débris de la coque. […] À 

la pointe du jour, une chaloupe nous reccueillit à son bord. Son occupant ne parlait 

aucune langue que nous connaissions. Il nous donna de l’eau et un peu de nourriture. 

Des soixante-sept personnes qui avaient embarqués à Port-à-l’Écu, il n’en restait plus 

que vingt-deux (OLLIVIER, 1994, p. 168-169). 

 

 

O relato da tragédia, tal como o do empreendimento da viagem diaspórica, foram gravados 

pelo jornalista Normand59 no momento em que este se encontra com Brigitte; porém, com a 

morte do protagonista ao final do romance, o personagem Régis, amigo de Normand, é quem 

assume o papel de registrar e narrar a estória. Essa passagem do discurso oral ao escrito 

sugere outra grande morte: a da memória do contador e da tradição oral - elemento de grande 

importância para a cultura haitiana. Assim sendo, compreende-se o porquê do espetáculo 

catastrófico ser também descrito por Régis: 

 

                                                        
58Noção compreendida não mais enquanto conceito jurídico, que designa aquele que dá sua versão dos fatos em 
um tribunal, mas enquanto a fala de um mártir, isto é, “enquanto alguém que sobreviveu a uma catástrofe", 
segundo a reflexão de Selligmann-Silva (SELLIGMANN-SILVA, 2005, p. 84).  
 
59Normand se considerava “arquivista da memória coletiva” (OLLIVIER, 1991, p.205) e pretendia escrever um 
livro sobre as experiências apreendidas. 
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Soudain, une grande agitation sur la plage. Amparo pousse un cri d’effroi. Les 

baigneurs pris de panique courent en tous sens. Normand se penche; il voit émerger de 

l’eau des bras aux poings serrés. Sur la grève, des cadavres raides sont abandonnés par 

le reflux, pareils aux naufragés des légendes (OLLIVIER, 1994, p.162). 

 

 

         Enquanto espaço do encontro amoroso de Amparo com Normand, Miami é o local onde 

ambos ruminam suas memórias afetivas da infância e da adolescência, bem como os dramas 

comuns à errância. No caso de Amparo, as imagens do passado individual cintilam através da 

visualização do álbum de fotografias da família. Oferecido a ela por uma prima distante 

quando a encontrara em Havana: “Amparo bébé, joufflue; Amparo faisant ses premiers pas 

sous les palmiers; Amparo soufflant les bougies du gâteau de son sixième anniversaire; 

Amparo en première communiante [...]” (OLLIVIER, 1994, p.124), ele figura como arquivo 

no qual se encontram segredos da personagem. 

         Contudo, a lembrança da infância feliz vivida por Amparo é, imediatamente, substituída 

por certa angústia e sentimento de repugnância, devido à recordação encobridora da vivência 

traumática que foi a violação sofrida durante a adolescência, por parte de seu tio, conforme a 

descrição a seguir. A rememoração assume assim sua dimensão terapêutica, como forma 

possível de cura às feridas afetivas - historicamente abertas - e às queimaduras provocadas 

pela condição errante: 

 
Pour mieux voir, la femme détachait une à une chaque photo. Amparo adolescente, 

assise sur une balancelle, en robe de coton pastel à jupe évasée. La blouse très ajustée, 

laissait pointer deux petits seins déjà turgescents. Derrière elle, un homme d’une 

cinquantaine d’années, chauve, ventru. Il la tenait par les épaules, étroitement serrée 

contre lui. Mon oncle, dit Amparo, le frère aîné de ma mère [..] Un fragment du passé 

d’Amparo remonta, elle le cracha d’un seul jet (OLLIVIER, 1994, 124-125). 

 

 

         Em Normand, tais lembranças são desencadeadas de modo sensorial, pela experiência 

olfativa. Ao chegar a Miami, onde encontra Amparo ao acaso, ambos se instalam no mesmo 

apartamento, em frente à praia de Golden Beach. Após a longa narração da história de 

abandono vivida por Amparo e Janush - um ex-namorado - ela decide dormir, enquanto 

Normand “suivit quelque temps le rythme de sa respiration” (OLLIVIER, 1994, p. 134). A 

memória involuntária e afetiva é, mais uma vez, privilegiada na obra de Ollivier, pois ao 

inspirar, Normand sente o odor do mar e, tal sensação o conduz aos momentos da juventude 
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compartilhados com seu amigo Ramon no Haiti. São imagens que ele próprio designa como 

“images-souvenirs”, “images-ponts”(OLLIVIER, 1994, p. 134), através das quais ele realiza 

sua passagem ou sua impossível viagem à origem: 

 
 

Dans l’obscurité de la pièce, Normand sent la mer et son souffle de bête sauvage. Il 

voit danser devant ses yeux la salive des écumes, la cambrure de la grève, tout un 

fourmillement d’images - souvenirs sous le rythme des vagues, d’images-ponts que 

l’adulte traverse pour rejoindre l’enfant déjà de santé fragile, courant après Ramon le 

long d’une immense plage de sable blanc. [...] Jeunesse et fougue les irriguent. 

(OLLIVIER, 1994, p.134) 

 

 

A passagem realizada pelas imagens-ponte representadas na tessitura textual não é apenas 

memorialística, ela traduz a condição limiar do entre-deux vivida pelo personagem Normand 

e a travessia realizada pelo indivíduo humano que, ao transpor a fronteira de seu espaço 

íntimo e familiar e penetrar um novo horizonte, alarga suas fronteiras cartográficas, culturais e 

existenciais. Um belo exemplo da alegoria da ponte pode ser lido no texto Atravessar uma 

ponte de Jean-Pierre Vernant (VERNANT, 2009), cujos encanto e valor estético são 

inegáveis: 

 
Para que haja verdadeiramente um interior, ainda é preciso que ele se abra para o 

exterior a fim de recebê-lo no seu seio. E cada indivíduo humano deve assumir sua 

parte de Héstia e sua parte de Hermes. Para sermos nós mesmos, é preciso projetar-

nos para o que é estrangeiro, prolongar-nos em e para ele. Permanecer fechado em sua 

identidade é perder-se e cessar de ser. Conhecemo-nos, construímo-nos pelo contato, a 

troca, o comércio com o outro. Entre as margens do mesmo e do outro, o homem é 

uma ponte (VERNANT, 2009, p. 198). 

 

 

Para Simon, “[...] a ponte reforça a consciência dos limites e das fronteiras que impregna 

nossa vida em sociedade” (SIMON, 2005, p. 234)60, logo a simbologia da imagem-ponte 

                                                        
60[...] le pont renforce la conscience des limites et des frontières qui imprègne notre vie en société (SIMON, 
2005, p.234). 
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apontaria para a real tomada de consciência da mutação sofrida pela sociedade estadunidense 

em razão da nova presença estrangeira em seu território. 
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CAPÍTULO 2  

 

2.1 A ARTE DE NARRAR E A ESCRITA DA MOBILIDADE 

 

         Segundo Walter Benjamin, narrar é a faculdade de trocar experiências (BENJAMIN, 

1994, p.57). Trata-se ainda de uma arte artesanal (op. cit., p. 63), fruto de um trabalho 

elaborado que coordena não somente voz, mas, alma, olho e mão, conforme as palavras do 

poeta francês Paul Valéry (op. cit., p.74), e não se exaure. Contudo, para o autor, tal 

capacidade humana se encontra em decadência, devido ao florescimento de um novo modo de 

comunicação, isto é, a informação – que se deu a partir do surgimento da imprensa no século 

XVI. Para Benjamin, “O homem de hoje não trabalha mais naquilo que não pode ser 

abreviado.”, ou seja, no que não é imediato. Na verdade ele conseguiu abreviar até a 

narrativa” (op. cit., p. 63). Se, por um lado, há essa constatação do empobrecimento da 

experiência comunicável; por outro, note-se que a narração - seja ela direta ou literária - 

constitui uma das unidades estilísticas de base do gênero romanesco. Para Bakhtin, essas 

unidades « se amalgamam ao penetrar no romance e, ali formam um sistema literário 

harmonioso » (BAKHTINE, 1978, p.88)61. Compreendendo a linguagem não como um 

contexto fechado em si, porém, como relação dialogizante, porque encerra uma concepção e 

opinião concreta de mundo62, entende-se que a narrativa e a experiência comunicativa 

mantêm-se como formas densas, em constante evolução e potencial transformação.  

           No que diz respeito à produção literária do Haiti, a faculdade de narrar permanece 

inalienável. Isso se deve, possivelmente, pelo fato de sua tradição ter como importante 

patrimônio cultural a "experiência que anda de boca em boca" (BENJAMIN, 1994, p. 58). A 

transmissão do saber e do conhecimento é assim atravessada pela palavra do contador crioulo. 

Neste sentido, é possível observar que considerável parte das narrativas dos países caribenhos, 

(re) constroi-se e superpõe-se no limiar e/ou passagem da tradição oral para a recuperação de 

                                                        
61 "s'amalgament, en pénétrant dans le roman, y forment un système littéraire harmonieux" (BAKHTINE, 1978, 
p.88). 
 
62 Ao suscitar os problemas teóricos referentes à obra do escritor russo Dostoievski, Bakhtin teve como ponto de 
partida a reflexão de que “[...] toda obra literária é interna, imanentemente sociológica. Nela se cruzam forças 
sociais vivas, avaliações sociais vivas penetram cada elemento da sua forma. Por isso a análise puramente formal 
deve tomar cada elemento da estrutura artística como ponto de vista da refração das forças sociais vivas, como 
um cristal artificial cujas facetas foram construídas e lapidadas a fim de refratar determinados raios de avaliações 
sociais, e refratá-los sob um determinado ângulo (BAKHTIN, 2011, p. 195-196). 
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alguns de seus traços pela escrita. Tais elementos refletem, no universo ficcional olliveriano, a 

incorporação da oralitura, cuja dimensão estética amplia a noção de oralidade, ao referir-se 

também à escrita, à cultura e à literatura. O escritor haitiano designa por oralitura “[...] uma 

produção oral que se distinguiria da palavra comum por sua dimensão estética [...].” 

(CHAMOISEAU Apud LUDWIG, 1994, p. 158). Nesse contexto, “[...] ele vai interessar-se 

pelos contos e pelos contadores que são os elementos centrais da oralitura” (op.cit., p. 158)63. 

Assim, ao emergirem de múltiplas renarrações - decorrentes do trabalho artesanal do escritor -

, essas narrativas assumem a forma de estruturas compósitas, nas quais se estabelecem 

diálogos culturais. Para Maximilien Laroche 

 
 

No que diz respeito ao conto-romance [...], é claro que essa tradição narrativa popular 

existe no Haiti e nas Antilhas francesas e que é possível unir o modo de contar dos 

contadores de língua crioula à maneira de narrar dos romancistas de língua francesa 

(MAXIMILIEN Apud WELLS, 1994, p. 21)64.  

 

 

         Em se tratando do discurso romanesco olliveriano, importa observar seus traços formais 

e semânticos, visto que estes são reveladores da inscrição e simbiose das variantes 

socioculturais de origem e da terra de acolhida. Por essa razão, tais aspectos insinuam um 

espaço narrativo diaspórico – imprevisível, intervalar, memorialista, múltiplo, transitório e 

crioulizado – no qual operam diversas passagens e modos de socialização. Portanto, um 

espaço cuja forma híbrida está configurada de modo a dar conta da pluralidade das 

identidades culturais do mundo. Em Hybridité Culturelle (SIMON, 1999), Sherry Simon, 

define o texto híbrido como aquele que manifesta os efeitos da tradução e da crioulização: 

 

 
O que se pode entender por um texto híbrido? Trata-se de um texto que interroga os 
imaginários do pertencimento, levando em conta um estado de dissonâncias e de 
interferências de várias formas. Pode-se dizer que, em certos casos, estes efeitos de 
dissonância são o resultado de um processo de tradução inacabada, uma relação de 

                                                        
63[...] une production orale qui se distinguerait de la parole ordinaire par as dimension esthétique [...] Il va 
s’intéresser aux contes et aux conteurs qui en sont les éléments centraux (CHAMOISEAU Apud LUDWIG, 
1994, p.158). 
 
64Pour ce qui est du conte-roman [...] il est clair que cette tradition narrative populaire existe en Haiti et aux 
Antilles françaises et qu’il est possible de relier la manière de raconter des conteurs de langue créole et la 
manière de narrer des romanciers de langue française (MAXIMILIEN Apud WELLS, 1994, p.21). 
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transferência ou de passagem que não acaba em um produto naturalizado, aculturado, 
mas que deixa traços do primeiro texto no novo. O texto híbrido é portanto um texto 
que manifesta “efeitos de tradução”, por um vocabulário díspar, uma sintaxe não 
habitual, um despojamento desterritorializante, interferências linguísticas ou culturais, 
uma certa abertura ou fragilidade no plano do domínio linguístico ou do tecido de 
referências. Estes efeitos estéticos são o resultado da situação de fronteira vivida pelo 
escritor que, consciente da multiplicidade, opta por criar um texto crioulizado, 
segundo a expressão de Édouard Glissant, ou seja, um texto em que a confrontação 
dos elementos díspares produz o novo, o imprevisível (SIMON, 1999, p.13-14). 

 
 

Nessa compreensão de uma narrativa que enobrece o diálogo cultural, a citação a seguir é 

bastante ilustrativa da perspectiva adotada pelo romancista Émile Ollivier, cujas vida e obra 

são marcadas pela experiência do exílio: 

 

 
[...] o escritor migrante seria o porta-voz de uma hibridização significativa. Ele seria, 

de algum modo, um personagem-camaleão, adotando os usos e costumes da sociedade 

que o acolhe para melhor questionar sua identidade. Mas, o escritor migrante me 

parece portador de uma baliza narrativa mais atual que permite favorecer a passagem 

de temporalidades heterogêneas, a simbolização das mesmas no campo cultural [...] 

Essa escrita é a atualização do cruzamento das culturas (HAREL, 2001, p.148)65.  

 

 

         No quadro da produção literária migrante do Quebec a partir dos anos 8066, a polissemia 

cultural e social que marca o contexto social e histórico da província e dos seres exilados é 

então privilegiada na escrita de Émile Ollivier por meio da não linearidade, da fragmentação 

narrativa e da heterogeneidade de sua escrita. Sua obra apresenta-se, portanto, como um belo 

exemplo de uma poética inovadora e capaz de “lutar contra a uniformização das culturas” 

(ALBERT, s/d, p.69)67. Para o próprio autor Ollivier, sua produção literária constitui “[...] 

uma espécie de recusa do encarceramento identitário” (OLLIVIER, 2011, p.80)68, ao conceber 

                                                        
65[...] l’écrivain migrant serait le porte-parole d’une hybridité signifiante. Il serait en quelque sorte un 
personnage-caméléon, adoptant les us et coutumes de  la société d’accueil pour mieux en questionner l’identité. 
Mais, l’écrivain migrant, me semble porteur d’une balise narrative plus actuelle qui permet de favoriser le 
passage de temporalités hétérogènes, leur symbolisation dans le champ culturel. [...] Cette écriture est la mise au 
jour du croisement des cultures (HAREL, 2001, p.148). 
 
66Eminentemente voltada para a tensão e o antagonismo entre o país natal e o de acolhida, para a representação 
do imigrante enquanto ser híbrido. 
 
67lutter contre l’uniformisation des cultures (ALBERT, s/d, p.69). 
 
68[...] une sorte de refus de l’incarcération identitaire (OLLIVIER, 2011, p.80). 
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a individualidade polifônica do ser deslocado tanto como uma contrapartida ao esfacelamento 

identitário por eles vivido, como uma tendência das identidades contemporâneas. 

 

 

2.2 PARALELISMOS, VARIABILIDADE, ENCAIXES E ESPIRALISMO 

 

         O romance Passages apresenta uma estrutura densa, na qual múltiplas vozes narrativas e 

personagens deslocam-se entre Haiti, Montreal e Miami - porque diferidos no tempo, no 

espaço diaspórico e no entrecruzamento de culturas. A obra se organiza a partir da articulação 

de duas histórias que são contadas paralela e alternadamente, mas que, a partir do momento 

do trágico naufrágio de La Caminante, imbricam-se. De um lado, tem-se a longa viagem 

empreendida pelos personagens do boat-people69 haitiano em direção a Miami; do outro, 

sabe-se da história de vida de Normand, bem como a deriva amorosa entre Leyda e Amparo. 

Segundo Joubert Satyre, « Pela multiplicidade dos lugares e dos personagens com os quais ele 

dialoga, Passages é um romance exemplar de certa visão da América [...], considerada como 

um continente de cruzamentos e de mestiçagens culturais » (SATYRE, 2005, p. 111)70. 

         O romance está dividido em três partes, intituladas, respectivamente, Les quatre temps 

de l’avent, Bonjour les vents! e Dans le silence ou la clameur! A primeira - compreendendo 

quatro capítulos - informa o leitor sobre a situação de fragilidade na qual se encontra o Haiti 

dos personagens e sobre a preparação para a viagem diaspórica. Ela conta o momento do 

encontro entre Leyda e Amparo Doukara, os dez anos de errância de Normand em Montreal, o 

agravamento de sua saúde debilitada, bem como a nostalgia da terra natal experimentada 

pelos três personagens. Nela são esclarecidas as razões da partida dos personagens. Já no 

segundo momento, os seis capítulos que o constituem descrevem a construção da embarcação 

La Caminante, a travessia realizada pelo grupo haitiano e o naufrágio. Ele informa também os 

instantes amorosos de Normand e Amparo em Miami e desvela o ponto de cruzamento das 

histórias relatadas, que se dá no instante da visita de Normand Malavy a man-Hosange, 

                                                        
69Os boat people são, geralmente, camponeses fugindo de suas misérias a bordo de embarcações frágeis – daí 
vem sua denominação (SATYRE, 2005, p.124)./ Les boat people sont le plus souvent des paysans qui fuient à 
leur misère à bord de fragiles embarcations d’où leur appellation (SATYRE, 2005, p. 124). 
 
70Par la multiplicité des lieux et des personnages qu'il fait dialogue, Passages est un roman exemplaire d'une 
certaine vision de l'Amérique [...], considérée comme un continent de croisements et de métissages culturels 
(SATYRE, 2005, p. 111). 
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internada na prisão de Krome, na Flórida. O último capítulo, por sua vez, oscila entre o fim do 

relato de Amparo para Leyda, o enterro do velho Amédée Hosange em solo estadunidense e o 

encontro entre Leyda e Régis - o que o revela enquanto narrador principal. É o capítulo que dá 

conta da travessia realizada pelo jornalista para uma dimensão que escapa à realidade e 

compreensão dos indivíduos e do processo de enlutamento vivido por Leyda, durante o qual o 

embate da memória e do esquecimento intervém: “Leyda venait de donner à Normand sa 

vraie mort: l’oubli” (OLLIVIER, 1994, p.246). O elogio ao esquecimento feito por Leyda é 

necessário para a permanência de suas memórias e a das sociedades. No contexto do ser 

imigrante, ele pode ser lido ainda como aceitação da perda diante do impossível luto de 

origem. No âmbito das falências do Haiti, a aceitação da perda cria um movimento que 

autoriza os seres haitianos marcados pela falência a visualizarem novos horizontes para a 

reconstrução de seu país. 

         Note-se aí, primeiramente, uma estrutura narrativa em espiral71. Caracterizada por sua 

movência em relação ao ponto central da obra, ela remeteria ao próprio movimento do 

espiralismo. Criado pelos escritores também haitianos, Frankétienne e Jean-Claude Fignolé 

nos anos 60, esse movimento buscava refletir o caos absoluto do país natal - decorrente das 

catástrofes naturais e sismos sociais - para então estabelecer uma poética. Para Yolaine 

Parisot, « essa estética do caos parece retomar as técnicas do conto oral para quebrar a 

lineariedade da narrativa. Inspirada pelos dados da física moderna, a figura da espiral 

visualiza o movimento do mundo e o da escrita que busca representá-lo » 72 (PARISOT, 2006, 

p. 223). E, de acordo com afirmação de Geraldo Pontes Júnior, o espiralismo “move-se e não 

pode fixar-se” (JUNIOR, s/d, p. 3). Portanto, a movência constitui sua unidade básica. 

         Outro aspecto relevante a ser observado na tessitura textual olliveriana diz respeito à 

variabilidade. Esta poderia ser compreendida no contexto de retomada do princípio narrativo 

da arte circular do contador73 crioulo do Caribe que, conforme a reflexão de Édouard Glissant, 

 
 [...] é feita de derivas, ao mesmo tempo, que de acúmulos, com esse lado barroco da 

frase e do período; essas distorsões do discurso nas quais o que é inserido funciona 

                                                        
71Segundo Yolaine Parisot, « A narração repousa sobre o princípio da repetição, com variações, de diferentes 
cenas que o olhar do leitor abandona e, parece reencontrar, de modo aleatório» (PARISOT, 2006, p. 201) 
  
72Née en 1964, cette esthétique du chaos entend revenir aux techniques du conte oral pour briser la linéarité du 
récit. Inspirée par les données de la physique moderne, la figure de la spirale visualise le mouvement du monde 
et celui de l’ écriture qui cherche à le représenter (PARISOT, 2006, p. 223). 
 
73Uma figura emblemática e fundadora das Antilhas, responsável pela transmissão do saber e da cultura. 
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como respiração natural, essa circularidade da narrativa e essa incansável repetição do 

motivo (GLISSANT, 1996, p. 43)74.  

 

Assim, a densidade e variabilidade existentes na estrutura narrativa de que trata Émile Ollivier 

se apresentam como reflexos do próprio movimento espiral que se sucede na vida - e no 

tempo - do povo haitiano e de seu país, em consequência da geologia movediça e dos 

cataclismos políticos, históricos e sociais. Pode-se ilustrar o panorama mencionado com a 

descrição realizada pela narradora Brigitte no tocante à geografia do Haiti enquanto “território 

do incerto”(OLLIVIER, 1994, p.14)75. De igual modo, esses elementos rompem com a 

tradicional linearidade narrativa presente, de modo geral, nas produções literárias. Eles 

aludiriam também aos aspectos moventes, imprevisíveis, complexos e inacabados da 

identidade haitiana – estigmatizada pela errância permanente e sem fim. 

         Embora, inicialmente, as duas histórias sejam contadas em paralelo – e, de modo 

alternado -, é possível observar nos capítulos V e VI, intitulados, respectivamente, Le 

Naufrage de La Caminante e Lieu Intermédiaire, a confluência de ambas. Essas histórias 

desvelam assim o entrecruzar das vozes narrativas e de suas memórias – justificadas então 

pelo acaso, conforme a citação do narrador Régis: 

 

 
Je reste aujourd’hui encore perplexe devant la suite d’événements fortuits qui ont fait 
que deux histoires se déroulant sur deux registres différents, aient fini par cheminer 
côte à côte. Le hasard qui préside aux destins individuels en noue, dénoue, renoue les 
vagues et les ressacs, sans jamais tenir compte des rêves et des désirs. Des existences 
qui ne semblaient avoir en comum que d`être soumises à l’inexorable écoulement d’un 
temps qui usait le rythme de leurs souffles, de  leurs espoirs, se sont mêlées. Le 
parallélisme ne serait-il qu’apparence? [...] (OLLIVIER, 19994, p.186) 

 

 

Os referidos capítulos anunciam, igualmente, o episódio desastroso ocorrido com a frágil 

embarcação La Caminante nas águas da praia de Gold Beach, em razão da forte tempestade 

que atingira a costa da Flórida: 

 

 

                                                        
74[...] est fait de dérives en même temps que d’accumulations, avec ce côté baroque de la phrase et de la période, 
ces distorsions du discours où ce qui est inséré fonctionne comme une respiration naturelle, cette circularité du 
récit et cette inlassable répétition du motif (GLISSANT, 1996, p. 43). 
 
75territoire de l’incertain (OLLIVIER, 1994, p.14). 
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La Caminante fut secouée par un choc violent et avant même que nous ayons pu nous 

interrroger sur sa provenance, nous fûmes projetés à la mer. Étoile morte, La 

Caminante sombra dans l’océan, laissant surnager quelques débris de la coque 

(OLLIVIER, 1994, p. 168). 

 

 

 

Neste sentido, é possível afirmar que as histórias narradas se entremeiam no exato momento 

em que há o encontro da personagem-narradora man-Hosange com Normand, na prisão de 

Krome76, logo após o incidente acima descrito. Sendo Brigitte testemunha primária dos 

sobreviventes do naufrágio, ela transmite a Normand a história de seu povo, bem como as 

visões de seu companheiro Amédée Hosange. Cabe ainda a Brigitte a função de relatar os 

acontecimentos sucedidos durante a travessia interrompida. Normand, por sua vez, registra 

sua narração em um gravador, para posterior escritura: “Ce jour-là, Normand fit la 

connaissance de Brigitte Kadmon Hosange et, sans trop savoir encore ce qu’il en ferait, il 

décida d’enregistrer son témoignage” (OLLIVIER, 1994, p. 178). Note-se assim que cada 

história contada remete e/ou se interpola à outra, mantendo com isso uma relação de 

contiguidade análoga àquela existente na narrativa de encaixe, segundo a qual “uma história 

segunda é englobada na primeira” (TODOROV, 1970, p. 121).  A fusão dos enunciados 

constitui um aspecto inerente ao discurso que, de acordo com as reflexões de Bakhtin,  

 
 

é envolvido, penetrado pelas ideias gerais, as visões, as apreciações, as definições de 

outrem. Orientado para seu assunto e tenso de palavras, de julgamentos, de sotaques 

estrangeiros, desliza em suas interações complicadas, funde com alguns, desprende-se 

dos outros, cruza com terceiros (BAKTHINE, 1975, p.100)77.  

 

 

         Na presente descrição textual, são perceptíveis os referentes culturais e afetividades dos 

personagens, mas exige cuidadosa leitura a forte impregnação de fragmentos do tempo 

existente nas palavras dos narradores: 

                                                        
76Prisão, localizada em Miami, destinada a refugiados haitianos, onde Brigitte é internada. 
 
77Il est entortillé, pénétré par les idées générales, les vues, les appréciations, les définitions d’autrui. Orienté sur 
son objet, et tendu de mots, de jugements, d’accents étrangers, se faufile dans leurs interactions compliquées, 
fusionne avec les uns, se détache des autres, se croise avec les troisièmes (BAKTHINE, 1975, p.100). 
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Et surtout revoir Port-au-Prince, sa ville, qu’il avait figée dans le temps et dans sa 

mémoire, espace complice, espace aux milles facettes […] Revoir Port-au-Prince, 

souveraine; Port-au-Prince parée de la rougeur des flamboyants, des hibiscus, des 

bougainvilliers. Ville carrefour d’où personne n’est natif. Terre auguste et roturière 

(OLLIVIER, 1994, p. 75). 

 

 

O discurso narrativo recupera e privilegia assim as memórias tanto individual como coletiva 

das personagens - marcadas pela presença obsessiva da pátria deixada, pela experiência 

traumática da perda e pelo desejo de um retorno redentor. Tal procedimento utilizado pelo 

autor confere à obra grande beleza estética, na medida em que a revisão afetiva – que se 

poderia chamar de mise en situation do espaço topográfico e tempo da infância – desempenha 

sua função terapêutica para os seres cuja terra natal é signo de errância: “Ville Carrefour d’où 

personne n’est natif. Terre Auguste et routière” (OLLIVIER, 1994, p. 75). A passagem textual  

logo a seguir exige então cuidadosa leitura, pois evidencia a mobilidade temporal existente no 

modo de narrar enquanto reflexo dos movimentos de territorialização e desterritorialização 

vividos pelos personagens-narradores entre as culturas haitiana e quebequense. Por essa razão, 

faz-se mister ressaltar que o termo narrativa diaspórica - empregado por Harel e Jacques para 

designar a experiência de um mergulho memorial ao tempo natal tida pelo autor Émile 

Ollivier - é bastante pertinente à obra em estudo: 

 
 

O enunciador, nos diversos romances de Émile Ollivier, dedica-se a uma forma de 

narração diaspórica. O sujeito, ao retornar ao seu país natal, vive a experiência de um 

mergulho memorial pertubador que o conduz à sua infância e, de maneira mais 

precisa, ao tempo acabado da infância utópica (HAREL&JACQUES, 2003, p. 82)78.  

 

 

 Importa acrescentar que tanto os aspectos referentes ao movimento itinerante da narrativa, 

como o recurso aos procedimentos de encaixe e/ ou interpolação na sequência textual ou a 

ressurgente presença da memória do local natal mostram tratar-se, na verdade, de 

desdobramentos de uma única história: a da movência de um povo marcado pelo estigma da 

perda do solo natal - não somente pelo trânsito vivido enquanto seres migrantes, mas também 
                                                        
78L’énonciateur, dans les divers romans d’Émile Ollivier, se voue à une forme de narration diasporique. Le sujet, 
de retour dans son Haïti natal, fait l’expérience d’une plongée mémorielle troublante qui le ramène à son enfance 
et, de manière plus précise, au temps révolu de l’enfance utopique (HAREL&JACQUES, 2003, p. 82). 
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pela problemática enfrentada em sua topografia movediça e desertificada, ou em seu corpo 

sociocultural desde os tempos da colonização. A apreensão dessa realidade do Haiti, 

denominada por alguns intelectuais de barroca, pela poética olliveriana é, portanto, 

cristalizada pelo próprio autor: “Eu venho de uma região onde os habitantes podem passar, 

sucessivamente, sem transição, da realidade à ficção e, podem viver, simultaneamente, vários 

níveis da realidade » (OLLIVIER, 1995, p. 227)79. 

 

 

2.3 DEAMBULAÇÕES NARRATIVAS 

 

         Walter Benjamin considera dois tipos fundamentais de narradores como os grandes 

mestres da narração, encarnados, respectivamente, nas figuras do lavrador sedentário e do 

marinheiro mercante. Segundo o historiador,  

 

 
Quando alguém faz uma viagem, então tem alguma coisa para contar, diz a voz do 

povo e imagina o narrador como alguém que vem de longe. Mas, não é com menos 

prazer que se ouve aquele que, vivendo honestamente do seu trabalho, ficou em casa e 

conhece as histórias e tradições de sua terra (BENJAMIN, 1994, p. 58). 

 

 

         O romance em estudo se destaca pela notável estrutura narrativa múltipla e espessa, que 

tem a plurivocalidade como um dos constituintes essenciais. Caracteriza-se pela alternância, 

justaposição ou pela imbricação das primeiras pessoas do singular e do plural com a terceira 

pessoa do singular do discurso, e pela mobilização dos traços da oralidade comuns à arte do 

contador crioulo. Seja qual for a perspectiva assumida pelos narradores, todos realizam seus 

relatos a partir de um espaço físico distanciado do torrão natal. Portanto, eles figurariam mais 

como os navegantes teorizados por Benjamin. Na obra Passages atuam três vozes, que 

dialogam e se combinam: a de Brigitte Kadmon – ou seja, a senhora Hosange, uma das 

sobreviventes do naufrágio sofrido pelo boat people na costa americana; a de Régis, 

compatriota e amigo de Normand; e a de Amparo, a amante cubana do protagonista. 

                                                        
79Moi, je viens d’une contrée où les habitants peuvent passer sucessivement, sans transition, de la réalité à la 
fiction, peuvent vivre simultanéament plusieurs niveaux de la réalité (OLLIVIER, 1995, p. 227). 
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Conforme aponta Bakhtin, a pluradidade das vozes narrativas é algo inerente ao romance; por 

conseguinte, o que lhe confere singularidade: 

 

 
Graças  a esse plurilinguismo e ao plurivocalismo – que dele se origina -, o romance 

orquestra todos seus temas, todo seu universo significante, representado e expresso. O 

discurso do autor e dos narradores, os gêneros intercalares, as palavras dos 

personagens são apenas as unidades de composição de base, que permitem ao 

plurilinguismo penetrar no romance. Cada uma delas admite as múltiplas ressonâncias 

das vozes sociais e suas diversas ligações e correlações [...] (BAKHTINE, 1978, p. 

89)80. 

 

 

O trecho supracitado explicita o modelo narrativo elaborado por Bakhtin a partir da análise da 

obra do escritor russo Dostoievski. Designado de “polifonia”, o recurso proposto diz respeito 

à inscrição do discurso do outro na enunciação. Embora seja, normalmente, « aplicado para 

romances cuja estrutura entrecruza várias narrações na primeira pessoa » (PARISOT, 2006, 

p.203)81, é possível constatar na citação de Bakhtin que a noção de polifonia não se restringe 

somente às obras cujo foco esteja na primeira pessoa. Ao contrário disso, o termo abrange os 

diversos enunciados, pontos de vista e linguagens. Por essa razão, ao referir-se a essa noção 

bakthiana, talvez seja mais pertinente o uso do sintagma “polifonia polissêmica”. Faz-se, 

portanto, necessário recorrer a ela a fim de alcançar com mais profundidade a trama narrativa 

de Passages. Notem-se aí a alternância, os encaixes ou entrelaçamentos entre as perspectivas 

das primeiras pessoas do singular e do plural e a terceira do singular no seio de um espaço 

romanesco determinado também por outros hibridismos. Além disso, talvez seja mais 

adequado à poética olliveriana o uso do termo “polifonia ontológica”. Proposto por Yolaine 

Parisot, ele amplia e inova o paradigma criado por Bakthtin, ao reconhecer que a escolha 

narratológica na escritura haitiana leva em conta a representação do ‘ser no mundo’. O que se 

percebe então é que 

                                                        
80Grâce à ce plurilinguisme et à la plurivocalité qui en est issue, le roman orchestre tous ses thèmes, tout son 
univers signifiant, représenté et exprimé. Le  discours de l’auteur et des narrateurs, les genres intercarlaires, les 
paroles des personnages, ne sont que les unités compositionnelles de base, qui permettent au plurilinguisme de 
pénétrer dans le roman. Chacune d’elles admet les multiples résonances des voix sociales et leurs diverses 
liaisons et corrélations [...] (BAKHTINE, 1978, p. 89). 
 
81appliquée à des romans dont la structure entrecroise plusieurs narrations à la première personne (PARISOT, 
2006, p.203). 
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[...] o corpus haitiano, caracterizado por forte especularidade, convida à 

reconfiguração de paradigmas bakthianos : ao « pluralismo social » soma-se uma 

polifonia ontológica. Não obstante, por sua flexibilidade, as teorias da polifonia 

narrativa, do sujeito falante e da intertextualidade constituem ferramentas pertinentes 

para avaliar o vínculo que contempla uma escolha narratológica de acordo com a 

representação de « um ser no mundo » (PARISOT, 2006, p.211)82. 

 

 

A dispersão, a itinerância, a densidade, as interrupções, o caráter inconcluso e a 

multiplicidade – ou seja, os elementos que sustentam todo vetor narrativo do romance 

Passages - implicam tanto as condições discursiva e de vida dos personagens, quanto a 

posição do sujeito literário haitiano – representado pela figura do escritor exilado. Mais 

amplamente e, considerando as reflexões de Parisot, poder-se-ia acrescentar que tais aspectos 

constituem metáforas de um povo e de um país existindo, resistindo e persistindo sob o signo 

da movência natural e social. Aludiriam ainda à heterogeneidade e à plurivocalidade 

peculiares ao imaginário nacional haitiano, no qual interagem e confluem os elementos da 

religião vodu, da tradição tanto do conto como do contador e das línguas francesa e crioulo 

haitiano. Em sentido mais amplo, apontariam também para as especificidades caribenhas - 

cujas identidades são múltiplas – e para a cenografia tanto pós-colonial como pós-moderna. 

Tais leituras confirmam as ideias e os questionamentos do próprio Ollivier – desenvolvidos 

em seu ensaio Repérages 2 - concernentes ao estatuto do narrador e da posição do romancista 

oriundo de um país subdesenvolvido face às suas práticas estéticas. De acordo com o autor,  

 
Em nossas sociedades - que não escapam ao caos e à incerteza do mundo - o narrador 

pode ser ainda uma voz individual? Ele deve ser um coletivo ou uma coletividade? 

Não seria necessário trazer à baila formas de narração-coral? As repercussões do 

tempo mundial em nossos territórios e, em nossas sociedades cada vez mais 

fragmentados não seriam um convite para se reexaminar o espaço e tempo ficcional? 

[...] (OLLIVIER, 2011, p. 40-41)83.  

 
                                                        
82[...] le corpus haïtien, caractérisé par une forte spécularité, invite à une recofiguration des paradigmes 
backhtiniens: au « pluralisme social » s’ajoute une polyphonie ontologique. Nonostant, par leur flexibilité, les 
théories de la polyphonie narrative, du sujet parlant et de l’intertextualité constituent des outils pertinents pour ce 
qui est d’évaluer le lien de ce qui relève d’un choix narratologique avec la représentation d’un « être au monde » 
(PARISOT, 2006, p.211). 
 
83Dans nos sociétés qui n’échappent pas au chaos, à l’incertitude du monde, le narrateur peut-il encore être une 
voix individuelle? Doit-il être un collectif ou une collectivité? Ne faudrait-il pas mettre en avant des formes de 
narration chorale? Les répercussions du temps mondial sur nos territoires et sur nos sociétés de plus en plus 
fragmentées n’invitent-elles pas à réexaminer l’espace et le temps fictionnel? [...] (OLLIVIER, 2011, p. 40-41). 
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         Para elucidar e entender mais profundamente o contexto múltiplo e plural evocados pelo 

escritor migrante, bem como a construção romanesca olliveriana, a seguir será feita uma breve 

apresentação das principais vozes narrativas inscritas no romance em estudo. A pluralidade 

que caracteriza o vetor narrativo, bem como os aspectos já mencionados no início do presente 

capítulo são elementos que desestabilizam o romance tradicional. Patrick Chamoiseau e 

Raphaël Confiant ao abordar os traços antilhanos e continentais da literatura expõem que 

 

 
Trata-se, para ir rápido, de abandonar a história linear e “lógica” de um personagem 

central onisciente-onipresente, guiado por um narrador invisível, também presente e 

onisciente. Ao contrário, sacudiremos o tempo, descarrilaremos o espaço e o herói terá 

a dimensão de um ser coletivo – evacuando, entre outros, o herói solitário do romance 

canônico (CHAMOISEAU e CONFIANT, 1999, p. 275)84.  

 

 

2.3.1 Amparo Doukara: intromissões narrativas  

 

         A voz narrativa da personagem Amparo incorpora-se à tessitura textual sob o ângulo 

narrativo na primeira pessoa do singular para esclarecer ao leitor o desajuste tido na relação 

com Felipe - um chileno com que teve um caso amoroso, impossibilitado de deixar o país em 

razão da ditadura militar. Sua intromissão na trama para contar o momento que vive a perda 

amorosa é sinal do nomadismo da voz narrativa e sugere um discurso romanesco que não 

pertence apenas ao autor, mas à uma coletividade. Embora as palavras de Amparo manifestem 

um ponto de vista particular diante da separação, ou seja, sua subjetividade, o desajuste 

descrito aponta para a condição de abandono que, no caso haitiano, é sobretudo coletiva. 

 

 
Dans l’après-midi, j’avais fini par joindre Felippe au téléphone. Il ne pouvait être au 

rendez-vous qu’il m’avait fixé.[...] Felippe craignait s’il quittait le pays, de ne pouvoir 

                                                        
84Il s’agit, pour aller vite, d’abandonner l’histoire linéaire et “logique” d’un personnage central omniscient-
omniprésent, guidé par un narrateur invisible tout aussi présent et omniscient. Au contraire, on bousculera le 
temps, on déraillera l’espace, le héros prendra une allure collective, évacuant, entre autres, le héros solitaire du 
roman canonique (CHAMOISEAU e CONFIANT, 1999, p. 275). 
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y retourner de sitôt. […] En raccrochant, j’ai été prise de désarroi. J’étais de nouveau 

seule (OLLIVIER, 1994, p.198). 

 

  

         Em outra passagem, pode-se observar a intromissão do discurso de Amparo nas 

narrativas paralelas de Brigitte e de Régis. Fato que exige atenta leitura, pois diz respeito ao 

momento em que a personagem desvela a sua versão pessoal do intenso e inexplicável 

instante de deriva amorosa vivido ao lado de Normand na cidade de Miami. Essa 

interferência para contar a nova paixão poderia ser interpretada como um gesto do autor de 

trazer à baila a simbologia não somente do estigma do azar, do abandono e das feridas 

abertas face às perdas, mas traduz a capacidade do próprio ser haitiano em inventar um 

mundo novo a partir dos fragmentos de vida passada e de poder sentir tremores outros em 

seu corpo social. As passagens abaixo, descritas magicamente, ilustram a grande beleza 

estética da poética olliveriana: 

 
Normand rangea magnétophone et cassettes, décida qu’il fallait se changer les idées et 
proposa une dérive dans Miami: nous nous sommes alors perdus dans la 
ville.(OLLIVIER, 1994, p. 198). 
Sans qu’il eût à me dire, je sentis qu’il avait décidé de se laisser aller, de se laisser 
glisser dans le rythme de notre rencontre. Était-ce un effet de la déchirure de ma 
relation avec Felippe? [...] Il me fixa de ses yeux noirs. Brusquement, l’air qui nous 
entourait charria tout un ballet mystérieux de codes et des signes: saccade des souffles, 
chutes d’étoiles, tumulte silencieux d’astres affolés, ensablement des mots. Je sentis 
passer entre nous des fluides, des ondes, des tropismes. Comment expliquer ce frisson 
sur l’envers de ma peau? (OLLIVIER, 1994, p. 200-201) 

 

 

         A entrada de Amparo na trama narrativa contempla ainda sua condição de testemunha 

autêntica do instante da morte do protagonista Normand - em um domingo ensolarado, em um 

dos hospitais da cidade de Miami, decorrente de uma crise cardíaca. Desse modo, Amparo é 

quem melhor poderia descrever a cena da despedida eufêmica do jornalista. É inegável que a 

posição assumida pela personagem-narradora sugere a presença do ouvinte, remetendo assim 

à arte da escuta, outro elemento-chave do conto crioulo e da tradição oral. Para Glissant, toda 

escrita “prend la sucession d’une expression et d’une “vision” orales” (GLISSANT,1994, 

p.113)85. Além disso, Glissant considera que a retomada dessa oralidade pela poética 

evidencia a mudança sofrida pela perspectiva dialética do oral versus escrito, no contexto das 

literaturas dos países da América do Sul e das Antilhas, no panorama atual, que passou então 

a ser considerada no interior da própria escrita – fazendo-a tremer, como um terremoto. Para 
                                                        
85toma a sucessão de uma expressão e de uma visão orais (GLISSANT,1994,p.113). 



 64 

Glissant, essa retomada da oralidade pela escrita seria o sinal da poética designada por ele de 

caos-mundo, segundo a qual a inspiração do existente é o lugar fundamental para a presença 

das culturas, de seus conflitos e harmonizações. Neste sentido, a escuta do anúncio da morte 

de Normand e a narração do episódio são elementos outros presentes na escrita olliveriana 

ancorados na oralidade – característica primeira das humanidades, conforme a reflexão de 

Glissant: 

 
On voyait déjà la façade de brique de l’hôpital quand Normand me dit d’une voix 

caverneuse ‘Amparo, je vais m’envoler’. Avant que les ambulances aient eu le temps 

d’intervenir, Normand était mort (OLLIVIER, 1994, p. 239). 

 

 

2.3.2 Brigitte Kadmon, um contra-olhar memorialista e outros focos 

 

         Inicialmente, Brigitte assume a posição de narradora-observadora, e com este enfoque 

objetivo ela realiza a descrição memorialística que revela o tecido narrativo como um espaço 

polivalente. Retomar a citação abaixo – mencionada no capítulo anterior e que introduz a obra 

– se faz necessário, na medida em que a passagem apresenta pistas importantes no que diz 

respeito ao foco narrativo. Observa-se então que a retomada memorial realizada por Brigitte 

segue um ritmo variável - próprio do conto crioulo, da oralidade e da topografia do Haiti – a 

ser notado pelo uso das vírgulas, por exemplo: 

 
 

Il y a la mer, Il y a l’île. Du côté de l’île, la mémoire n’est pas neuve; elle n’est même 

pas très jeune. La moindre parcelle de terre peut être considérée comme un tertre 

magique où se sont refugiés mânes des ancêtres, figures des héros de l’Indépendance, 

mystères, loas et dieux de sources et lacs, routes ou sentiers, cases et crânes sont 

habités par la mémoire (OLLIVIER, 1994, p. 13). 

 

 

Em seguida, pode-se perceber que, ao lançar o olhar sobre o cenário paisagístico e urbano da 

cidade de Port-à-l’Écu, Brigitte constata uma paisagem inóspita e apocalíptica e, doravante, 

relata ao leitor o que vê. Desse modo, é ela quem, primeiramente, lhe apresenta o entorno 

romanesco da terra natal no qual as primeiras ações se desenvolvem: 
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Il y a la mer, Il y a l’île, une île navigant sur fond de mer. Port-à-l’Écu était dévenu 

méconnaissable, un village jonché d’âmes mortes, de pierres muettes battues par le 

vent. Ses habitants demeuraient enfermés dans un mutisme fait de peur, mais aussi de 

défi et de fierté, image d’un peuple à l’abandon qui malgré tout prenait à bras-le-corps 

cette terre de débine sans oripeaux, maraudant follement ses malheurs dans un 

paysage assassin  (OLLIVIER, 1994, p.25). 

 

 

Se, por um lado, Brigitte Kadmon recorre à descrição impessoal para anunciar o desastroso e 

incerto atual panorama geográfico e social do país - o que justificaria o êxodo dos 

personagens; por outro, ela assim o faz - de modo recorrente e pleno de lirismo - para projetar 

o áureo passado do solo colonial haitiano. A citação a seguir é longa, porém, bastante 

ilustrativa da visão e da exposição memorialística-objetiva da narradora acerca das 

transformações pelas quais passou a cidade de Port-à-l’Écu e, em sentindo mais amplo, das 

pilhagens que afetaram sobremaneira o corpo social haitiano desde a colonização: 

 

 
[...] À celui qui arrive par la mer, Port-à-l’Écu se présente sans espoir de fuite et sans 
salut. Empêtré de racines et de lianes, Port-à-l’Écu répète sans cesse le même décor, 
les mêmes limites, sur des kilomètres, à perte de vue, jusqu’à l’ épuisement: terres 
boueuses, sulfurées, territoire de l’incertain où l’on ne sait si c’est la mer qui envahit 
le sol ou le sol qui s’annexe la mer. Port-à-l’Écu, ce n’est plus le pays de la canne à 
sucre; les loups-garous y ont élu domicile et parfois volent en plein jour. Nul besoin 
de chercher ce nom sur une carte; Il ne figure sur aucune. Port-à-l’Écu ne se trouve 
nulle part. Et pourtant, il n’y a guère de temps, c’était un village qui comptait tout près 
de trois mille chrétiens vivants. Il y avait à Port-à-l’Écu dix carreaux de terre, un bien 
grand et riche domaine, belles cases, cinq maîtresses, des deux moitíés, vaste grange. 
[...] (OLLIVIER, 1994, p. 13-14) 
 
 
 

Todavia, a narração da paisagem exterior do Haiti - conforme a perspectiva do dehors - está 

intimamente relacionada à posição enunciativa do sujeito histórico e narrativo. Neste sentido, 

ela se traduz em um ato de solidariedade face à inércia do país. De acordo com Emmanuel 

Levinas, a magia e beleza do romance contemporâneo reside em um posicionamento ético-

estético que vê "a interioridade a partir do exterior" (LEVINAS Apud BHABHA, 2010, p. 

38). 

         Pela voz onisciente de Brigitte, descobrem-se também traços peculiares à personalidade 

do camponês Amédée Hosange, suas ações e visões que anunciam a necessidade de partir 

diante da situação caótica à qual foi reduzida sua terra. De igual modo, reconhecem-se as 
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sensações experimentadas pelo personagem no que tange à sua íntima relação com a pátria 

chérie. Retomar a sequência abaixo é fundamental, pois ela traça o portrait do velho sábio 

haitiano: 

 

 
[...] Homme d’humus et de racines, Amédée connaissait les humidités enfouies. Le 

spasme des corps exaltés, la jungle des désirs tapageurs constituaient son univers 

familier. Le tambour et son tam-tam, l’odeur des bois et la montée de leur sève avaient 

habité l’espace de ses jours. Ses dix carreaux de terre représentaient un lieu 

polyvalent: chambre d’écho pour la voix des ancêtres, sanctuaire, territoire de labours, 

de chasses rituelles, zone sacrée. (OLLIVIER, 1994, p.19) 

 

 

Ora, o distanciamento assumido pela narradora perante os fatos é, logo, interrompido pela 

intromissão do narrador na primeira pessoa. Tal fato evidencia não somente sua visão de 

mundo, mas, sobretudo, a intrínseca relação existente com os fatos por ela noticiados. Por 

essa razão, a mudança no foco narrativo adotado permite ao leitor descobrir os relatos da vida 

amorosa da personagem man-Hosange com o capitão Hosange desde a juventude até o 

desastre marítimo sofrido pela embarcação La Caminante e sua tripulação. Ela o levará a 

descobrir que a personagem e a narradora são desdobramentos da persona Brigitte Kadmon: 

 

 
Un jour, à la surprise de tous, au grand dam de ses concubines, Amédée, fatigué de 

disperser sa semence aux quatre coins cardinaux, m’a élue, moi, Brigitte Kadmon, 

femme légitime et je suis devenue man-Hosange. (OLLIVIER, 1994, p.16) 

 

 

         Uma terceira posição narrativa é adotada por Brigitte, cujo foco na primeira pessoa do 

plural “nous” desvela as angústias, os desejos e a esperança de toda a população haitiana ante 

a possível ocupação do solo pelos estrangeiros - conforme as visões do capitão Amédée – que 

têm como ponto de partida o desastre ecológico. Poder-se-ia então afirmar que a narradora 

cumpre a função de porte-parole de seu povo - ao expressar, simultaneamente, suas 

subjetividades e a da alma nacional - que tem a terra, mesmo no estado de pó ao qual fora 

reduzido, como meio não apenas de subsistência, “ces terres nous donneront à manger” 

(OLLIVIER, 1994, p. 27), mas como algo que lhe confere existência: 
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Ces terres, même dans l’état où elles étaient, représentaient tout notre souffle, toute 
notre vie. Un jour prochain, le ciel se souviendra de nous, et de nouveau ces terres 
nous donneront à manger, nous aideront à envoyer nos enfants à l’école. Les 
réquisitionner pour en faire un dépotoir: ce sont nos marchés, nos moulins, notre 
commerce, qui seraient à jamais écrasés. De quel côté faudra-t-il alors se tourner? La 
ville? Là, il y avait assez de tracas pour les malheureux. La montagne? Quelle 
quantité, quelle qualité de terres y trouverions-nous pour travailler? (OLLIVIER, 
1994, p. 27) 
 

 

Tanto a razão e o desejo coletivo de partir - além da promessa de uma vida mais digna - são 

também por ela relatados no entrecruzar das vozes narrativas e pela mobilidade dos discursos 

oral e escrito. O vocábulo monsieur, além de remeter à enunciação, evoca o instante em que 

Brigitte transmite a história de seu povo a Normand. Este assume assim o papel da audience, 

que é um elemento fundamental na tradição do contador crioulo: 

 

 
Je vous l’ai déjà dit monsieur, ce vieux rat d’Amédée excellait dans l’art de parler aux 
femmes. Les mots d’Amédée me suffisaient pour composer avec la vie. J’ai toujours 
été convaincue que notre amour n’était pas fortuit, qu’il préexistait à notre rencontre. 
Partir, s’en aller? Oui, nous allions le faire, soudés que nous étions Amédée et moi, 
par les liens solides d’une affection à notre pointure. Oui, nous partirions car il était 
impossible de donner à notre terre et à la vie leur poids de saveurs et de sens, alors que 
chaque jour qui s’écoule dépose en nous des grains d’éternité (OLLIVIER, 1994, p. 
54). 
Nous voulions entreprendre ce voyage, convaincus que la vraie vie se trouvait de 
l’autre côté de l’eau (op. cit., p.143).  

 

 

Deste modo, ao mobilizar a oralidade e a escrita, a obra de Émile Ollivier dá conta da 

amplitude e abertura da escrita e alcança sua plenitude de expressão. Trata-se de um trabalho 

de mobilização e de valorização de uma poética de traços, o que ultrapassa a simples 

passagem ou adição da escrita ou da oralidade. É o que Patrick Chamoiseau em seu ensaio 

Que faire de la parole? (CHAMOISEAU Apud LUDWING, 1994) denomina de “mistério da 

criação”: 

 
Desde o tempo em que me dedico a isso, obtive a sensação de que a passagem do oral 
para o escrito exige uma zona de mistério criativo, pois não se trata, de fato, de passar 
do oral para o escrito, como se passa de um país para o outro; não se trata também de 
escrever a palavra ou de escrever de modo falado, o que teria menos importância. 
Trata-se de considerar uma criação artística capaz de mobilizar a totalidade que nos é 
oferecida, tanto do ponto de vista da oralidade como do ponto de vista da escrita. 
Trata-se de mobilizar o tempo todo o gênio da palavra, o gênio da escrita; mobilizar os 
lugares de convergência, mas também seus lugares de divergência, suas oposições e 
seus paradoxos e conservar o tempo todo essa amplitude total que atravessa todas as 
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formas da palavra, mas que atravessa também todos os gêneros da escrita, do romance 
à poesia e do ensaio ao teatro (CHAMOISEAU Apud LUDWING, 1994, p. 
157-158)86. 

 

         Ainda na confluência dos vetores narrativos, Brigitte relata a longa, incerta, temível e 

inconclusiva travessia diaspórica:  
La Caminante vogua ainsi dix-huit soleils et dix-huit lunes, grand large. […] En mer, 
on entend même des braiments d’ânes. Jour après jour, le moral baissait, surtout quand 
l’aube apportait la vision d’un horizon vide où ce qu’on croyait être la terre se révélait 
n’être que le ciel et encore le ciel. Aïe! l’amère et cruelle déception quand nos 
compagnons se rendaient compte qu’ils avaient été victimes d’un mirage. Déjà dix-
huit jours qu’ils voyageaient vers une destination inconnue, sans rien pour entretenir 
leur espoir, que des algues et des oiseaux qui semblaient venir de nulle part. 
Nous étions au vingt-deuxième jour de la traversée. Vingt-deux jours! Comme le 
temps passe! [...] (OLLIVIER, 1994, p.146-147) 
 

 

Nesta perspectiva, Brigitte realiza, igualmente, a narração do momento do evento catastrófico 

ocorrido com a embarcação que, segundo ela, enquanto sobrevivente, 

 

 
[...] fut secouée par un choc violent et avant même que nous ayons pu nous interroger 

sur sa provenance, nous fûmes projetés à la mer. Étoile morte, La Caminante sombra 

dans l’océan, laissant surnager quelques débris de la coque. [...]. À la pointe du 

jour,une chaloupe nous recueillit à son bord. Son occuppant ne parlait aucune langue 

que nous connaissions. [...]. Des soixante-sept personnes qui avaient embarqué à Port-

à-l’Écu, Il n’en restait plus que vingt-deux. [...] (OLLIVIER, 1994, p. 168-169). 

 

 

 

2.3.3 Régis e suas (im) parcialidades narrativas 

          

         Trata-se do narrador, por excelência, da história vivida pelo triângulo amoroso Leyda, 

Amparo e Normand. É ainda, quem relata seus pousos e itinerâncias entre as cidades de 

                                                        
86Depuis le temps que je m’y applique, j’ai acquis le sentiment que le passage de l’oral à l’écrit exige une zone 
de mystère créatif. Car il ne s’agit pas, en fait, de passer de l’oral à l’écrit, comme on passe d’un pays à l’autre; il 
ne s’agit pas non plus d’écrire la parole, ou d’écrire sur un mode parlé. Ce qui serait sans intérêt majeur; il s’agit 
d’envisager une création artistique capable de mobiliser la totalité qui nous est offerte, tant du point de vue de 
l’oralité que de celui de l’écriture. Il s’agit de mobiliser à tout moment le génie de la parole, le génie de 
l’écriture, mobiliser les lieux de convergence, mais aussi les lieux de divergence, leurs oppositions et leurs 
paradoxes, conserver à tout moment cette amplitude totale qui traverse toutes les formes de la parole, mais qui 
traverse aussi tous les genres de l’écriture, du roman à la poésie, de l’essai au théâtre (CHAMOISEAU Apud 
LUDWING, 1994, p. 157-158). 
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Montreal e Miami, bem como suas memórias do solo natal que ali se irrompem. Como ocorre 

com Brigitte Kadmon, a narração é realizada por Régis sob os três focos narrativos. Através 

do ângulo do dehors, o leitor toma conhecimento do encontro tido entre Leyda e Amparo um 

ano após a morte de Normand: 

 
 

Elle attendait à déjeuner une jeune femme qu’elle ne connaissait pas. Elle n’en avait 

jamais entendu parler, jusqu’à ce jour où, au téléphone, avec un accent latin fort 

prononcé, elle lui dit s’appeler Amparo Doukara et qu’elle voulait avoir avec elle une 

longue conversation au sujet de Normand, la suppliant presque de la rencontrer. 

(OLLIVIER, 1994, p. 36) 

À narrativa onisciente imparcial, mescla-se a interrupção descritiva para revelar ao leitor a 

constituição crioulizada da genealogia da personagem cubana, o que sugere o inacabamento 

identitário e dialoga com o pensamento de Glissant para o qual a identidade de um indivíduo 

compõe-se das multiplicidades que atravessam todos os seres: 

 

 
Elle s’appelle Amparo Doukara. Elle est cubaine. Non, à la vérité, elle est fille de 

Syriens émigrés à La Havane Il y a de cela deux générations. Elle vit au Canada 

depuis une dizaine d’années. Ses parents habitent Manhattan. Son père, autrefois 

dentiste, n’exerce plus (OLLIVIER, 1994, p.41). 

 

 

A introdução de passagens descritivas introduzidas na narrativa é relevante para a composição 

do retrato psicológico dos personagens. Faz-se necessário observar a expressão das 

impressões pessoais do narrador a partir da análise da figura do intelectual Normand Malavy, 

então descrito como um homem ocidental cartesiano: 

 
Bref, comment décrire Normand Malavy? Comment observer le recul, la distance qui 
s’imposerait, l’impartialité? Le Normand dont ma mémoire garde souvenir est celui 
d’avant les nuits en deuil d’aube, un type de personnage que l’esprit du siècle, l’air du 
temps ont rendu familier. Expert en calamités universelles, il prend les pouls de la 
planète, champion des luttes contre la faim, il recense les génocides. Tracassé des 
droits de l’homme, signataire des pétitions, membre des comitês de soutien, il 
inventorie les mouvements de libération, dénombre les opprimés. Habitué de charters, 
client de restaurants exotiques, la gueule fracassée de chagrin, il est imbattable sur la 
géographie de la dépendance. Une cervelle d’occidental, quoi! (OLLIVIER, 1994, p. 
111) 
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         As ressonâncias das vozes interiores de Amparo na narração de Régis são desveladas no 

momento do encontro com Leyda. Elas ecoam as lembranças, a passagem pela pátria deixada, 

assim como as afetividades experimentadas pela personagem - decorrentes, ora da 

queimadura da ausência, ora do romance vivido com Normand em Miami Beach: 
 

Le Cuba auquel elle se référait était un pays lointain, irréel, onirique. Cuba à travers 
les brumes des réminiscences d’une fillette. Elle regardait un rivage oublié, situé au-
delà de l’horizon. Elle regardait au loin, en direction de son île et elle se demandait 
quand elle pourrait la revoir (OLLIVIER, 1994, p. 43). 
À son retour à Cuba, elle avait rencontré Normand à l’aéroport de Miami. Elle était en 
avance de deux semaines sur la date d’un rendez-vous dont Felippe, son amant chilien 
et elle, avaient convenu. Économiste de profession, il devait participer à un colloque 
sur l’Amérique latine. Il n’était jamais revenu (op. cit., p. 45). 
 
 
 

Embora a narração seja dirigida ao leitor, fica a impressão de que ela se desenvolve no 

diálogo da personagem Amparo consigo mesma. Ocorre aí uma passagem sutil entre as vozes. 

Estas fundem-se e resultam em uma construção que se poderia denominar de “bivocal 

dissonante” (BRAIT, 2009, p.68), pois seus “fenômenos concomitantes contribuem para 

tornar muito sutis e quase imperceptíveis as transformações, as passagens” (idem, 2010, p. 

10). Para Bakhtin, o discurso torna-se bivocal quando as palavras de outrem inseridas em 

nossa fala são revestidas por algo novo. No caso de Amparo, essa bivocalidade pode ser 

entendida como dissonante na medida em que aponta para a fragmentação do sujeito 

migrante, para a tensão entre suas vozes, bem como para a materialidade de suas fronteiras 

instáveis. O discurso de Amparo é então introduzido na narrativa sob forma de discurso 

indireto livre: “et elle se demandait quand elle pourrait la revoir.”. A nova perspectiva 

utilizada rompe com a linearidade da sequência e confere à obra um caráter híbrido. Bakhtin 

qualifica como construção híbrida  

 
 

[...] um enunciado que, segundo os indícios gramaticais (sintáticos) e de composição, 
pertence a um único locutor, mas no qual se confundem, na realidade, dois 
enunciados, dois modos de falar, dois estilos, duas « línguas », duas perspectivas 
semânticas e sociológicas. É preciso repetir : do ponto de vista da composição e da 
sintaxe, não existe entre esses enunciados e estilos, nenhuma fronteira formal. A 
divisão das vozes e das linguagens acontece nos limites de um único conjunto 
sintático, frequentemente, em uma oração simples. E ainda, frequentemente, um 
mesmo discurso pertence também, simultaneamente, a duas linguagens, duas 
perspectivas, que se entrecruzam nessa estrutura híbrida [...] (BAKTHINE, 1975, 
p.125-126) 87. 

                                                        
87[...] un énoncé qui, d’après ses indices grammaticaux (syntaxiques) et compositionnels, appartient à un seul 
locuteur, mais où se confondent, en réalité deux énoncés, deux manières de parler, deux styles, deux « langues », 
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Em se tratando do romance Passages, essas duas “línguas”, duas linguagens e duas 

perspectivas devem ser entendidas como um espaço intervalar caracterizado por seu discurso 

plural. Ainda sob essa ótica narrativa, Régis torna notável a errante condição de vida do 

jornalista Normand, que “[...] vivait en funambule. Une dérive à travers Montréal [...]” 

(OLLIVIER, 1994, p. 72). Ao mesmo tempo, o narrador revela sua reclusão durante os anos 

vividos no Canadá – devido ao problema de insuficiência renal. Suas linhas levam o leitor a 

crer na deriva do personagem como forma de “masquer l’absence d’issue” (op. cit., p.72). A 

citação a seguir evidencia a segunda migração do personagem Normand - cujo destino é a 

cidade de Miami - logo após ter realizado o transplante dos rins no Quebec. Embora longa, ela 

merece atenção, visto que o ângulo adotado oferece uma percepção mais fina acerca da 

personalidade e da vida suspensa de Normand, um transplantado cultural em razão de sua 

condição migrante – tal como o próprio autor Émilie Ollivier, também portador da deficiência 

renal e deslocado no espaço quebequense: 

 
 En débarquant à Miami, dans le plein soleil de janvier, Normand venait de loin, de 
l’autre côté de la vie. [...] Il venait de plus loin que le plus extrême des Orients. Une 
vie en suspens, ces dix dernières années; des traitements itératifs pour insuffisance 
rénale chronique, des séances d’épuration du sang trois fois par semaine à l’Hôtel-
Dieu de Montréal, pluie, tonnerre, tempêtes; des veines fatiguées, un frayage 
permanent avec la douleur. Du fait même de ces contraintes, il avait mené une vie de 
reclus, ces dix dernières années, dans cette ville devenue pour lui une prison. 
Il disait toujours qu’à force d’errer dans cette ville, il existait des quadrilatères, des 
segments entiers dont il connaissait chaque pierre, chaque devanture de maison  
(OLLIVIER, 1994, p. 68-69). 
 
 

 
No tocante às travessias realizadas por Normand na cidade de Montreal, a narrativa imparcial 

e memorialista de Régis conduz o leitor a um passeio por Haïti Chérie88. E traduz o desejo 

profundo do personagem de regressar ao lugar natal, cujo passado glorioso perpetua-se, de 

modo quase obsessivo, através das memórias do personagem e das paisagens sensoriais assim 

descritas: 

 
Qu’aimerait-il revoir? [...] Avant tout le vent caraïbe quand il mêle sa rumeur au 
chuchotement ininterrompu de la mer, cherchant obstinément l’orgasme de la terre; 
[…] revoir cette terre chiffonnée de mornes, cahots caillouteux défiant le temps; jadis, 

                                                                                                                                                                             

deux perspectives sémantiques et sociologiques. Il faut le répéter: entre ces énoncés, ces styles n’existe du point 
de vue de la composition et de la syntaxe, aucune frontière formelle. Le partage des voix et des langages se fait 
dans les limites d’un seul ensemble syntaxique, souvent dans une proposition simple. Fréquemment aussi, un 
même discours appartient simultanément à deux langages, deux perspectives, qui s’entrecroisent dans cette 
structure hybride [...] (BAKTHINE, 1975, p.125-126). 
 
88Termo afetivo utilizado pela população haitiana ao se referir ao país. 
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elle avait été nommée La Perle des Antilles; aujourd’hui, oublieuse de ce passé [...]; 
revoir Jacmel et ses maisons en dentelle de bois[...]. 
Et, surtout, revoir Port-au-Prince, sa ville, qu’il avait figée dans le temps et dans sa 
mémoire, espace complice, espace aux mille facettes. […] Revoir Port-au-Prince 
souveraine. […]. Ville Carrefour d’où personne n’est natif  (OLLIVIER, 1994, p. 74-
75). 

 
 

 
         Se, por um lado, Brigitte Kadmon contempla o leitor com a descrição mais atual do 

estado do solo haitiano, em particular, as espoliações sofridas em sua topografia; por outro, 

cabe ao narrador Régis, em sua perspectiva também imparcial e memorialista, o papel de 

mostrar os movimentos operados por Normand na cidade de Montreal e o seu desejo de 

regresso ao país natal. E ainda, é Régis quem desvela as particularidades das cidades de 

Montreal e Miami. Ambas são descritas enquanto espaços nos quais se operam múltiplas 

passagens e, onde os indivíduos são marcados por um duplo pertencimento identitário, ou 

seja, um lugar de (im) possibilidades para muitos estrangeiros. Assim, pela ótica adotada pelo 

narrador Régis, descobrem-se as particularidades da cidade de Montreal, descrita como “[...] 

ville d’accueil, ville creuset,[...] peuplée en majorité de gens venus d’ailleurs, la ‘Terre des 

hommes’[...]. Peu à peu, Montréal était passée du rang de ville de province à celui de cité 

moderne, dynamique (OLLIVIER, 1994, p.70).  

         Note-se aí a deambulação do personagem, bem como a do próprio narrador Régis, que 

se desloca da capital haitiana para Montreal e, depois, novamente, até chegar à cidade de 

Miami. A retomada memorial percorre todo o tecido textual e a construção narrativa se 

destaca como espaço da tensão e da densidade sensorial do mundo diaspórico, o que para 

Harel e Jacques diz respeito a « um modo narrativo que toma emprestado o essencial de sua 

forma do encontro do lado anverso e avesso, da interioridade e da exterioridade, de si e do 

Outro » (HAREL e JACQUES, 2003, p.95)89. 

         Convém ressaltar ainda que, por meio do enfoque objetivo adotado, revela-se ao leitor o 

encontro entre man-Hosange com Normand na prisão de Krome. A narração do episódio 

mostra a importância de Régis enquanto narrador. Ele atua como ponte ao fazer o elo entre as 

estórias até então contadas em paralelo: “Ce jour-là, Normand fit la connaissance de Brigitte 

Kadmon Hosange et, sans trop savoir encore ce qu’il en ferait, il décida d’enregistrer son 

témoignage” (op. cit., p.178). Em uma narrativa em que se privilegiam as vozes e o papel do 

narrador – substituto do contador tradicional – o gravador é um elemento da tecnologia 

contemporânea que resgata a voz para além das distâncias espaço-temporais. 
                                                        
89un mode narratif qui emprunte l’essentiel de sa forme à la rencontre de l’avers et de l’envers, de l’intériorité et 
de l’extériorité, du soi et de l’autre (HAREL & JACQUES, 2003, p.95). 
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         Assim como Brigitte, Régis assume o ponto de vista narrativo na primeira pessoa do 

singular. A perspectiva adotada torna visível o estreito vínculo afetivo existente entre ele e o 

protagonista Normand. O leitor descobre então que Régis é um amigo de infância de 

Normand e seu companheiro ao longo dos anos de errância. Sua voz onipresente seria, por 

conseguinte, justificada por esses laços amistosos. Ela confirma o recurso à intervenção na 

narração para comentar a história contada, um procedimento bastante característico do conto: 

 

 
Cette histoire, je peux la raconter dans les moindres détails aujourd’hui que j’en ai 

recollé tous les morceaux [...]. 

 A l’image du souffleur [...], je sais tous les rôles [...]. Normand et moi, nous nous 

connaissions depuis l’enfance, j’ai toujours vécu ses amours tumultueuses 

(OLLIVIER, 1994, p. 48). 

 

 

Na sequência supracitada, a figura do souffleur90 e o conhecimento dos papéis são marcas da 

teatralidade que evocam outro elemento fundamental do conto crioulo: a performance. Tal 

como a pessoa que figura como ponto no teatro, o eu-narrativo assume a voz diante do 

silenciamento e da impossibilidade.  

         Quanto à cumplicidade existente entre Normand e Régis diante do caráter amoroso 

volúvel de Normand, ela se torna bastante perceptível nas palavras do narrador - testemunha 

dos amores vividos por seu amigo: 

 
Je connaissais très bien Normand. Je présumais qu’il devait avoir vécu avec Amparo 

une relation d’une grande intensité [...]. Je connaissais les pratiques qui le 

caractérisaient dans ce domaine. [...] 

J’avais été témoin privilégié de ce goût passionné des errances nocturnes [...] 

(OLLIVIER, 1994, p. 195). 

 

         Não obstante, apenas no final do romance, no capítulo intitulado Épilogue pour Leyda é 

revelado ao leitor que esse segundo narrador do romance é, na verdade, o personagem Régis, 

que assume, após a morte do protagonista, o papel de realizar os procedimentos básicos de 

deslocamento de seu corpo de Miami para Montreal, além dos demais serviços de 

                                                        
90Ponto (teatro): aquela pessoa que, durante a peça, escondida do público, lê o texto, em voz baixa, para os atores 
quando eles se esquecem de suas falas. 
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sepultamento, e de organização de seus pertences, dentre os quais as fitas cassetes nas quais 

consta a gravação das memórias de Brigitte. O capítulo descreve, de igual modo, o encontro 

do narrador com a viúva Leyda, no mesmo dia que esta recebe Amparo em sua casa em 

Montreal: “Leyda revenait du patio, un balai à la main. Quand elle me vit, elle le laissa 

tomber et ouvrit tout grands les bras. ‘Régis, je viens de vivre une sacrée journée!’Je la serrai 

contre moi. [...]” (OLLIVIER, 1994, p. 246). O encontro entre ambos encerra o romance de 

forma aberta, sugerindo assim a promessa de um novo amor e de uma nova vida:  

 
Cette fois-ci, ajouta Leyda, avec Normand, j’en ai vraiment fini.” Je lui entourai les 

épaules de mon bras droit et la poussai doucement vers la porte vitrée, restée 

entrouverte. Elle résista un peu à ma pression, voulut se baisser pour ramasser le balai. 

Cela n’était plus nécessaire. [...] (OLLIVIER, 1994, p. 247). 

 

 

A narração de Régis se destaca, mais uma vez, como o tecido de ligação entre a gama das 

dissonantes vozes históricas: a de Brigitte - sobre a diáspora de seu povo; a de Amparo - 

referente ao passado em Miami e as memórias da terra natal; e a de Normand - desde a sua 

infância em Porto Príncipe até suas itinerâncias por Montreal e Miami. Portanto, poder-se-ia 

afirmar que Régis é o narrador principal do romance Passages. 

         Por outro, deverá ser percebida também a recorrência do foco narrativo na primeira 

pessoa do plural “nous” em Régis, pois, ele busca expressar, tal como a narradora Brigitte 

Kadmon, o inconsciente coletivo e a palavra pública de todo o povo haitiano - cujas marcas da 

fragilidade, da condição diaspórica e de seu apagamento real e simbólico e, igualmente, de 

resistência e sobrevivência, refletem a consciência do caráter exíguo91 do país e de sua 

população: “Notre histoire est celle d’une menace d’effacement, effacement d’un paysage, 

effacement d’un peuplement” (OLLIVIER, 1994, p. 184-185). Ao mesmo tempo, o recurso 

utilizado seria um modo de dar voz a um povo “sans parole”, logo, condenado a viver 

diferido (HAREL e JACQUES, 2003, p. 82). Neste sentido, a citação a seguir – anteriormente 

ilustrada por seu precioso valor poético - merece cuidadosa leitura. Ela desvela tais 

descontinuidades e traz à baila um tipo de narração cujo discurso sobre o mundo haitiano 

evidencia a tomada de consciência social plurivocal: 

 

                                                        
91[...] no cerne dessa obra, está a consciência da exiguidade que, não constituindo uma simples referência física 
que marcaria seres insulares, aponta para a consciência da fragilidade e dos riscos de invisibilidade e de 
desaparecimento de uma comunidade (PORTO, 2007, p.122). 
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De l’enfermement de l’île à la prison de Krome, de l’inventaire des ratés au catalogue 
des renoncements, le même délicat problème de la migrance, un long détour sur le 
chemin de la souffrance. Passagers clandestins dans le ventre d’un navire, nous 
visitons non des lieux, mais le temps. 
Nous venons d’un pays qui n’en finit pas de se faire, de se défaire, de se refaire. [...] 
Nous avons subsisté, persévéré sur les flots du temps, dans cette barque putride et 
imputrescible à la fois, dégradable et pérenne. Notre histoire est celle d’une 
perpétuelle menace d’effacement, effacement d’un paysage, effacement d’un 
peuplement: le génocide des Indiens caraïbes, la grande transhumance, l’esclavage et, 
depuis la mort de l‘Empereur, une interminable histoire de brigandage. Notre 
substance est tissée de défaites et de décompositions. Et pourtant, nous franchissons la 
durée, nous traversons le temps, même si le sol semble se dérober sous nos pas. 
Malgré vents et marées, malgré ce présent en feu, ce temps de tourments, cette éternité 
dans le purgatoire, nous continuons à survivre en nous livrant à d’impossibles 
gymnastiques (OLLIVIER, 1994, p.184-185). 
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(IN) CONCLUSÕES  

 

         O conceito de Diáspora vem sendo deslocado no decurso da experiência humana através 

dos diversos espaços e tempos culturais. Inicialmente vinculada à dispersão do povo judeu, ao 

territorial e a uma tradição imutável; em seguida, no âmbito do contexto colonial e pós-

colonial das Américas, a ideia primeira de diáspora foi retomada e o desejo do lar e o sonho 

do regresso ao país natal se tornaram tanto mais latentes. O retorno à origem revelou-se, 

todavia, impossível, ao ter sido reivindicada para os povos compósitos das América uma 

genealogia ontológica que levasse em conta sua matriz rizomática. Em nossos tempos, o 

termo ampliou-se para uma noção aberta, global, e contempla a mobilidade social enquanto 

processo no seio do qual as identidades são atravessadas por uma tendência hibridizante e de 

tradução cultural. Em se tratando do Caribe, “A relação entre as culturas caribenhas e suas 

diásporas não pode, portanto, ser adequadamente concebida em termos de origem e cópia, de 

fonte primária e reflexo pálido [...]” (HALL, 2011, p. 34), por serem elas, originalmente, 

“impuras”. Além disso, a ideia do mito fundador, de acordo com Édouard Glissant, 

compreende a inclusão do Outro apenas por sua dominação (GLISSANT Apud LUDWIG, 

1994, p.119)92. Essa nova perspectiva dialoga profundamente com o fenômeno de crioulização 

concebido por Glissant ao referir-se às comunidades compósitas do Caribe cujo componente 

distinto é seu valor incalculável que ultrapassa a mistura previsível. Desta maneira, é possível 

constatar que a obra de Émile Ollivier transita pelo pensamento tanto de S. Hall quanto do 

escritor martinicano.  

         O exílio é inerente à vida de Ollivier, que deixou seu país no início dos anos 60 em 

razão da ditadura e, após um tempo na França, realocou-se na província do Quebec. Alguns 

dos traços maiores do ser exilado são a sua identidade móvel e condição fronteiriça e 

(in)vísivel, ou seja, “nem completamente incluso, nem completamente excluído”(PARÉ, 

1992, p.11)93. Neste sentido, é inegável que seu percurso como escritor  seja caracterizado 

pelo trânsito entre o contexto do lá (país de origem) e do cá (país de adoção); ou seja, 

manifesta-se a partir de uma dupla perspectiva, interna e externa à sociedade quebequense, 

que evoca a multiplicidade e complexidade sociocultural de ambos espaços. Pertencente a 

uma estética designada por François Paré (PARÉ, 1992) por literatura da exiguidade, Ollivier 
                                                        
92Je pense qu’on a pas assez réfléchi à cet aspect du mythe fondateur qui est le mythe de l’exclusion de l’autre, et 
qui ne comprend l’inclusion de l’autre que par sa domination (GLISSANT Apud LUDWIG, 1994, p.119). 
 
93ni tout à fait inclus, ni tout à fait exclu (PARÉ, 1992, p.11). 
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reflete sobre as “pequenas” culturas e seu entorno literário e sua produção se traduz como um 

gesto solidário e político perante a ameaça de invisibilidade face ao centro canônico e 

hegemônico da literatura francesa. “Escrever na marginalidade desses universos literários tem 

efeitos potentes, pois, a gente se expõe imediatamente a uma ameaça de invisibilidade” 

(OLLIVIER, 2001, p.97)94, afirma Ollivier. Gesto solidário e político na medida em que essa 

literatura revela a alteridade e confronta os discursos culturais dominantes, que fazem emergir 

a exclusão. Ao modo de Paré, “Nós somos vários. A riqueza simbólica da sociedade humana 

depende da heterogeneidade das línguas e das culturas”(PARÉ, 1992, p.207)95; portanto, os 

universos multicultural e plural evocados apontam para aspectos centrais da estética migrante 

e justificam sua importante contribuição para a literatura mundial. Mais amplamente, vimos 

que ao retraçar a exiguidade das paisagens, as descontinuidades sociais e históricas 

interiorizadas e o déficit cultural da pequena ilha caribenha, ou seja, a impossibilidade de vida 

do ser haitiano, Émile Ollivier se destaca como porta-voz de uma cultura minorizada, vivendo 

em exílio perpétuo e, de igual modo, percebida como enclave no espaço quebequense.  

         No âmbito da representação da experiência exilar, alguns temas orquestram a escrita 

nômade: as questões relativas às noções de território, de movimento e de inquietude 

genealógica; de igual modo, a vivência do não-lugar ou entre lugar pelos personagens 

deslocados, o papel incontornável da memória, a ferida de origem e, amplamente, a questão 

da identidade. No tecido da produção ensaística ou romanesca de Émile Ollivier, a temática 

da memória, seja ela individual ou coletiva, é incorporada de modo recorrente, articulando-se 

às negociações identitárias. A ressurgência do passado seria, portanto, um modo de lutar 

contra o esquecimento. Em sua poética, a errância assume nova dimensão, que ultrapassa 

aquela ns quais as marcas da queimadura natal se imprimem, e passa a ser entendida, 

sobremodo, como um solo potencialmente produtivo. 

         Dentro da grande pluralidade da obra de Émile Ollivier, privilegiou-se estudar o 

romance Passages (1994). Esta obra se insere no debate sobre o exílio, contudo, o presente 

estudo teve como fio condutor o tema da representatividade do Haiti pelo viés da 

desterritorialização e da experiência do devir inacabado constituintes do próprio povo haitiano 

– a partir da análise da (i) mobilidade do tempo e do espaço, bem como da narrativa 

diaspórica - como forma de seu desvelar. Passages figura, portanto, como belo exemplo do 

                                                        
94Écrire dans la marginalité de ces univers littéraires a des effets puissants car on s’expose d’emblée à une 
menace d’invisibilité (OLLIVIER, 2001, p. 97). 
 
95Nous sommes plusieurs. La richesse symbolique de la société humaine dépend de l’hétérogénéité des langues 
et des cultures (PARÉ, 1992, p. 207). 
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projeto de escrita do autor emigrado que, segundo Lise Gauvin, no Prefácio do ensaio 

Repérages 2, “[...] associa a um trabalho de tradução, percebido não como recuperação 

etnocêntrica; porém, mais como abertura ao Outro e à sua diferença” (GAUVIN Apud 

OLLIVIER, 2011, p. 10)96.  

         Da análise minuciosa realizada no primeiro capítulo da presente pesquisa, no que 

concerne à maneira como a memória coletiva do Haiti natal é trabalhada no romance em 

estudo, depreende-se que a primeira é captada mediante os processos subjetivos de descrição 

das paisagens física, urbana, social e simbólica. Estes recuperam a memória coletiva da ilha 

considerando as intervenções e apropriações do homem no solo haitiano, bem como as 

intempéries naturais e históricas que lhe são características - ou seja, a partir de uma 

perspectiva tanto geográfica como historiográfica.  

         O segundo momento analisa o lugar onde se desenvolve a narrativa, isto é, Montreal, 

espaço fronteiriço, no qual é possível constatar a coexistência das memórias coletivas tanto do 

país natal – que surge ali de modo recorrente, como da província do Quebec; particularmente, 

ao ser resgatado o processo de urbanização sofrido pela sociedade quebequense após a 

chegada massiva de novos imigrantes d’ailleurs a partir dos anos 60. No que tange à memória 

individual dos personagens, ela é suscitada por fatores psíquicos e aponta para o trauma 

vivido pelos personagens descentrados na luta pelo não esquecimento dos referentes afetivos. 

Ao longo do capítulo, pode-se notar ainda a interpenetração de ambas as memórias - fato que 

sugere o confronto das identidades individual e coletiva – e, igualmente, a interseção da 

personagem cubana Amparo na narrativa – o que faz emergir a memória da tradição oral da 

cultura haitiana. 

         Mais adiante observou-se o modo como a cidade de Miami figura como território 

ficcionalizado de Passages no qual se dá o entrecruzamento das memórias. A rememoração 

da juventude perdida, sentida pelo personagem Normand, com base em suas imagens-

lembrança, denota a presença de uma memória involuntária. Por outro lado, a narração do 

evento catastrófico, ou seja, do naufrágio da embarcação La Caminante, é realizada por meio 

do testemunho oral da sobrevivente Briggite Kadmon. Tais memórias entrelaçam-se com as 

cápsulas de lembranças subjetivas e traumáticas de Amparo – reativadas pela contemplação 

do álbum de fotografias de infância. 

         Por fim, a partir dos pontos de intersecção existentes e os diversos modos de assimilação 

do passado, pode-se deduzir que a estética de Émile Ollivier expressa, de modo recorrente, a 
                                                        
96[...] il associe à un travail de traduction, perçu non pas comme récupération ethnocentriste, mais plutôt comme 
ouverture à l’Autre et à sa différence (GAUVIN Apud OLLIVIER, 2011, p. 10). 
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intrínseca e complexa articulação entre as entidades Espaço e Tempo e apresenta um espaço 

cujos traços tais como “apagamento” ou “invisibilidade” são mais característicos de sua 

paisagística física, histórica e social, do que sua mera percepção enquanto locus natal dos 

personagens diaspóricos. Com efeito, ao privilegiar as múltiplas memórias que emergem no 

romance Passages, face a um presente perceptível apenas pela ótica de seus escombros e 

ruínas , Ollivier busca dar visibilidade a seu país que está, “[...] ao mesmo tempo, fora do 

tempo e no tempo” (OLLIVIER, 2001, p. 128)97. Para o autor, as reminiscências do passado 

não dizem respeito somente a uma lembrança nostálgica da terra perdida, elas apontam para a 

grandeza decaída de seu país. 

A arte de narrar e a escrita da mobilidade são vislumbradas no segundo capítulo. 

Depreende-se aí que o ato de narrar, além de configurar-se como um trabalho artesanal, é algo 

inerente ao ser humano, pois enriquece o diálogo cultural e diz respeito à experiência 

comunicável. Trata-se ainda de um dos elementos de base do gênero romanesco, cuja 

estrutura artística dialoga, permanentemente, com as forças sociais vivas. Em se tratando da 

matriz poética caribenha e, particularmente, da estética olliveriana, a narração alcança a 

dimensão diaspórica não somente pela abordagem da temática do solo natal por meio de sua 

recuperação nostálgica e pelo desejo de regresso (ainda que impossível ou problemático), mas 

também por aludir à pluralidade e diversidade das identidades literárias e sociais haitianas em 

trânsito no tempo e no espaço - e caracterizadas por um estado de deriva permanente; logo, 

imersas em um continuum diaspórico. 

Em seguida, a análise realizada dos aspectos formais e semânticos do romance em 

estudo revelou uma estrutura narrativa densa, enredada e itinerante, na qual emergem 

múltiplos personagens - que se deslocam entre espaços marcados por processos de (des) 

territorialização e cujas histórias contadas são plurais. Dentre os elementos descritos que 

justificam a mobilidade discursiva, foram privilegiados: o encaixe, a articulação, a 

interpolação e a interseção das duas histórias narradas – entre os capítulos ou no interior deles 

-, a forma em espiral – que remete à circularidade da tradição oral do conto crioulo e reflete a 

paisagem físico-social do Haiti -, a multiplicidade, o entrelaçamento e fusão das vozes 

narrativas. 

         No último subtítulo, ao se abordarem, detalhadamente, as vozes narrativas presentes na 

obra – encarnadas na figura narrativa do “marinheiro mercante” apresentada por Walter 

Benjamin, pelo posicionamento físico distanciado que tem do solo natal -, é possível conceber 

                                                        
97[...] à la fois hors du temps et dans le temps (OLLIVIER, 2001, p.128). 
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que essas vozes materializam uma estrutura narrativa polifônica polissêmica e ontológica, na 

medida em que são plurais e consideram – pelo uso dos recursos supracitados, bem como os 

de interpolação, justaposição ou imbricação das primeiras e terceiras pessoas do singular e do 

plural do discurso - a representação do ser  literário e social haitiano no mundo. 

         A apreensão da mobilidade do vetor narrativo leva a crer que os cataclismos físicos e 

sociais do Haiti são sentidos em Passages e desestabilizam98 toda a estrutura narrativa 

tradicional. Além de debruçar-se sobre a plurivocalidade, a escrita olliveriana integra a 

dialética da oralidade e da escrita, o que leva a uma reflexão mais acurada sobre a poética do 

mundo do caos haitiano – e, em sentido mais amplo do Caribe, por seu universo rizomático e 

crioulizado. 

         O estudo da narrativa memorialista e diaspórica - entendida em sua matriz dialógica 

com os seres haitianos poéticos e reais descentrados – permite ao leitor alcançar uma poética 

heterogênea e plural; portanto, inovadora, capaz de estabelecer novas relações culturais, 

perceber o humanidade sob a ótica de seus movimentos oscilatórios e do Diverso e 

transformar o mundo real. Neste contexto, percebeu-se que o trânsito pelos textos teóricos de 

Glissant, S. Hall, Bolaños, Sherry Simon, Régine Robin, Parisot e Bakthin revela pontos de 

contato com a produção teórica e romanesca de Émile Ollivier. Ao trazer à baila o Haiti 

descontínuo - em um contexto literário quebequense, ou seja de um “país” também concebido 

como inacabado – à luz das indagações dos arcabouços teóricos para os quais as noções de 

Diáspora, Crioulização, Diverso, hibridização, memória, polifonia e polissemia narrativa e 

social são pensadas em termos de fragmentação, fragilidades identitárias e da totalidade do 

caos-mundo, esta dissertação encerra questionamentos que sugerem futuros desdobramentos 

do tema abordado. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                        
98A sismicidade narrativa aludiria ainda simbolicamente aos tremores sentidos no solo haitiano. 
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