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Bien heureux celui qui, un jour, a tout quitté
En portant sur lui les marques de son jeune passé

Bien heureux celui qui défie son seul courage
S’important peu de son aisance ou de son âge

Malheureux celui qui va le coeur effacé
Par la tragédie, la peur ou bien l’absurdité

Malheureux celui qui fuit sa terre qui s’enrage
La paix du soleil ruinée par la guerre de l’orage

Nicola Són, Expatrié

Onde quer que estejas, em teu país
ou em outro, és estrangeiro: ninguém
tua língua compreende. Só, o deserto

de estranhas veredas percorres.
Conservas, no entanto, dos primeiros anos

o albor, quando tua cidade, madrasta e mãe,
teus sonhos na noite fresca velava.

A grande mão que afagou-te esmaga o peito agora.
Ah! Somos apenas o que somos. Apenas.

Luiz Ruffato, As máscaras singulares

“Sou estrangeiro, provado em trabalhos infinitos e grandes;
venho de terras longínquas, motivo porque desconheço

quem na cidade demora e que povo o país todo habita.”
[…]

“Os moradores daqui não recebem nenhum forasteiro
de boa mente, nem dão acolhida aos que vêm de outras terras.

Sempre confiados nas céleres naus, atravessam velozes
o mar imenso. O que a terra sacode lhes deu tal ofício.

São-lhes as naus mais ligeiras que as asas e que o pensamento.”

Homero, Odisseia
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RESUMO

O presente trabalho trata da análise de três romances de escritores imigrantes no Quebec:
Errances, de Sergio Kokis, Pays sans chapeau e L’énigme du retour, de Dany Laferrière.
Inscritas no âmbito das literaturas migrantes, as obras selecionadas ficcionalizam o retorno ao
país natal de personagens que também são escritores e que voltam ao Brasil, no primeiro caso,
e ao Haiti, nos demais, após longo período exilados. A leitura dos romances é precedida,
inicialmente, por uma revisão bibliográfica que permite compreender o contexto de produção
das chamadas escritas migrantes. Em seguida, são analisados alguns marcos teóricos e críticos
a respeito das escritas de si, com vistas a verificar os mecanismos postos em jogo nos espaços
autobiográficos desenhados em obras referenciais, a exemplo de L’amour du lointain, de
Kokis, e de Je suis fatigué e Journal d’un écrivain en pyjama, de Laferrière. Além desses
relatos, são estudados outros textos não-ficcionais, como entrevistas com os autores. O estudo
comparativo dos romances e dos relatos permite verificar o embaralhamento de subgêneros da
escrita autobiográfica, com a fragilização das fronteiras entre autorretrato, crônica e ensaio, o
que aponta para a construção de escritas transnacionais das quais emergem os temas da
hibridação cultural, da reconfiguração das identidades do sujeito migrante e o próprio fazer
literário enquanto elemento libertador e transgressor de categorizações impostas pela crítica.

Palavras-chave: Literatura do Quebec. Sergio Kokis. Dany Laferrière. Literaturas migrantes.
Exílio. Retorno do sujeito. Escritas de si. Espaço autobiográfico.
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RÉSUMÉ

Ce travail a pour but l’analyse de trois romans d’écrivains migrants au Québec : Errances, de
Sergio Kokis, Pays sans chapeau et L’énigme du retour, de Dany Laferrière. Inscrites dans le
cadre des littératures migrantes, les œuvres sélectionnées portent sur le retour au pays natal de
personnages qui sont aussi des écrivains retournant au Brésil, dans le premier cas, et en Haïti,
dans les autres, après avoir vécu longtemps en exil. La lecture des romans est précédée,
d’abord, par une révision bibliographique permettant de comprendre le contexte de production
desdites écritures migrantes. Ensuite, on analyse quelques points concernant le cadre
théorique autour des écritures du soi, dans le but de vérifier les mécanismes mis en jeu dans
les espaces autobiographiques dessinés dans des œuvres référentielles telles que L’amour du
lointain, de Kokis et Je suis fatigué et Journal d’un écrivain en pyjama, de Laferrière. À part
ces récits, d’autres textes non-fictionnels tels que des entretiens avec les auteurs sont objet de
recherche. L’étude comparative des romans et des récits permet de vérifier le brassage de
sous-genres de l’écriture autobiographique, avec la fragilisation des frontières entre
autoportrait, chronique et essai, ce qui mène à la construction d’écritures transnationales
desquelles émergent l’hybridation culturelle, la reconfiguration des identités du sujet migrant
ainsi que le métier d’écriture littéraire comme élément libérateur et transgresseur de
catégories imposées par la critique.

Mots clés: Littérature québécoise. Sergio Kokis. Dany Laferrière. Littératures migrantes. Exil.
Retour du sujet. Écritures du soi. Espace autobiographique.
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1.4 DELIMITAR E CONHECER O CORPUS LITERÁRIO..................................................51

2 CONTORNOS E EXPRESSÕES DO ESPAÇO AUTOBIOGRÁFICO.........................59

2.1 SERGIO KOKIS: NOTAS EM TORNO DO AUTORRETRATO DO PINTOR-

ESCRITOR............................................................................................................................... 79

2.2 DANY LAFERRIÈRE: ENTRE AUTOBIOGRAFIA, CRÔNICA E ENSAIO.................92

3 O RETORNO DO EXILADO EM KOKIS E LAFERRIÈRE......................................110

3.1 ERRANCES: PERCURSOS IMAGINADOS NO RETORNO DO SUJEITO.................127

3.2 PAYS SANS CHAPEAU E L’ÉNIGME DU RETOUR: DOIS RETORNOS, DOIS 

OLHARES.............................................................................................................................. 150

CONCLUSÃO....................................................................................................................... 175

BIBLIOGRAFIA...................................................................................................................182

7



INTRODUÇÃO

O objetivo da presente pesquisa é a leitura dos romances Errances, de Sergio

Kokis, Pays sans chapeau e L’énigme du retour, de Dany Laferrière, paralelamente a outros

escritos dos mesmos autores que tangenciam o espaço autobiográfico. Nas obras elencadas,

são propostos desafios à crítica no que concerne ao problema da delimitação de subgêneros

relacionados às escritas de si e à própria noção de ficção. A escolha dos romances deve-se ao

fato de abordarem o retorno dos protagonistas ao país de origem após longo período de exílio,

considerando sobretudo dois aspectos nelas presentes.

O primeiro aspecto diz respeito ao plano temático, construído a partir da

perspectiva do exílio e dos processos migratórios das personagens nos contextos políticos e

sociais dos quais emigram – a ditadura militar no Brasil, no caso de Kokis, e o governo de

Jean-Claude Duvalier no Haiti, no caso de Laferrière –, bem como a situação que encontram

os protagonistas ao retornarem a suas origens. O segundo aspecto a ser levado em conta é a

exploração do espaço autobiográfico empreendida pelos autores, já que ambos declaram em

textos referenciais (dentre os quais entrevistas, ensaios e autorretratos) utilizarem suas

experiências de vida como matéria para suas criações literárias. As análises do corpus

selecionado serão desenvolvidas paralelamente à leitura dos textos autobiográficos L’amour

du lointain (Kokis), Je suis fatigué, J’écris comme je vis, Journal d’un écrivain en pyjama e

L’art presque perdu de ne rien faire (Laferrière), que revelam os bastidores da criação literária

dos autores e despertam férteis discussões acerca da autonarração presente ao longo de suas

obras.

A metodologia da pesquisa será de base bibliográfica, a partir do levantamento de

reflexões teóricas que sustentarão as análises, além de leitura e seleção de textos-chave da

fortuna crítica dos autores trabalhados. Numa perspectiva comparatista, será feita a leitura das

obras ficcionais, verificando-se entre elas, sempre que possível, quais os pontos de contato e

as divergências observadas, considerando como um dos fios condutores do trabalho a

exploração do espaço autobiográfico.

A pesquisa será realizada, primeiramente, através do estudo de textos teóricos e

críticos a respeito da migrância e do exílio, com especial atenção à historiografia literária

quebequense e ao estabelecimento das chamadas escritas migrantes. O primeiro capítulo,
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intitulado “Da dinâmica migrante no Quebec: contexto e análise”, servirá para conduzir a uma

compreensão do contexto de produção das obras selecionadas, no intuito de verificar seu lugar

no conjunto das publicações de seus autores e de propor possíveis entrecruzamentos temáticos

e estéticos. Essas questões serão analisadas com base em textos de diversos autores que se

debruçam sobre o tema da migração na literatura no contexto quebequense, dentre os quais se

destacam Pierre Nepveu, Pierre Ouellet, Maximilien Laroche e Simon Harel, sem deixar de

lado as contribuições de críticos brasileiros que têm mostrado interesse pela literatura

produzida no Quebec e publicado vasta fortuna crítica a respeito da escrita migrante, como

Eurídice Figueiredo, Maria Bernadette Porto e Zilá Bernd, entre outros nomes de relevância.

No subcapítulo 1.1, “As escritas migrantes e os escritores vindos de longe”, é

proposto um breve percurso inicial visando à compreensão de algumas das questões que

permeiam o estabelecimento de uma literatura migrante a partir de termos e noções-chave

propostas pela crítica literária preocupada em analisar obras produzidas por autores que

emigraram para o Quebec. No ponto 1.2, “Uma referencialidade confusa: origens e contexto”,

proceder-se-á uma revisão de alguns aspectos históricos fundamentais que dizem respeito à

formação da província do Quebec e a dupla colonização do contexto canadense, passando

pelo período conhecido como Revolução Tranquila e pela problematização da questão

linguística nessa literatura. Seguindo esse percurso histórico, o subcapítulo 1.3, “O fator

migrante e a questão das comunidades culturais”, focalizará a compreensão de momentos

emblemáticos para o estabelecimento de grupos étnicos e culturais, o debate em torno da ideia

de identidade e pertencimento no Quebec e as questões sociopolíticas implicadas. Em 1.4,

“Delimitar e conhecer o corpus literário”, conforme o título indica, será estabelecido um

ponto de convergência entre as questões debatidas até então e a produção de Kokis e de

Laferrière, a fim de situá-los no contexto apresentado e de demonstrar alguns dos eixos

temáticos e formais que pautarão a análise dos textos elencados.

Segundo Laurent Mailhot, “as viagens são uma das etapas mais visíveis da

autobiografia”. Observáveis em cartas, jornais ou relatos publicados à parte, quando se trata

de deslocamentos, emigrações, exílios definitivos, as viagens “atribuem um outro sentido a

despatriamento” (MAILHOT: 1997, p. 342)1. Ao relacionar a escrita de relatos

autobiográficos ao  deslocamento físico e psicológico do sujeito, Mailhot aponta para uma

1 “Les voyages sont une des étapes les plus visibles de l’autobiographie. […] Ils donnent évidemment un autre
sens à dépaysement”. As traduções das citações de obras em língua estrangeira são de minha responsabilidade,
salvo se houver indicação em contrário nas referências.
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perspectiva que tem se intensificado no contexto do Quebec, sociedade de acolhida de

escritores e intelectuais emigrados das mais diversas partes do globo. As obras dos escritores

que compõem este estudo se inserem no contexto de ampla publicação de textos de cunho

autobiográfico, sendo o caráter subjetivo que perpassa tais escritos um aspecto recorrente no

conjunto das produções migrantes a partir da transmutação de experiências individuais em

criação literária. Imigrantes e exilados, muitos dos autores que hoje recebem atenção na

literatura quebequense tomaram suas vivências de despatriamento como impulso para uma

escrita literária transnacional, seja produzindo autobiografias, autoficções, memórias, diários,

seja adotando suas histórias pessoais como matéria para sua ficção.

Com tais ideias em mente, o segundo capítulo, intitulado “Contornos e expressões

do espaço autobiográfico”, tem início com a análise de noções fundadoras das teorias das

escritas de si, desde pressupostos estabelecidos por Philippe Lejeune em O pacto

autobiográfico até a noção de autoficção cunhada por Serge Doubrovsky, passando por outras

reflexões propostas por intelectuais que focalizaram os subgêneros que coabitam o universo

da autonarração. O debate será sustentado por concepções de autores como Leonor Arfuch,

Madeleine Ouellette-Michalska, Philippe Gasparini, Jean-Louis Jeannelle e Robert Dion,

incluindo críticos brasileiros que têm ampliado as reflexões em torno das escritas íntimas e

confessionais na atualidade. A leitura de um extenso leque de publicações sobre o tema revela

a fragilização das verdades com relação aos limites entre real e ficcional, aspecto presente nas

obras de Kokis e de Laferrière, considerando ainda que ambos extrapolam tais fronteiras ao

embaralharem tanto nos romances quanto nos relatos pessoais características de diversos

subgêneros da escrita autobiográfica.

Em seguida, será desenvolvida uma análise dos espaços autobiográficos

desenhados por ambos os escritores, a partir do entrecruzamento das leituras teóricas com

relatos pessoais encontrados em alguns de seus textos de maior inclinação para a escrita

autobiográfica do que para a ficcional. O objetivo das reflexões presentes nessa etapa será

verificar as relações entre os relatos literários referenciais e as obras ficcionais que compõem

o corpus, e em que medida a noção de escrita autobiográfica está presente nos romances.

Nesse sentido, também serão abordadas concepções de Kokis e de Laferrière a respeito de

suas próprias produções, uma vez que eles se posicionam criticamente perante o tema e

contribuem para a reflexão, problematizando a questão dos subgêneros e fragilizando os

limites entre as instâncias ficcional e autobiográfica.
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O subcapítulo 2.1, “Sergio Kokis: notas em torno do autorretrato do pintor-

escritor”, é dedicado a verificar estratégias de exploração do espaço autobiográfico, tomando

como principal referencial o relato L’amour du lointain. Nele, a noção de autorretrato

constitui um ponto de partida para o exame das fronteiras e limitações de algumas teorias, o

que acaba por demonstrar a que ponto os relatos autonarrativos transitam entre diferentes

modalidades das escritas de si, sem se filiarem claramente a elas. Em 2.2, “Dany Laferrière:

entre autobiografia, crônica e ensaio”, serão estudados na obra do escritor de origem haitiana

momentos nos quais a autorreflexão configura a desconstrução de bases teóricas fixas rumo a

formas intervalares que mesclam características do ensaio e da crônica. Sem deixar de levar

em consideração declarações em entrevistas nas quais Laferrière discorre acerca de seu fazer

literário, os objetos principais de análise serão os relatos que integram Je suis fatigué, Journal

d’un écrivain en pyjama e L’art presque perdu de ne rien faire, lidas aqui como textos

referenciais. Em ambos os subcapítulos, a questão autobiográfica será, sempre que possível,

relacionada aos textos ficcionais desses escritores, a fim de verificar os entrecruzamentos das

fronteiras entre romance e relato autobiográfico.

A categorização dos textos que tangenciam o espaço autobiográfico apresenta-se

como um problema no que se refere à impossibilidade de circunscrevê-los numa única

etiqueta de gênero. Nesse sentido, a leitura dos textos referenciais selecionados permitirá a

verificação da existência de espaços intermediários nos quais a crônica, o ensaio, o

autorretrato e a entrevista compõem um mosaico cujas peças se entrecruzam e se

complementam. Ao se misturarem as formas de relato, cria-se espaço para escritas

fronteiriças, cujos elementos principais serão analisados, também, a partir das estratégias

discutidas pelos próprios escritores no interior desses textos.

No terceiro capítulo, intitulado “O retorno do exilado em Kokis e Laferrière” será

apresentada a leitura dos romances sob o viés do retorno das personagens ao país natal, tema

que motivou a escolha do corpus ficcional. As obras em questão trazem à tona os processos de

reconstituição identitária dos protagonistas nas viagens de volta às origens: o movimento de

retorno ficcionalizado nos romances constitui, portanto, componente-chave para se pensar a

migrância num momento posterior à construção do sujeito em trânsito. Tendo vivido durante

muito tempo na situação de exilados, os protagonistas apresentam-se como sujeitos

desenraizados que trazem na bagagem universos culturalmente múltiplos. A análise dos

caminhos percorridos pode contribuir para retraçar o contexto sociohistórico que integra cada
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um dos romances: de um lado, o Brasil pós-anistia, de outro, o Haiti pós-ditadura. A

percepção dos novos contextos nos dois países, devastados e ainda em processo de

reconstrução, revela o papel crítico que os próprios escritores acabam por incorporar ao

examinarem suas sociedades de origem via ficção. Assim, serão abordadas inicialmente

alguns pontos fundamentais que aproximam ou distanciam as obras, para desenvolver, em

seguida, a análise mais específica de cada romance.

O subcapítulo 3.1, “Errances: percursos imaginados no retorno do sujeito”, tratará

da análise do périplo de volta ao Brasil da personagem Boris Nikto, através da observação dos

momentos mais significativos de sua trajetória. Serão verificadas as implicações do contato do

protagonista com outras personagens ao longo do tempo, desde o período que antecede seu

exílio até o retorno ao Brasil, passando pela observação de sua constituição enquanto sujeito

errante na Europa. Um dos fios condutores da análise será, também, uma reflexão a respeito

dos mecanismos formais e da exploração da temática na composição dessa extensa narrativa

de retorno. No subcapítulo 3.2, intitulado “Pays sans chapeau e L’énigme du retour: dois

retornos, dois olhares”, serão postos em contato romances que ficcionalizam dois momentos

de retorno ao Haiti de personagens exiladas, observando os aspectos mais emblemáticos da

volta desses sujeitos, que podem ser lidos como desdobramentos ficcionais da trajetória do

próprio autor. Destacam-se nas narrativas as relações com a família, os problemas políticos e

a miséria que se asseveram, num contexto em que recebem atenção, no primeiro caso, as

crenças no universo vodu, e, no segundo, contrapõem-se imagens sonhadas e reais do país de

origem, além da exploração poética do olhar do exilado com relação a sua história e à de seu

pai.

Os caminhos reflexivos adotados neste estudo apontam, portanto, para a

problematização de questões relativas ao papel do exílio e da migrância na literatura

contemporânea no Quebec, inicialmente. Logo, são observados os processos de criação e

exploração de um espaço autobiográfico na obra dos autores analisados, incluindo a

hibridação dos gêneros. Em seguida, descortinam-se os processos de reconstrução identitária

do sujeito errante quando do retorno ao país natal, sendo verificadas as implicações desse

movimento nas personagens analisadas.

Ao refletir sobre o caráter identitário na literatura quebequense, Mailhot considera

que o poder da escrita literária está justamente na exploração dos espaços intermediários. Ele

sintetiza da seguinte maneira as relações entre literatura, história e sociedade:
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Se a literatura não constitui sozinha todo o imaginário de uma sociedade, ela
é seu coração obscuro, núcleo de difusão e de projeção intermitente em
diversas telas, paredes, palcos. Passando por diversas mídias, ela pode se
alimentar delas eventualmente e, sobretudo, filtrá-las, irrigá-las de volta.
Irredutível a qualquer outro discurso, no essencial, a literatura mantém
relações amplamente conflituosas com o ar do tempo, com as “correntes de
ar” e com o “vento da História” (MAILHOT: 1997, p. 15).2

As ideias desenvolvidas por Mailhot na introdução de La littérature québécoise

depuis ses origines, apesar de indicarem uma visão idealizada, são pertinentes na medida em

que remetem aos conflitos com o curso da história, que servem de alimento para a arte

literária em sua fluidez e constante transformação. Sobretudo em um contexto multicultural

como o do Quebec, a confluência de escritores das mais diversas origens provoca a reflexão

sobre o lugar do Outro, ressaltando problemas como a afirmação da diferença e o respeito à

pluralidade. As obras de Sergio Kokis e de Dany Laferrière analisadas no presente estudo,

além de estimularem o debate acerca da estrangeiridade do sujeito contemporâneo, levam à

ampliação do olhar acerca da própria literatura, por tensionarem pressupostos críticos e

teóricos tradicionais. Assim, o aprofundamento e a atualização de suas obras fazem-se

necessários por estimularem nova a reconfiguração de estatutos identitários cuja fixação não

tem mais espaço na atualidade, e por despertarem novas formas de compreensão das

sociedades em movimento.

2 “Si la littérature n’est pas à elle seule tout l’imaginaire d’une société, elle en demeure le cœur obscur, le noyau
à rayonnement différé et à projection intermittente sur divers écrans, murs, scènes. Passant par de nombreux
médias, elle peut s’en nourrir au passage, et, surtout, les filtrer, les irriguer en retour. Irréductible à aucun autre
discours, pour l’essentiel, la littérature entretient des relations largement conflictuelles avec l’air du temps, les
« courants d’air » et le « vent de l’Histoire »”.
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1 DA DINÂMICA MIGRANTE NO QUEBEC: CONTEXTO E ANÁLISE

1.1 AS ESCRITAS MIGRANTES E OS ESCRITORES VINDOS DE LONGE

A literatura contemporânea tem oferecido amplo campo de reflexão acerca dos

temas do exílio e da migrância, seja por meio da reescrita de mitos fundadores, impulsionando

a reelaboração do próprio discurso historiográfico sob o viés da ficção, seja denunciando

processos muito atuais de redescoberta das relações interculturais e das identidades, cada vez

mais misturadas com a intensificação do deslocamento físico e psicológico do sujeito.

Inúmeras obras exploram tais questões nas diversas regiões do globo, abordando o

movimento migratório sob a ótica do exílio e colocando o foco na chegada de uma

multiplicidade de sujeitos a um novo local de acolhida, dentre os quais muitos artistas,

intelectuais e escritores.

É no âmbito desta mudança profunda de paradigma que muitas obras são

publicadas, trazendo novos olhares em relação às questões de migração e de alteridade. O

apagamento das fronteiras, ou pelo menos a tomada de consciência desse processo na

construção das sociedades contemporâneas, leva a se pensar na necessidade de reconhecer e

analisar mais de perto as relações com o imigrante e sua importância no desenho de novos

espaços. A ideia de trânsito está presente em todos os domínios, inclusive na literatura, que se

apropria dessa problemática para produzir narrativas que despertam e renovam discursos

mitológicos tradicionais ao inserirem o movimento do sujeito contemporâneo para levar a ele

nova luz.

A releitura das sociedades contemporâneas a partir da afirmação das minorias e da

ascensão da individualidade a partir da diferença configura uma importante mudança no

paradigma cultural da história da literatura sobretudo a partir dos anos 1980. Para Stuart Hall,

a própria noção de sujeito se desloca para ser pensada sob a égide da fragmentação e da falta

de estabilidade, o que implica em novos estatutos identitários:

Um tipo diferente de mudança estrutural está transformando as sociedades
modernas no final do século XX. Isto está fragmentando as paisagens
culturais de classe, gênero, sexualidade, etnia, raça e nacionalidade, que, no
passado, nos tinham fornecido sólidas localizações como indivíduos sociais.
Estas transformações estão também mudando nossas identidades pessoais,
abalando a ideia que temos de nós próprios como sujeitos integrados. Esta
perda de um “sentido de si” estável é chamada, algumas vezes, de
deslocamento ou descentração do sujeito (HALL: 2006, p. 9).
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É esperado, portanto, que tais mudanças sociais orientem novos olhares na crítica

literária, para que se leve em conta aspectos como a migrância e a focalização do sujeito e da

individualidade em narrativas contemporâneas. Para Klaus-Dieter Ertler, a complexificação

do mundo marcado pelo intenso trânsito do sujeito e pelo constante fluxo de comunicação

leva a uma alteração de valores discursivos tradicionais acerca da própria literatura. Ele

considera que uma das principais transformações do pensamento contemporâneo é a ruptura

de sistemas discursivos orientados segundo uma dicotomização tradicional, em benefício de

leituras de mundo baseadas em parâmetros mais flexíveis e “mais aptos a integrar os

paradoxos e as contradições da vida contemporânea. O híbrido, a mestiçagem, o neo-barroco

destituíram, desde então, toda abordagem binária na explicação de fatos sociais e culturais”

(ERTLER: 2007, p. 73).3

Constitui-se, assim, espaço para a emergência do que se costuma chamar

“literaturas migrantes”, expressão que apresenta diversas possibilidades de conceituação. A

título de exemplo, inicialmente, duas propostas críticas podem ser destacadas: (1) Simon

Harel pensa a noção de literatura migrante como espaço de “revelação do cruzamento das

culturas” – em cuja escrita a migração ocorre em múltiplos sentidos –, e (2) Anthony Phelps

considera “escrita migrante” uma expressão paradoxal, uma vez que os termos “escrita” e

“migrante” apontam, respectivamente, para o fixo e para o móvel, como um tipo de jogo

“adivinhação: o que é, o que é?” (PORTO; TORRES: 2012, p. 228). De todo modo, trata-se de

ressignificar a noção de fronteira, a partir das ideias de atravessamento e de transbordamento,

embaralhando-se os pontos de referência. Pierre Nepveu considera que, no imaginário

migrante são “as próprias categorias do próximo e do distante, do familiar e do estrangeiro, do

semelhante e do diferente que se encontram confundidas”4 (NEPVEU: 1988, p. 199-200).

Nesse sentido, a heterogeneidade é apontada por Maria Bernadette Porto como um

dos pontos fundamentais na base da expansão das escritas migrantes:

No âmbito de uma coletividade nova em particular – o Quebec – todo o
debate sobre a dinâmica identitária se redimensionou recentemente com o
aparecimento da chamada literatura migrante que trouxe, com a pluralidade
de histórias e de referências culturais, o heterogêneo para a paisagem
ficcional (PORTO: 2000, p. 52).

3 “Les systèmes discursifs orientés vers une dichotomisation traditionnelle selon le modèle de la philosophie
hégélienne ont perdu de leur attrait au profit d’une description et d’une explication du monde selon les
paramètres plus holographiques, socio-biologiques, plus souples, plus aptes à intégrer les paradoxes et les
contradictions de la vie contemporaine. L’hybride, le métissage, le néo-baroque ont, depuis ce temps-là, évincé
toute approche binaire dans l’explication de faits sociaux et culturels”.
4 “les catégories mêmes du proche et du lointain, du familier et de l’étranger, du semblable et du différent qui se
trouvent confondues”.
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E m L’écologie du réel, no final da década de 1980, Nepveu traça um longo

percurso da literatura quebequense e prevê nova maneira de nela se pensar as implicações

identitárias. Para ele, as relações entre coletivo e individual, entre identidade e fundação,

recebem nova compreensão à luz da pluralidade e da ideia de movimento:

à literatura concebida como um projeto fundado sobre uma memória coletiva
e uma visada totalizante, se substituíram a pluralidade, a diversidade, a
movência dos textos, como a água sempre mutável de um mesmo rio: o rio
sem fim da Escrita, utópico e extático, que corre eternamente em direção ao
Novo e ao Desconhecido, repetindo eternamente seu murmúrio e seu
encantamento (NEPVEU: 1988, p. 14).5

Desde muito tempo as noções de diversidade e pluralidade estão presentes na

literatura do Quebec; no entanto, a crítica começa, a partir dos anos 1980, a incluir no

horizonte de análise seu caráter mutável e compósito, sobretudo pela inclusão do elemento

imigrante que passa a conquistar espaço. É quando entra em jogo a existência de literaturas

migrantes, cuja principal característica seria a expressão da diversidade trazida por escritores

originários de outros países e que passaram a imprimir novas formas de escrita a partir do

tema da migração, trazendo à ordem do dia a experiência do deslocamento, do exílio, da

vivência de regimes políticos totalitários.

Entre fixo e móvel, entre antes, agora e devir, entre aqui e lá... essa preposição

figura com predileção na crítica atual, na tentativa de alcançar a dimensão intermediária,

interseccional, trans, que permeia os sentidos criados nas literaturas em questão. Nada mais

natural, uma vez que vivemos o tempo do entre, da velocidade insuperável da troca de

informações e do contato intercultural, tempo de intensificação dos fluxos, de movência

constante – talvez aqui mais uma imagem oximórica, o que evidencia a necessidade de se ir

além da fixação lexical de um conceito tão amplo e, ao mesmo tempo, tão intenso e presente.

Da mesma forma, a noção de cultura mostra-se compósita, dificilmente

delimitável frente a manifestações literárias híbridas, em que é posto em jogo o contato com o

outro, com os outros, consigo mesmo. É desse contato, nem sempre amigável e geralmente

conflituoso entre identidades e alteridades, que emergem muitas das obras tratadas nas

páginas que se seguem. O choque entre indivíduos de diferentes culturas provoca

5 “à la littérature conçue comme un projet fondé sur une mémoire collective et une visée totalisante, se sont
substituées la pluralité, la diversité, la mouvance des textes, comme l’eau toujours changeante d’un même fleuve :
le fleuve sans fin de l’Écriture, utopique et extatique, s’écoulant éternellement vers le Nouveau et l’Inconnu,
répétant éternellement son murmure et son incantation”.
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assimilações, transformações, sem que as identidades se fundam, e oferece espaço para a

construção de múltiplos sentidos na representação literária do sujeito.

Se a história tradicional tende mesmo a “afastar o passado do presente”, nos

termos de Paul Ricoeur (1997: p. 249), não só as novas narrativas historiográficas buscam

atualizar a noção de tempo para aproximá-los, mas – e sobretudo – as narrativas literárias

ditas migrantes tentam dar conta, mesmo que ficcionalmente, das relações entre o passado

histórico e o presente vivido no deslocamento do sujeito. A arte literária tem essa dupla

capacidade, de atualizar o discurso historiográfico via ficção e de tensionar os limites entre

real e ficcional. Nas palavras de Pierre Nepveu, a literatura inscreve-se em um espaço

intermediário, complexo, par articular posições as mais adversas acerca de um fato social:

Há certamente uma relação com o identitário que é a relação com uma
língua, com um lugar, mas ao mesmo tempo a literatura se inscreve na tensão
e na abertura, e ela não se fixa no dogmatismo. Seus equívocos fazem justiça
a toda a riqueza efervescente de nossa realidade. A literatura tem essa
capacidade de regenerar nossa relação com o real, sem que ela sirva
necessariamente a um objetivo preciso (NEPVEU: 2010, p. 17).6

Frequentemente, o exílio é uma das molas propulsoras dos conflitos identitários.

As implicações do trânsito empreendido por sujeitos exilados são de ordem íntima e

contundente, fundam novas formas de imaginário e, consequentemente, configuram novos

espaços para a emergência das escritas migrantes. Para Pierre Ouellet, o exílio é a nova

condição do imaginário: ele se desdobra na memória de deslocamentos passados e “no sonho

que faz de um lugar de abrigo eternamente por vir, […] o espaço aberto dos olhares e das

palavras para onde convergem as verdadeiras comunidades em sua mais profunda e mais

íntima movência ou transumância (OUELLET: 2013, p. 146).

Há que se pensar a figura do exilado (assim como a do estrangeiro em geral) de

modo a evitar a fixação de traços, como propõe Simon Harel, para quem a experiência do

“tornar-se” estrangeiro ultrapassa a mera desterritorialização. Ele diz não acreditar nos

discursos construídos a partir de uma visão romântica, que fazem do estrangeiro um ser

apátrida cujo único destino seria o exílio: “tornar-se estrangeiro é, em resumo, aceitar a

deiscência que funda a identidade”7 (HAREL: 1992, p. 11). A noção de diferença não pode,

portanto, ser reduzida a mera configuração espacial, segundo a qual alteridade é sinônimo de

6 “Il y a bien sûr un rapport à l’identitaire qui est le rapport à une langue, à un lieu, à une mémoire, mais en
même temps la littérature s’inscrit dans la tension et dans l’o uverture, et elle ne se fige pas dans le dogmatisme.
Ses équivoques rendent justice à toute la richesse effervescente de notre réalité. La littérature a cette capacité de
régénérer notre rapport au réel, sans qu’elle serve nécessairement un but précis”.
7 “Devenir étranger, c’est somme toute accepter la déhiscence qui fonde l’identité”.
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distanciamento físico; ao contrário, é justamente a proximidade do estrangeiro que constitui o

fator desestabilizador. Segundo Julia Kristeva, ao versar sobre as possibilidades de contato

com o estrangeiro, o ideal seria

Não procurar fixar, coisificar a estrangeiridade do estrangeiro. Somente tocá-
la, roçá-la, sem lhe dar estrutura definitiva. Simplesmente esboçar o seu
movimento perpétuo através de alguns rostos disparatados desfilando hoje
sob nossos olhos, através de algumas de suas imagens antigas, mutantes,
dispersas na história. Tornar também mais leve essa estranheza, voltando a
ela incessantemente – mas cada vez de forma mais rápida. Fugir do seu ódio
e do seu fardo, não pelo nivelamento e pelo esquecimento, mas pela
retomada harmoniosa das diferenças que ela estabelece e propaga
(KRISTEVA: 1994, p. 10).

Nas escritas migrantes, um dos temas mais explorados é o estatuto identitário da

figura do estrangeiro, no interior da qual se encontra o exilado, o que suscita a

problematização das relações entre cultura, poder e política, já que em muitos casos o

movimento migratório dos escritores deve-se ao descontentamento ou à discordância com o

contexto sociopolítico do país de origem. Nesses casos, o exílio pode ser entendido como uma

espécie de “ferida secreta, que geralmente o próprio estrangeiro desconhece, [e que]

arremessa-o nesse vagar constante” (KRISTEVA: 1994, p. 12).

As diferentes manifestações da movência – e do exílio, particularmente – são

frequentes no Quebec, província que traz impressos em sua história literária traços da

fragmentação identitária, da multiplicidade de expressões culturais devido à acolhida a

imigrantes dos mais diversos pontos do planeta. Mas antes mesmo de se perceber como um

centro de convergência de escritores migrantes, a partir do final da década de 1960, a

literatura quebequense começa a ser pensada sob o viés da diversidade e da pluralidade, num

momento em que a própria ideia de identidade nacional uniforme passa a ser refutada pela

crítica. Laurent Mailhot afirma, por exemplo, que os anos 1970 “foram decisivos para a

literatura quebequense. Ela se reconheceu a si mesma ao mesmo tempo em que se tornava

contemporânea, internacional, intergeracional, poligenérica”8 (MAILHOT: 1997, p. 7).

E m L’écologie du réel, Pierre Nepveu já se propunha a pensar as escritas

migrantes enquanto categoria significativa do sistema literário quebequense, uma vez que no

início da década de 1980 ampliou-se a difusão de obras que abordavam o exílio e a hibridação

cultural. Nesse período, ele observa a existência de dois pontos fundamentais:

8 “ont été décisifs pour la littérature québécoise. Elle s’est reconnue elle-même tout en devenant contemporaine,
internationale, intergénérationnelle, polygénérique”.
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O primeiro provém do fato de que o próprio imaginário quebequense se
definiu amplamente, desde os anos sessenta, sob o signo do exílio (psíquico,
fictício), da falta, do país ausente ou inacabado e, do interior dessa
negatividade, constituiu-se em imaginário migrante, plural, frequentemente
cosmopolita. […] O segundo fato importante que caracteriza a escrita
migrante dos anos oitenta é sua coincidência com todo um movimento
cultural para o qual, justamente, a mestiçagem, a hibridação, o plural, o
desenraizamento são modos privilegiados, assim como, no plano formal, o
retorno do narrativo, das referências autobiográficas, da representação
(NEPVEU: 1988, p. 200-1).9

Vê-se aqui que a discussão acerca da presença de uma certa migrância em

narrativas desse período adquire importância no sentido de identificar e legitimar a presença

dos elementos migrantes e híbridos em uma literatura que, até então, não tratava do exílio

senão no plano psíquico. A partir daí, parece ter início a tomada de consciência da presença da

migrância nas narrativas que passavam a proliferar, dando acesso à voz do imigrante. Vale

destacar também que Nepveu já identificou, nessa época, a associação do caráter

autobiográfico às escritas migrantes, ainda que naquele momento se restringisse ao plano

formal.

O exílio, nos termos de Nepveu, pode ser associado ao que Madeleine Ouelette-

Michalska vai chamar de “flou identitaire”: a necessidade de vislumbrar um futuro

historicamente legitimador após 1960 faz emergir um impulso identitário fora de foco, que se

situava, em realidade, em posição intervalar. A esse respeito, ela afirma:

A falta, o exílio, a despossessão de si alimentam a temática do país ausente,
incerto, cuja liberação efetuar-se-á por uma tomada de palavra que apela ao
acontecimento coletivo fundador. Essa trajetória oscila frequentemente entre
a nostalgia do que foi e a antecipação do que poderia advir. […] A
alternância entre esses dois pólos criará os dois tempos fortes de nossa
literatura: o pretérito perfeito e o futuro anterior (OUELLETTE-
MICHALSKA: 2010, p. 69).10

Ao traçar o percurso histórico da circulação e da conquista de espaço das

literaturas migrantes, sobretudo a partir do lançamento da revista Vice-Versa no início da

9 “Le premier tient au fait que l’imaginaire québécois lui-même s’est largement défini, depuis les années
soixante, sous le signe de l’exil (psychique, fictif), du manque, du pays absent ou inachevé et, du milieu même
de cette négativité, s’est constitué en imaginaire migrant, pluriel, souvent cosmopolite. […] Le deuxième fait
important qui caractérise l’écriture migrante des années quatre-vingt, c’est sa coïncidence avec tout un
mouvement culturel pour lequel, justement, le métissage, l’hybridation, le pluriel, le déracinement sont des
modes privilégiés, comme, sur le plan formel, le retour du narratif, des références autobiographiques, de la
représentation”.
10 “Le manque, l’exil, la dépossession de soi alimentent la thématique du pays absent, incertain, dont la libération
s’effectuera par une prise de parole appelant l’événement collectif fondateur. Cette trajectoire oscille souvent
entre la nostalgie de ce qui a été et l’anticipation de ce qui pourrait advenir. […] L’alternance entre ces deux
pôles créera les deux temps forts de notre littérature : le passé simple et le futur antérieur”.
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década de 1980, Pierre Ouellet destaca a compreensão da figura do estrangeiro ou migrante

como mediador entre culturas, passando a ocupar novos territórios culturais e políticos. Ele

ressalta, ainda, que

é o estrangeiro imaginário, seja a figura literária ou estética do migrante e do
mestiço, que terá sido o germe real, mais eficiente do que qualquer discurso
de natureza ética, ideológica ou política, das mutações culturais profundas
que o Quebec dos últimos anos terá vivido de maneira transversal,
propriamente transcultural, desde a cultura popular mais compartilhada até
as práticas culturais mais experimentais, cuja dimensão exógena foi
manifestada com uma força irresistível, ligando assim o destino de todo
grupo cultural, no sentido antropológico do termo, à voz e à tensão
singulares do estrangeiro que o habitam profundamente, à expressão sempre
particular, fora do comum, ou seja, à estraneidade mais heterogênea que está
no princípio de sua gênese ou de suas transformações (OUELLET: 2008, p.
33).11

A escrita migrante passa a ser considerada na literatura quebequense não sem a

discussão da problemática do pertencimento. Ao se ampliar os horizontes da crítica com vistas

a pensar o impacto de obras de autores neoquebequenses e/ou reconhecer a importância da

figura do imigrante na produção literária a partir do final dos anos 1980, passa-se a

ressignificar um sistema literário em que o nacionalismo era fenômeno frequente nos estudos,

sob a égide do chamado “fait québécois”, considerado sob ameaça por alguns críticos naquela

época. Analisando as implicações do impulso nacionalista no período, Ertler aborda o

problema da sobrevivência de uma literatura quebequense frente à emergência das escritas

migrantes:

Essa separação dos discursos, que tinha certamente tornado visível a
clivagem “nacional versus migrante”, prossegue em diferentes níveis dos
textos contemporâneos. Visto que um dos grandes temas é o da “nação”, da
identidade, da origem, da filiação  –  em particular no contexto quebequense
–, a carga emotiva que contém não pode ser facilmente neutralizada, na
medida em que ele é sempre considerado em relação à questão de sua
sobrevivência para a cultura específica no contexto canadense. O sistema
literário quebequense logo reagiu à emergência dessas escritas migrantes ou
neoquebequenses, cujo impacto era visível pela distribuição de prêmios
literários no seio do grupo dos migrantes (ERTLER: 2007, p. 74-5).12

11 “c’est l’étranger imaginaire, soit la figure littéraire ou esthétique du migran t et du métis, qui aura été le ferment
réel, plus efficient que n’importe quel discours de nature éthique, idéologique ou politique, des mutations
culturelles profondes que le Québec des dernières années aura vécues de manière transversale, proprement
transculturelle, depuis la culture populaire la mieux partagée jusqu’aux pratiques culturelles les plus
expérimentales, dont la dimension exogène a été rendue manifeste avec une force irrésistible, nouant ainsi le
destin de tout groupe culturel, au sens anthropologique du terme, à la voix et à la tension singulières de l’étranger
qui l’habite au plus profond, à l’expression toujours particulière, hors du commun, soit à extranéité la plus
hétérogène qui est au principe de sa genèse ou de ses transformations”.
12 “Cette ligne de partage des discours qui avait certainement rendu visible le clivage ‘national vs. migrant’ se
poursuit à différents niveaux des textes contemporains. Vu qu’un des grands thèmes est celui de la ‘nation’, de
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Hoje, as escritas migrantes ou neoquebequenses, denominação mais recente,

constituem parte importante do sistema literário no Quebec. Mesmo que parte da crítica tenha

retirado sua parcela “migrante” e que sua formulação conceitual não constitua unanimidade, o

ponto de convergência continua sendo via de regra a imigração e, consequentemente, a

relação entre o contexto quebequense de sua produção e os diversos universos culturais

presentes na bagagem dos escritores das mais diferentes origens. Híbrida por excelência, essa

literatura continua a entrecruzar culturas, uma vez que “o autor migrante só compartilha uma

parte do vivido com os valores e o cotidiano da sociedade canadense ou quebequense, de

modo que sua identidade vê-se construída em parte por outras narrativas” 13 (ERTLER: 2007,

p. 75).

Com isso, o caráter transcultural das narrativas recupera fôlego e importância,

para além do que havia postulado, em 1940, o antropólogo cubano Fernando Ortiz, em seu

Contrapunteo cubano del tabaco y del azúcar. Ortiz considera que entre as contribuições de

cada raça para a constituição dos costumes e do caráter nacional cubano destaca-se uma

característica fundamental: o contato continuado entre culturas influencia os traços próprios

de cada uma, os quais se entrecruzam, alguns chegando a desaparecer. O contato intercultural

não se realiza no vazio, mas em uma sociedade concreta, na qual se opõem uma raça

opressora, a branca, e uma subjugada, a negra (apud IZNAGA: 1982, p. 16-7).

Na obra seminal de Ortiz, que coroa cerca de quarenta anos de estudo das relações

interculturais, ele cunha o neologismo transculturação, fruto de rigorosa análise crítica do

processo de encontro/confronto cultural. O conceito de transculturação é considerado mais

adequado ao conteúdo do fenômeno estudado, já que o vocábulo aculturação, utilizado na

época para designar a passagem intercultural, referia-se unicamente à falta ou negação de uma

cultura. Ortiz considera que os elementos culturais subtraídos ou negados estão relacionados

aos indivíduos considerados incultos, integrantes de uma minoria explorada. Na concepção de

aculturação, tais elementos dão lugar, de forma passiva, a outras culturas consideradas

superiores, representadas por elites detentoras de poder.

l’identité, de l’origine, de la filiation – en particulier dans le contexte québécois –, la charge émotive qu’il
contient ne peut pas être neutralisée facilement, dans la mesure où il est toujours considéré par rapport à la
question de sa survie pour la culture québécoise dans le contexte canadien. Le système littéraire québécois a
réagi très tôt à l’émergence de ces écritures migrantes ou néo-québécoises, dont l’impact était visible par la
distribution des prix littéraires au sein du groupe des migrants”.
13 “l’auteur migrant ne partage qu’une partie de son vécu avec les valeurs et le quotidien de la société canadienne
ou québécoise, de façon que son identité se voit construite en partie par d’autres récits”.
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Ainda que a análise da sociedade cubana empreendida por Ortiz pareça distante

das questões aqui abordadas, seu neologismo, recuperado anos mais tarde por Ángel Rama ao

pensar a transculturação narrativa na América Latina, merece ser mencionado pois se

propagou entre os estudos da migrância e permanece atual. Aludido por diversos críticos das

literaturas migrantes, o conceito é frequentemente atualizado com vistas a se pensar as

relações entre culturas em contato também no Quebec. Maria Bernadette Porto, por exemplo,

considera que a difusão das escritas migrantes traz a vivência do transcultural a partir do

contato do outro, o imigrante, com a comunidade francófona, sublinhando a reciprocidade das

relações de troca entre os elementos culturais ali presentes:

No Quebec urbano, afirma-se o devir transcultural, que aponta para o
movimento das trocas recíprocas, graças às quais a comunidade francófona
do Quebec e os grupos de transplantados se encontram aí continuamente
modificados. Falar em transcultura, noção proposta pelo cubano Fernando
Ortiz em 1940, significa reconhecer as diferentes fases de transição de uma
cultura a outra, o que supõe não apenas o fato de se adquirir uma cultura
distinta, mas também a perda da cultura anterior para a criação de uma
realidade sempre em aberto (PORTO: 2000, p. 52).

Nessa esteira, Ertler pensa as relações transculturais como marca da pluralidade

do espaço quebequense, especialmente em Montreal:

não estamos mais no tempo da ficcionalização do sistema binário do exílio,
ainda que alguns textos o sigam. Nos dias de hoje, as “escritas migrantes ou
neoquebequenses” são marcadas pelo trans-culturalismo, ou seja, de uma
parte, não há unicamente a problemática do imigrante que domina o
discurso, mas as histórias que se desenvolvem do imigrante chegado e
integrado (ou não integrado), particularmente no que concerne às crianças,
às segunda e terceira gerações. De outra parte, há uma tendência crescente a
valorizar o espaço metropolitano de Montreal como espaço transcultural
ideal, no seio do qual essas “escritas” chegam a se desenvolver (ERTLER:
2007, p. 75).14

Em favor da compreensão da pluralidade discursiva que emerge das narrativas dos

escritores analisados no presente estudo, cabe abordar, ainda, a noção de transnacionalismo,

processo segundo o qual “formações identitárias tradicionalmente circunscritas por fronteiras

políticas e geográficas ultrapassam fronteiras nacionais para produzir novas formações

identitárias” (PATERSON: 2015, p. 182). Uma literatura transnacional, segundo Paterson,

14 “on n’est plus à l’heure de la fictionnalisation du système binaire de l’exil bien que certains textes le
poursuivent. De nos jours, les ‘écritures migrantes ou néo-québécoises sont marquées par le trans-culturalisme,
c’est-à-dire que, d’une part, il n’y a plus uniquement la problématique de l’immigrant qui domine le discours,
mais les histoires qui se développent autour de l’immigrant arrivé et intégré (ou non intégré), en particulier en ce
qui concerne ses enfants, les seconde et troisième générations. D’autre part, il y a une tendance croissante à
valoriser l’espace métropolitain de Montréal comme espace transculturel idéal, au sein duquel ces ‘écritures’
arrivent à se développer”.
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rompe as barreiras do nacionalismo literário, rejeitando a noção de uma identidade formada a

partir de critérios estanques e bem delimitados, como o racial ou o de país de origem. O

sujeito transnacional constitui-se a partir de uma identidade mais complexa, mutável e

multicultural, apela para uma nova relação com o espaço e rejeita, frequentemente, a nostalgia

do país natal.

A ideia de uma literatura transnacional é debatida no Manifeste pour une

“littérature-monde” en français, assinado por quarenta e quatro escritores (dentre os quais

Dany Laferrière) e publicado em 2007 no jornal francês Le Monde. A ideia central do

manifesto é defender a existência de uma literatura em francês que ultrapassa os limites

territoriais, indo portanto de encontro à cisão estabelecida entre uma literatura autenticamente

francesa, de um lado, e uma expressão literária francófona, de outro. A defesa da ideia de uma

literatura transnacional presente no manifesto aponta para a construção de comunidades

imaginadas, o que contemplaria escritores que vivem o hibridismo e a mestiçagem.

Na contemporaneidade, como se vê, proliferam os conceitos formados a partir do

prefixo trans, que remetem à ideia de travessia, de passagem, de transbordamento. A leitura

de alguns desdobramentos da noção de transculturação poderia dar a ideia de uma certa

harmonização entre elementos da cultura de origem e aqueles assimilados quando do contato

entre eles. No entanto, em seu caráter contestatório com relação à condução política do

contato intercultural, a transcultura, “através da introdução do pensamento da diferença e do

impuro, questiona toda a pretensão universalista e ao mesmo tempo introduz a categoria dos

afetos e das emoções no âmbito das questões políticas” (FIGUEIREDO: 2010, p. 88).

O conceito de transculturação foi, sobretudo ao longo dos anos 1990, colocado no

centro do interesse de pesquisadores quebequenses com vistas a pensar a pluralidade das

produções. Fulvio Caccia teria sido um dos maiores defensores da transcultura, tendo o

conceito alimentado a política editorial da revista Vice Versa, e a tomada de posição dos

escritores que dela faziam parte contribuiu para o reconhecimento que foi sendo dado a obras

oriundas dessa corrente (GAUTHIER: 1997, p. 48).

Ao retraçar o percurso do conceito de transculturação na revista Vice Versa, Simon

Harel sublinha a crítica ao multiculturalismo e o aprofundamento do tema no âmbito das

escritas migrantes no Quebec por escritores que colaboravam na revista. Ainda que se tratasse

de escritores migrantes de origem italiana, cujas produções não estão muito próximas do

corpus aqui analisado, vale retomar a reflexão de Harel no que ele contribui para elucidar a
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compreensão do termo transculturação, e pela importância que as ideias debatidas na revista

têm até hoje nos estudos acerca da literatura quebequense:

À época não tão distante em que o conceito de escrita migrante – hoje
amplamente difundido no domínio das letras quebequenses – não é ainda
instrumentalizado, Marco Micone reivindica a tomada da palavra da cultura
imigrante; já Tassinari e Caccia defendem com vigor a pertinência do
discurso transcultural no contexto quebequense. Para os escritores da revista
Vice Versa, a transcultura não é sinônimo de harmonia, de fusão, nem de
reconciliação. Ela não concorda […] com o elogio do multiculturalismo. A
dinâmica transcultural é impura, imperfeita, assimétrica. Ao lermos
Lamberto Tassinari, compreendemos melhor a importância da referência ao
pensamento do etnólogo Fernando Ortiz. Se é verdade que há uma
mestiçagem no centro das sociedades contemporâneas, ela é impura: ela
representa uma forma residual que escapa à apreensão harmoniosa dos
contrários (HAREL: 2005, p. 76).15

De todo modo, a insistência em se reavaliar conceitos relacionados ao contato

intercultural nos dias de hoje demonstra a necessidade de se repensar constantemente as

estratégias de análise desses fenômenos e, mais do que isso, evidencia a preocupação em

compreender o lugar das escritas migrantes em sociedades multiculturais como o Quebec.

Com a ascensão de escritores da migrância, que passaram a ocupar papel de destaque nesse

sistema literário e atraem hoje o interesse de pesquisadores das mais diversas partes do globo

– não se pode deixar de ressaltar o impacto da entrada de Dany Laferrière na Académie

Française em 2013, por exemplo –, faz-se necessário verificar de que modo os textos

dialogam com essa vasta pluralidade de culturas que coabitam o espaço quebequense e,

consequentemente, seu imaginário. 

Assim, exílio, errância e outros processos ligados ao trânsito do sujeito estão

intimamente relacionados à literatura produzida por escritores migrantes, o que traz à ordem

do dia novas dimensões do diálogo intercultural e impulsiona o pensamento acerca da

problemática das identidades. Certamente o Quebec constitui-se em fértil espaço para a

emergência de tais questões, em especial tendo a cidade de Montreal passado a ser vista como

território da pluralidade, “cidade-mundo” (OUELLET: 2005, p. 141) da emergência da

diversidade e da riqueza do contato (ainda que conflituoso) entre as culturas. Tal constatação é
15 “À l’époque pas si lointaine où le concept d’écriture migrante – aujourd’hui largement diffusé dans le domaine
des lettres québécoises – n’est pas encore instrumentalisé, Marco Micone revendique la prise de parole de la
culture immigrée ; Tassinari et Caccia, défendent quant à eux avec vigueur la pertinence du discours transculturel
dans le contexte québécois. Pour les écrivains de la revue Vice Versa, la transculture n’est pas synonyme
d’harmonie, de fusion ou encore de réconciliation. Elle ne concorde pas […] avec l’éloge du multiculturalisme.
La donne transculturelle est impure, imparfaite, asymétrique. À lire Lamberto Tassinari, on comprend mieux
l’importance de la référence à la pensée de l’ethnologue Fernando Ortiz. S’il y a bien un métissage au coeur des
sociétés contemporaines, ce dernier est impur : il représente une forme résiduelle qui échappe à la saisie
harmonieuse des contraires”.
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conveniente ao discurso da harmonização por parte da política canadense de

multiculturalismo, condizente ainda com o contexto franco-canadense, que continua a

difundir o discurso da diferença perante o Canadá anglófono, o que explicaria, aliás, a

crescente aceitação das escritas migrantes no sistema literário do Quebec.

Sergio Kokis, afinado com essa tendência, insere-se criticamente ao pensar no

estatuto do escritor migrante nas sociedades contemporâneas:

Esses novos bárbaros – à maneira dos militares germânicos que ocupavam
pouco a pouco os exércitos romanos enquanto soldados, depois oficiais, para
em seguida tornarem-se políticos no seio do poder – dominam cada vez
melhor a língua dos colonizadores, que é a única que lhes dá acesso à
universalização de seu imaginário de origem. Eles emigram, instalam-se e,
aos poucos, introduzem a maneira de ser de seus mundos respectivos, suas
histórias e sua sensualidade na estrutura cognitiva e linguística das
metrópoles. Sobretudo, eles despertam os temas da ruptura das relações
coloniais e das lutas sociais. Mais do que a nostalgia, o tema constante
dessas novas literaturas é o mundo estilhaçado e a ruptura dos mitos tal
como os vivem de forma cotidiana esses escritores vindos de longe (KOKIS:
1999a, p. 135).16

Ele traz ao debate a questão da apropriação da língua como estratégia de inserção

e desbravamento dos novos territórios culturais de que os “escritores vindos de longe” passam

a fazer parte. A noção de ruptura é igualmente chave para que se pense o contexto de

produção desses escritores, pois está no cerne da reelaboração e consequente reescrita dos

mitos ligados à constituição do sujeito migrante.

O deslocamento do sujeito incita a ultrapassagem de fronteiras, já que a

transitoriedade das identidades em jogo no processo de adaptação ao novo lugar implica

também na reconstrução das relações com as origens e com o outro. A esse respeito, Maria

Bernardette Porto pondera a respeito da presença dos deslocamentos na vida dos sujeitos

migrantes e faz as seguintes considerações:

Despedaçado entre dois tempos e duas cartografias existenciais, o imigrante,
em processo de integração, (movimento contínuo, conhecido, aliás, por todos
nós em nossas histórias particulares em que, a cada momento, podemos
exercitar o transbordamento de fronteiras em relação ao outro que, por sua
vez, se desloca ou não em nossa direção) atualiza a passagem por excelência.
Trata-se de ler a identidade como passagem e construção permanentes entre

16 “Ces nouveaux barbares – à la façon des militaires germaniques qui occupaient peu à peu le s armées romaines
en tant que soldats, puis officiers, pour ensuite devenir des politiciens au sein du pouvoir – possèdent de mieux
en mieux la langue des colonisateurs, laquelle est la seule qui leur donne accès à l’universalisation de leur
imaginaire d’origine. Ils immigrent, ils s’installent et, au fur et à mesure, ils introduisent la façon d’être de leurs
mondes respectifs, leurs histoires et leur sensualité dans la structure cognitive et linguistique des métropoles.
Surtout, ils réveillent les thèmes de la rupture des rapports coloniaux et des luttes sociales. Davantage que la
nostalgie, le thème constant de ces nouvelles littératures est le monde éclaté et la rupture des mythes tels que le
vivent de façon quotidienne ces écrivains venus d’ailleurs”.
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origem e devir, e de considerar a vivência da passagem à luz do desejo
(PORTO: 2000, p. 55).

Tais ideias fazem pensar na reflexão de Edward Said acerca do exílio: ele diz

tratar-se de um processo marcado por uma “fratura incurável entre um ser humano e um lugar

natal, entre o eu e seu verdadeiro lar”, movimento cujas realizações “são permanentemente

minadas pela perda de algo deixado para trás para sempre” (SAID: 2003, p. 46). Portanto, o

lugar onde se encontra o sujeito exilado é sempre provisório. Ao deixar o local de origem para

se instalar no espaço de acolhida, um novo universo lhe é apresentado de modo a transformar

sua leitura de mundo: “Fronteiras e barreiras, que nos fecham na segurança de um território

familiar, também podem se tornar prisões […]. O exilado atravessa fronteiras, rompe barreiras

do pensamento e da experiência” (SAID: 2003, p. 58).

Ainda que seja comum na crítica certa confusão entre as figuras do escritor

exilado e a do imigrante, Maximilien Laroche faz questão de diferenciá-los: para ele, o

imigrante enfrenta um corte espacial, geográfico e sobretudo demográfico, ao passo que o

exilado está em ruptura com seu espaço subjetivo e com um tempo histórico: sua situação é

mais incerta, pois não sabe quando nem se voltará a seu lugar de origem (LAROCHE: 1999,

p. 20).

Laroche também se posiciona contrariamente ao epíteto “neo-québécois”

(neoquebequenses) para designar indistintamente os escritores migrantes instalados no

Quebec, primeiramente porque não seria mais do que uma volta do termo “néo-canadiens”

(neocanadenses), usado para designar os escritores do Quebec em relação ao restante do

Canadá. Além disso, o primeiro termo remete, segundo Laroche, a uma prática ideológica que

os separa dos demais, trazendo um julgamento de valor, sendo os primeiros considerados

temidos, mais novos e incompletos perante os outros, vistos como antigos e ultrapassados

(LAROCHE: 1999, p. 20).

No interior dessa discussão, ao se referir aos escritores migrantes como aqueles

“artistas que vêm de longe”, ele aprofunda as diferenças entre a posição do imigrante e a do

exilado (LAROCHE: 1999, p. 21). O primeiro busca adquirir nova identidade que inserirá no

novo mundo, ele efetua uma troca: deixa um país por outro, trocando uma nacionalidade por

uma cidadania, obtendo benefícios com essa mudança; pode-se, nesse caso, falar de adaptação

ou de integração. No segundo caso, ao se exilar, o sujeito muda de psicologia e se torna o

distanciado, o separado: ele sofre uma perda para a qual não pode buscar compensação. Ao

refletir sobre a figura do exilado, deve-se estar sensível às trocas recíprocas operadas muito
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mais profundamente do que no caso do imigrante, às perdas e ganhos ocasionados pela

coabitação de duas culturas.

Um escritor vindo de longe é necessariamente aquele que compara, que “faz a

ponte entre aqui e lá, entre outrora e hoje”17 (LAROCHE: 1999, p. 22)f. Com isso, seus

personagens trazem sempre o olhar do Outro para a sociedade em que se estabelece,

ampliando a reflexão acerca da identidade inacabada, provocando nova compreensão de seus

valores e projeções. Laroche chama a atenção ao fato de as personagens exóticas criadas por

escritores migrantes estarem sempre em relação àquelas que são familiares, “à imagem que

nós projetamos nas figuras de nossos desejos que vemos a partir de então postos em paralelo

com outros desejos, outras imagens”18 (LAROCHE: 1999, p. 22). Tal é a maior contribuição

do escritor vindo de longe, para Laroche: incitar nos leitores um repensar de si mesmos a

partir de um olhar de fora, crítico e provocador, que muitas vezes acaba por proporcionar um

mergulho no mais profundo de si até então convenientemente escondido, secreto. Os valores

obscurecidos por suas convenções sociais ressurgem sob esse outro olhar desestabilizador.

1.2 UMA REFERENCIALIDADE CONFUSA: ORIGENS E CONTEXTO

A fim de compreender melhor as origens dos processos de movência que

culminam no estabelecimento das literaturas migrantes, faz-se necessária a revisão de

algumas das bases históricas da sociedade quebequense, sobretudo no que se refere a seu

caráter plural e à construção identitária. A questão da identidade nacional quebequense

apresenta peculiaridades que remontam à época colonial, quando o pertencimento já

configurava um ponto de tensão com relação à França. A história do Quebec se constrói,

primeiramente, à sombra da metrópole, o que tem implicações ainda nos dias de hoje. Some-

se a isso a dupla colonização do Canadá, com o período de conquista do Quebec pela

Inglaterra em meados do século XVIII, o que contribui para que o mosaico de referências seja

ainda mais conflituoso.

Tal confusão referencial desestabiliza a formação identitária desta sociedade,

sendo o significado de “ser quebequense” insistentemente debatido até os dias de hoje. Com

isso, constitui-se terreno propício para a busca de um modelo próprio, cuja originalidade

17 “il fait le pont entre ici et là-bas, entre autrefois et aujourd’hui”.
18 “à l’image que nous projetons dans les figures de nos désirs que nous voyons désormais mis en parallèle avec
d’autres désirs, d’autres images”.
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consiga abarcar tanto as referências basilares que compõem o passado colonial (por exemplo,

o componente imigrante que chega da França para construir um país e as populações

autóctones que já habitavam o local antes da chegada dos colonizadores) e que desencadeiam,

futuramente, o sentimento nacionalista, quanto as novas correntes de imigração que chegam

ao país (notadamente após as políticas de imigração postas em prática a partir da década de

1960) e que impulsionam o debate sobre as diferenças.

Ao fazer um balanço das implicações decorrentes da dupla colonização, Bernard

Andrès assim sintetiza algumas das peculiaridades que compõem a sociedade quebequense:

Pelo fato de o Canadá ter conhecido dois tipos de colonização, ele se divide
entre duas memórias e duas histórias, a da França e da Inglaterra. Se
considerarmos igualmente a importância primordial das alianças com os
ameríndios, uma terceira memória também é levada em consideração, mais
ou menos assumida pelos recém-chegados na colônia. É certo que os heróis
da Nova França provêm de duas antigas metrópoles, mas eles descendem
igualmente da terra canadense. Inicialmente franceses, as primeiras gerações
de colonos tornaram-se canadenses tomando emprestado o patronímico dos
aborígenes, os primeiros verdadeiros canadenses. Na sequência, a conquista
inglesa redefiniu o país e forçou esses franco-canadenses a se adaptarem ao
novo regime sem perder sua língua nem sua alma. Sem perder, acima de
tudo, para muitos entre eles hoje, o distante desejo de um dia se realizarem
enquanto nação. É essa tensão entre dois “povos fundadores” que fez a
originalidade do Quebec e do Canadá há 500 anos (ANDRÈS: 2013, p. 66-
7).

É evidente, portanto, que a problemática da filiação não pode ser deixada de lado

ao se pensar o caráter compósito do sistema literário do Quebec, microcosmos do sistema

social que ainda tenta se (re)conhecer e se (re)definir. Uma possibilidade de interpretação

dessa história é proposta por François Ouellet na obra Passer au rang de père (2002), na qual

analisa alguns dos processos estruturais da história e da historiografia quebequenses para

tentar entender alguns dos mitos fundadores dessa literatura. Ele propõe a imagem paterna

como metáfora para as relações de dependência e tentativas de autonomização da sociedade

ao longo da história.

O fio condutor das análises é a ruptura com imagens de pai, de onde vem o título:

a partir da metáfora das relações entre pai e filho, ele verifica as implicações da imagem

paterna (uma espécie de símbolo de permanência e de pertencimento com relação à

metrópole, cujos componentes incluem as relações com a igreja) na construção de uma

história literária quebequense. Para François Ouellet, é necessário romper com essa imagem

para daí construir outras, para que o filho autonomize-se e se torne, ele próprio, pai. Em

outras palavras, seria um processo de criação de novos paradigmas, a partir do
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autoconhecimento e do estabelecimento de estruturas criativas próprias, para daí passar a ser o

referencial; desvincular-se dos pontos de referência pré-estabelecidos para se tornar um novo

centro de referência.

Assim, seria impossível falar-se em independência e autonomia da sociedade

quebequense sem a ruptura com uma imagem paterna inicial. Esse corte é necessário para que

se redefina uma paternidade simbólica – com novas possibilidades de autonomização do

pensamento crítico, por exemplo – para, finalmente, tornar-se outra:

Hoje, […] eu não vejo como pensar a questão do pai sem colocar a questão
nacional, nem como pensar a questão nacional sem uma reforma social que
daria novamente à figura paterna uma posição simbólica hegemônica. Esses
dois aspectos são inseparáveis: realizar a independência política é se dar a
possibilidade de definir uma nova forma de paternidade simbólica. A
independência não é senão um meio para passar ao estatuto de pai
(OUELLET: 2002, p. 121).19

Uma vez quebrada a paternidade simbólica, o imaginário coletivo estaria

preparado para tomar a frente da escrita de sua própria história. Trata-se, para Ouellet, de um

processo intrínseco à construção do próprio pensamento histórico, é a constante construção e

reconstrução de paradigmas:

Sem dúvida, a representação do pai no imaginário coletivo é tanto produto
da história quanto produção da história: porque os atos e os gestos dos
homens não visam nada mais, nada menos que a necessidade de se tornar
pai, de construir uma paternidade simbólica, eles só produzem uma história
para que outros, fatalmente, a desfaçam e a refaçam (OUELLET: 2002, p.
23).20

Segundo Ouellet, o problema do pertencimento – comum a todas as colônias

americanas, cada uma a sua maneira, vale dizer – tem origem na chegada dos primeiros

imigrantes ao território que os europeus batizaram de “Nouvelle France”, ou “Nova França”

(no caso do Canadá francófono, seu objeto de análise) e de “Nouveau Monde”, ou “Novo

Mundo” (mais amplamente com relação às Américas). Essas expressões, construídas sobre a

ideia de “novo”, trazem substancial carga simbólica, principalmente em dois aspectos: um

deles está ligado à possibilidade de (re)construção a partir da ruptura com a metrópole; outro

19 “Aujourd’hui, […] je ne vois pas comment penser la question du père sans poser la question nationale, ni
comment penser la question nationale sans une réforme sociale qui redonnerait à la figure paternelle une position
symbolique hégémonique. Ces deux aspects sont inséparables  : réaliser l’indépendance politique, c’est se donner
la possibilité de définir une nouvelle forme de paternité symbolique. L’indépendance n’est qu’un moyen pour
passer au rang de père”.
20 “Sans doute la représentation du père dans l’imaginaire collectif est tout autant le produit de l’histoire que la
production de l’histoire : parce que les faits et les gestes des hommes ne visent rien de moins et rien d’autre que
la nécessité de se faire père, de construire une paternité symbolique, ils ne font que produire une histoire pour
que d’autres, fatalement, la défassent et la refassent”.
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remete à noção de continuidade e expansão dessa metrópole, o que ao mesmo tempo ignora a

existência de vida antes da chegada dos novos habitantes. O autor sustenta que a metáfora do

pai torna-se a expressão privilegiada de um espaço onde nova vida é possível: “Ela tem o

valor de continuidade da França do ponto de vista das elites, mas valor de ruptura do ponto de

vista dos colonos”21 (OUELLET: 2002, p. 30).

O sistema simbólico proposto por Ouellet pensa a sociedade de forma patriarcal,

em que o desenvolvimento dos fatos sociais, culturais, históricos ou literários se dá pela

relação do pai com o filho, cujo objetivo é tornar-se, ele próprio, pai. Os colonos enviados à

Nova França são filhos em outro nível: a imigração era, no século XVII, essencialmente

jovem, solteira e masculina. Os homens eram enviados ao Canadá nessas condições, para

servirem de mão-de-obra, e só receberiam (ou formariam) suas famílias quando tivessem

condições de garantir eles próprios a subsistência: em 150 anos, só chegaram 250 casais. Um

censo realizado em 1666 revela que, entre 179 solteiros com idade de 16 a 40 anos, apenas 45

eram mulheres disponíveis para casamento (OUELLET: 2002, p. 29).

Esse processo revela uma vontade de independência desses imigrantes que

chegavam sós, jovens que tentavam se tornar independentes dos pais para viverem a própria

vida. Essa relação fica clara ao se pensar que o regime político era uma monarquia absoluta,

estrutura fortemente ligada à figura paterna. Além disso, o papel da igreja instalada no

território assemelhava-se a uma teocracia.

Daí a pertinência de se associar as relações entre os colonos e a metrópole com as

imagens de pai e filho:

Socialmente, no início eles são filhos que, na medida em que decidem
refazer sua vida na Nova França, inscrevem uma ruptura com seu país de
origem. Duas expressões-chave aqui: nova vida e ruptura. Para recomeçar
do zero, é preciso fazer tabula rasa; para tornar-se pai, é necessário matar o
pai. […] O contexto cultural norteamericano, tão radicalmente diferente de
tudo o que os colonos conhecem, permite o estabelecimento de novas
condições de vida a partir das quais seria possível definir e instituir um novo
poder paterno (OUELLET: 2002, p. 29-30).22

Tais ideias em torno da construção dessa Nova França ainda incipiente auxiliam

na compreensão de traços que estão presentes até hoje no questionamento das identidades no

21 “Elle a la valeur de continuité de la France du point de vue des élites, mais valeur de rupture du point de vue
des colons”.
22 “Socialement, ce sont d’emblée des fils qui, pour autant qu’ils décident de refaire leur vie en Nouvelle-France,
inscrivent une rupture avec leur pays d’origine. Deux expressions clés ici : nouvelle vie et rupture. Pour repartir a
zéro, il faut faire table rase ; pour devenir père, il faut tuer le père. […] Le contexte culturel nord-américain, si
radicalement différent de tout ce que les colons connaissent, permet la mise en place de nouvelles conditions de
vie à partir desquelles il serait possible de définir et d’instituer un nouveau pouvoir paternel”.
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Quebec. Desde a época colonial essas identidades são conflituosas, e as rupturas de que fala

Ouellet não acontecem rapidamente, elas levam muitos anos para se tornarem realidade. O

problema do pertencimento (que remete à ideia de obediência à metrópole) e a necessidade de

autonomia são fatores-chave para que essa nova sociedade se liberte do poder da igreja e das

figuras paternas às quais deveria prestar contas. Provavelmente essa libertação só se

estabeleceria, pelo menos com maior impacto histórico, muito tempo depois, com a chamada

Revolução Tranquila (ao longo da década de 1960)23, que tem como um dos principais

legados a desvinculação entre educação e igreja, contribuindo, por extensão, para a laicidade

do próprio Estado.

Ainda à época da chegada dos primeiros colonos, a relação com o poder

eclesiástico acabava, indiretamente, por fragilizar de certa maneira os laços desses novos

habitantes com a figura paterna (a França), uma vez que as relações entre igreja e monarquia

também se encontravam abaladas. Para François Ouellet, a passagem à modernidade cultural

se deu a partir da retirada do poder de decisão da elite clerical, modificando profundamente as

ligações filiais entre a colônia e a metrópole: gradualmente, a igreja iria, “sob o impulso de

um desenvolvimento sempre aumentado do sentimento nacional […], engajar uma relação de

força com o Canadá que a colocava, ela própria, em posição inferior de filho, o que só podia

tornar mais vulnerável sua face paterna”24 (OUELLET: 2002, p. 40).

Em outras palavras, se o clero perde sua posição referencial de pai durante a

Conquista da Nova França pelos ingleses (1759-1763), ele passa ao estatuto de filho, sujeito

ao modelo político britânico. Lise Gauvin aponta que essa questão referencial não era

propriamente um problema colonial nos termos que se costuma compreender, já que os únicos

colonizados, até a tomada do Quebec pelos ingleses, eram os povos nativos:

23 Empregada pela primeira vez por um redator do jornal Globe and Mail, de Toronto, a expressão Quiet
Revolution, ou Révolution Tranquille (Revolução Tranquila) designa um período de mudanças significativas
ocorridas na sociedade quebequense sobretudo durante o governo liberal de Jean Lesage, que marcou a entrada
do Quebec na modernidade e a ascensão do nacionalismo. Não há consenso quanto ao período exato em que
ocorreu, mas trata-se do conjunto de profundas transformações políticas e sociais implementadas entre os anos
de 1960 e 1970, dentre as quais se destacam a nacionalização da produção energética e a criação da Hydro-
Québec; a organização do sistema de previdência; alterações no código civil (com destaque para o
estabelecimento do divórcio); a implementação de melhorias para as mulheres; a laicidade da educação, que até
então era gerenciada pelo clero; a criação do ministério de assuntos culturais, impulsionando a produção artística
e cultural. Segundo Pierre Morel, a expressão Revolução Tranquila  designa um período essencial da evolução
do Quebec, de efervescência sem precedentes, que assina a certidão de nascimento do “modelo quebequense”,
pela ascensão do sentimento nacional e a emergência de uma “verdadeira identidade quebequense”, momento em
que uma das províncias mais tradicionais do Canadá torna-se uma das mais vanguardistas (MOREL: 2007, p. 45-
6).
24 “sous l’impulsion d’un développement toujours accru du sentiment national […], engager un rapport de force
avec le Canada qui la plaçait elle-même en position inférieure de fils, ce qui ne pouvait que rendre plus
vulnérable sa face paternelle”.
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Os habitantes da Nova França eram europeus coloniais e colonizadores que
não podiam verdadeiramente se dizerem colonizados, senão pela autoridade
do poder central. Os verdadeiros colonizados eram então os Ameríndios. Sob
o regime inglês, a partir de 1763, a situação é, bem entendido, muito
diferente, uma vez que os francófonos tornam-se sujeitos britânicos que se
tenta, por diversos meios, assimilar (GAUVIN: 2012, p. 10).25

Há controvérsias entre os historiadores; alguns consideram o período da conquista

pelos ingleses como um fator positivo para a afirmação de uma identidade própria no futuro,

por ter permitido um certo distanciamento do modelo francês e o enfraquecimento da

influência do clero, outros entendem essa ruptura como um corte no projeto de identidade

nacional que poderia vir a se consolidar mais naturalmente sem o domínio britânico. Outros,

ainda, têm uma postura um pouco mais pessimista acerca da formação da identidade

canadense-francesa, como é o caso de Fernand Dumont, que considera que a ocupação

britânica fragiliza e traumatiza esse processo. Jocelyn Maclure assim resume essa visão:

O nascimento da sociedade canadense-francesa, na narração histórica
dumontiana, toma forma de “aborto”, de “revés”, de “ruptura” ou de
“traumatismo”. No abismo que separa a utopia europeia de uma Nova
França, tomada das taras da antiga França e de uma colonização
enfraquecida e claramente insuficiente, abre-se, realmente, uma lesão jamais
cicatrizada. Segundo Dumont, “uma ruptura é produzida muito cedo na
projeção do sonho europeu na Nova França. De maneira que a origem nos
aparece menos como um começo do que como um aborto”. Antes mesmo da
Conquista, a sociedade canadense-francesa foi fragilizada, atingida em sua
representação própria e do mundo, privada de suas ilusões e ambições. É de
uma sociedade já traumatizada, refugiada e escondida sob o conforto da
utopia que o inglês virá ocupar-se. Esse “traumatismo da infância” será
colmatado em seguida, sem cessar, pela projeção de um futuro utópico ou,
retomando as palavras de Dumont, pelo “trabalho compensatório do
imaginário” (MACLURE: 2003, p. 44-5).

Para além da controvérsia quanto aos efeitos da Conquista na formação identitária

e política do Quebec, Luc Turgeon pondera, com relação aos historiadores de diferentes

escolas, que “todos concordavam em afirmar que essa sociedade era organizada por atores (o

clero), princípios (o catolicismo e o nacionalismo) e uma infra-estrutura (a paróquia), que

faziam dela uma sociedade global” (TURGEON: 2003, p. 63). As balizas estruturadoras dessa

sociedade estavam sempre relacionadas ao clero, e a única saída rumo à formação de um

Estado sólido, ainda que não independente, seria a neutralização de sua influência – para o

que a ocupação britânica acabou por contribuir. Ou, nas palavras de Ouellet:

25 “Les habitants de la Nouvelle-France étaient des Européens coloniaux et colonisateurs qui ne pouvaient
véritablement se dire colonisés, sinon par l’autorité du pouvoir central. Les véritables colonisés étaient alors les
Amérindiens. Sous le régime anglais, à partir de 1763, la situation est, bien entendu, fort différente, puisque les
francophones deviennent des sujets britanniques que l’on tente par divers moyens d’assimiler”.
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O ódio da igreja, proporcional à desmesura do poder que nós lhe
reconhecemos, nos fez esquecer que não era o totem que se deveria eliminar,
mas a relação de autoridade que liga ao totem que se deveria modificar. Para
que se compreenda bem a pertinência dos valores “modernizados”, eu diria a
esse respeito que o que importa não é tanto a palavra quanto a função
(alguma coisa que tome o lugar de pai): alguma coisa que tome lugar do
sagrado (OUELLET: 2002, p. 140-1).26

Em outros termos, refundar a figura do pai, após a ruptura com a igreja,

significaria ter de buscar outras referências que substituíssem a questão religiosa sem eliminar

o espírito da crença. Tratava-se de reconstruir a questão metafísica ligada à imagem do pai de

outra forma, abrindo espaço para uma criticidade que ainda estava sendo desenvolvida.

O problema das relações entre igreja e Estado seria novamente motivo de

questionamentos mais tarde, no período da Revolução Tranquila, quando se tentou, pelo

menos no plano oficial, resolver a questão rumo ao estabelecimento de uma estrutura social e

política independente. De acordo com Luc Turgeon, um dos legados das mudanças

observadas na década de 1960, além da ruptura com a igreja, foi a abertura da coletividade

canadense-francesa à cultura norte-americana, com a tomada de postos políticos há muito

reservados aos anglófonos, adaptando-se no Quebec ideologias em voga no exterior

(descolonização, marxismo, liberalismo). Ele considera que a Revolução Tranquila marca a

inauguração da coletividade territorial quebequense, constituindo-se a oportunidade de um

novo recomeço. Esse período marcou a abertura da sociedade “às forças constitutivas de uma

modernidade que foi durante muito tempo rejeitada: o capitalismo, o liberalismo, o progresso,

a mudança, o assumir as rédeas das decisões, a busca da autenticidade” (TURGEON: 2003, p.

66-7).

Não seria ousado identificar traços da ruptura com o clero no próprio falar

quebequense, em que, diferentemente da maioria das línguas latinas, os palavrões não vêm de

um vocabulário sexual ou escatológico, mas sim de expressões ligadas ao catolicismo. Para

citar apenas alguns poucos exemplos, palavras retiradas do léxico litúrgico como câlisse,

baptême, tabarnac, crisse, osti, sacrément, calvaire, ciboire (e suas incontáveis variantes,

entre interjeições, adjetivos, locuções adverbiais e expressões as mais diversas), são

26 “La haine de l’église, proportionnelle à la démesure du pouvoir qui nous reconnaissons à celle-ci, nous a fait
oublier que ce n’était pas le totem qu’il fallait renverser, mais le rapport d’autorité qui lie au totem qu’il fallait
modifier. Pour qu’on comprenne bien la pertinence des valeurs «  modernisées », je dirais à ce sujet que ce qui
importe, ce n’est pas tant le mot que la fonction (quelque chose qui tienne lieu de père)  : quelque chose qui
tienne le lieu du sacré”.
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empregadas na linguagem popular como xingamento (sacre) e, dependendo do contexto,

consideradas agressivas e de baixo calão.

O levantamento de tais questões é pertinente na medida em que revela o espírito

que permeia a formação da sociedade quebequense, e que atravessa inevitavelmente sua

historiografia literária: o problema do pertencimento, discutido à exaustão, está presente desde

as origens. Até os dias de hoje, superadas minimamente as relações conturbadas com o clero,

do ponto de vista político, o embate com o restante do país de maioria anglófona ainda é

acirrado. Nada mais natural para uma nação formada com base na resistência (para evitar o

termo “sobrevivência”, que remete a uma corrente de pensamento histórico considerada

ultrapassada27). A esse respeito, vale retomar o pensamento de Luc Turgeon, que considera

que o Quebec pós-Revolução Tranquila ressurge como uma sociedade global cuja

coletividade tem caráter distinto:

A questão do Quebec torna-se não a questão de um grupo voltado sobre si
mesmo no espaço norte-americano, mas a de um grupo que, tendo se
conscientizado de seu estatuto de inferioridade na história, tenta encontrar
sua independência econômica e política. Esta luta nacional, embora ela tenha
assumido novas formas (o projeto independentista e não o projeto
conservador de sobrevivência), permanece o elemento que faz do Quebec, ao
longo de sua história, uma sociedade única na América do Norte
(TURGEON: 2003, p. 67).

Destacam-se desta reflexão dois pontos fundamentais. O primeiro deles é a ideia

de “inferioridade na história”, que vai ao encontro da ideia de filiação proposta por François

Ouellet e constitui um dos fatores que impulsionaram as mudanças observadas durante a

Revolução Tranquila. A inferioridade a que se refere Turgeon está ligada à defasagem com

relação às nações vizinhas, tanto no que diz respeito à organização social e política (o clero

como espinha dorsal do Estado) quanto à modernização (a industrialização e a urbanização

avançavam a passos lentos em uma sociedade tradicional e de baixa competitividade de

mercado).

O segundo ponto relevante nessa análise é o tema da sobrevivência. Ligada

diretamente à sociedade dita canadense-francesa, tal noção advém da fragilidade da estrutura

social durante a ocupação britânica e viria a ser questionada a partir dos anos 1960 por

27 A situação dos canadenses-franceses durante a ocupação inglesa e o tema da sobrevivência são assim
sintetizados por Jocelyn Maclure: “a Conquista teria o efeito de uma ruptura na história do Quebec. E é desta
última que teria emergido este longo purgatório nomeado sobrevivência. De fato, já que a emancipação
econômica, cultural e política encontrava-se estruturalmente impraticável pela ocupação inglesa, os canadenses-
franceses não podiam contar senão em sobreviver, isto é, apegar-se, bem ou mal, a algumas práticas e
instituições herdadas do regime francês e tentar rejeitar, nesse período, as ameaças de assimilação. A escolha era
clara: sobreviver ou perecer” (MACLURE: 2003, p. 42).
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corroborar a ideia de inferioridade perante o Canadá anglófono e por ignorar a existência de

populações nativas anteriores à colonização. Durante a Revolução Tranquila essa corrente de

pensamento é posta em xeque com a ascensão de um sentimento nacionalista, que propunha

cortar os laços com vestígios da época colonial em prol da construção de uma identidade

própria. Por meio do autoconhecimento, a nova sociedade que entrava a passos firmes na

modernidade não era mais calcada nas noções de sobrevivência e de inferioridade, e sim na

autoafirmação, na tomada ativa de decisões e na conquista de espaço político perante o

“outro” (o grupo canadense ou anglo-quebequense).

Na literatura, os efeitos desses sentimentos independentistas também são

percebidos, sobretudo a partir da década de 1960. Em busca de autonomização do fazer

literário para romper com a tradição francesa e buscar a expressão da originalidade da

sociedade do Quebec, a linguagem literária torna-se meio de expressão por excelência da

quebecidade. Simultaneamente, o falar popular quebequense (o joual) é incorporado na

literatura e, além disso, a pluralidade linguística vivenciada no cotidiano dos falantes passa a

ser problematizada na escrita literária, seja pela inclusão de expressões em inglês ou pela

hibridação de falares, com o emprego de neologismos oriundos do contato entre as duas

línguas.

O emprego do joual causou polêmica e muita discussão entre os escritores. Os

jovens revolucionários que colaboravam com a revista Parti pris, ao contestarem abertamente

a literatura instituída até então, tornaram-se os campeões da “heresia linguística” (BROCHU:

2000, p. 261). Laurent Mailhot considera que tal recurso pode ser entendido pela formação de

uma estrutura de decomposição que denunciou a degeneração cultural, social e política: foi

uma estratégia de reconhecimento e eliminação do colonizado em si (MAILHOT: 1997, p.

144).

O fato é que a entrada do linguajar popular próximo da oralidade na literatura

trouxe originalidade e contribuiu para a apropriação mais criativa do fator regional, definindo

o tom da expressão quebequense e dando voz à identidade própria que tanto se buscava. Para

André Brochu, esse processo, que se amplia e toma força durante a Revolução Tranquila,

representa um gesto político importante, pois marca o momento em que o povo se apropria de

sua língua/cultura:

A intenção não era somente de chocar, mas também de arrancar a cultura e a
literatura da classe dominante e de obrigá-la a manifestar sua conivência
com a classe oprimida. De resto, a Revolução tranquila se caracterizava pela
tomada da palavra de todos aqueles que, há tanto tempo, calavam-se,
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convencidos de sua inaptidão a pensar e a se expressar convenientemente. A
partir de então, a crítica de se expressar em mau francês não tem mais efeito
sobre o “povo”, e é essa vitalidade do discurso reencontrado que alguns
escritores saúdam por sua utilização do joual. Os valores de expressividade
estando profundamente ligados, como o mostra Mikhaïl Bakhtine, à palavra
popular, carnavalesca, só o joual parece capaz de levá-los à literatura, após
décadas de escrita exangue em que se exercia o rigor e a perfeição clássicos.
O joual representa a palavra reintroduzida na escrita, ou ainda o povo que se
torna novamente – ou pela primeira vez – sujeito da cultura (BROCHU:
2000, p. 264-5).28

A inclusão do joual na escrita literária funda um novo paradigma: escrever na

língua do povo significa romper com uma certa tradição elitista advinda da herança colonial, e

novos caminhos desenham-se quando a linguagem literária passa a representar a ideia de uma

“verdadeira” quebecidade, ainda que nos dias de hoje essa noção já esteja ultrapassada. Em

Aventuriers et sédentaires (2012), por exemplo, Lise Gauvin dedica um capítulo à questão da

variedade linguística no romance quebequense a partir dos anos 1960, oferecendo rico

apanhado de exemplos de escritores e obras de impacto nessa corrente, marcada pelo uso da

ironia e do entrecruzamento de discursos e registros linguísticos. Ela analisa tais processos na

obra de escritores canônicos como Gabrielle Roy, Yves Beauchemin, Michel Tremblay e

Réjean Ducharme, além de mencionar como um marco dessa tendência a revista Parti Pris.

Logo na introdução de seu ensaio La littérature québécoise depuis ses origines,

Laurent Mailhot aponta a presença do joual como fator preponderante da formação de uma

identidade literária. No entanto, ele se questiona até que ponto tal estratégia corresponde

plenamente ao desejo de expressar, em literatura, uma identidade nacional:

O joual […] corresponde a esse desejo de sermos reconhecidos como
diferentes, autônomos? O joual falado em Montreal é um nível de língua,
não uma língua, nem um dialeto, nem um patoá, nem mesmo uma gíria.  Em
literatura, é uma linguagem, um estilo, uma escrita (fonética ou não), uma
ideologia entre outras. Essa ideologia (crítica), aliás, transformou-se mais ou
menos em mitologia (complacente). Alguns romancistas serviram-se dela
como de um instrumento de descrição-denúncia, o teatro aproveitou-se dela
com felicidade; alguns ensaístas (e linguistas?) passearam por ela

28 “L’intention n’était pas seulement de choquer, mais aussi d’arracher la culture et la littérature à la classe
dominante et de l’obliger à manifester sa connivence avec la classe opprimée. Du reste, nous l’avons vu, la
Révolution tranquille se caractérisait par la prise de parole de tous ceux qui, depuis si longtemps, se taisaient,
convaincus de leur inaptitude à penser et à s’exprimer convenablement. Désormais, le reproche de s’exprimer en
mauvais français n’a plus prise sur le « peuple », et c’est cette vitalité du discours retrouvé que certains écrivains
saluent par leur utilisation du joual. Les valeurs d’expressivité étant profondément liées, comme le montre
Mikhaïl Bakhtine, à la parole populaire, carnavalesque, seul le joual paraît capable de les ramener en littérature,
après des décennies d’écriture exsangue où l’on s’exerçait à la rigueur et à la perfection classiques. Le joual
représente la parole réintroduite dans l’écriture, ou encore le peuple qui redevient – ou devient – sujet de la
culture”.

36



(MAILHOT: 1997, p. 14-5).29

Retomando ideias difundidas nas revista Parti pris, Pierre Morel lembra o fato de

o joual ser uma forma linguística que advém da ausência de uma língua nacional e da

vizinhança com uma língua estrangeira dominadora. O emprego do joual é visto por ele sob

dois aspectos, o de deformação/deterioração da língua original das colônias canadenses e seu

papel referencial enquanto língua viva, cotidiana, que exprime a vivência da quebecidade.

Essa visão reflete a necessidade de denunciar a exclusão dos autores quebequenses que não se

expressavam em uma língua francesa “clássica” e que corriam o risco de se isolarem do resto

da comunidade francófona. Assim, o joual deixou gradativamente de ser visto como a

expressão do vulgar ou do inculto para ser visto como um autêntica apropriação da linguagem

genuinamente quebequense:

Muitos autores viraram-se a essa direção e em particular Michel Tremblay,
cujo teatro recorre amplamente ao joual […]. O fato de o francês ter
adquirido com a lei 101 um estatuto oficial no Quebec fez com que essa
questão perdesse sua dimensão polêmica. O joual continua presente
enquanto expressão popular, mas não mais como uma alternativa eventual à
utilização de uma língua francesa que certamente será conveniente
acomodar, mas que se tornou a língua de todos (MOREL: 2007, p. 40-1).30

Pierre Morel parece ir ao encontro de François Ouellet no que concerne à

construção de novos referenciais através da superação da imagem do pai. Ao se libertar do

francês “clássico”, o falar quebequense conquistou espaço nas letras rumo à expressão de sua

identidade. Morel enfatiza a relação intrínseca entre a expressão da identidade e a apropriação

linguística na história literária do Quebec:

A literatura quebequense é impossível sem uma interrogação sobre a língua,
o que Lise Gauvin chama de superconsciência linguística do escritor. […]
Essa superconsciência linguística não se limita aos escritores. Ela é uma das
características da interrogação identitária quebequense e desembocará no
que se chamou de querela do joual e os debates sobre a língua apta a
expressar a identidade e a modernidade quebequenses, francês da França,
joual ou norma autóctone, preservando ao mesmo tempo a originalidade
quebequense e a intercompreensão com as outras regiões francófonas.

29 “Le joual […] répond-il à ce désir d’être reconnus comme différents, autonomes ? Le joual parlé à Montréal
est un niveau de langue, pas une langue, ni un dialecte, ni un patois, ni même un argot. En littérature, il est un
langage, un style, une écriture (phonétique ou non), une idéologie parmi d’autres. Cette idéologie (critique) s’est
d’ailleurs plus ou moins transformée en mythologie (complaisante). Quelques romanciers s’en servirent comme
d’un instrument de description-dénonciation, le théâtre s’en empara avec bonheur ; quelques essayistes (et
linguistes?) s’y égarèrent”.
30 “Plusieurs auteurs se sont tournés dans cette direction et en particulier Michel Tremblay dont le théâtre fait
largement appel au joual […]. Le fait que le français ait acquis avec la loi 101 un statut officiel au Québec a
depuis fait perdre à cette question sa dimension polémique. Le joual reste présent en tant qu’expression populaire
mais non plus comme une alternative éventuelle à l’utilisation d’une langue française qu’il conviendra certes
d’aménager, mais qui est devenue la langue de tous”.
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(MOREL: 2007, p. 43).31

A aproximação entre oralidade e escrita literária contribui para preservar a

variedade linguística do francês quebequense e ao mesmo tempo difunde traços que compõem

essa identidade. De certo modo, essa tendência acaba por imprimir na história literária novos

mitos fundadores, por mostrar ao mundo as peculiaridades linguísticas e culturais de falares

distintos daquilo que se chama amplamente de francofonia.

Para Serge Provencher, a (re)escrita de mitos fundadores é importante

contribuição da literatura para a escrita da própria história, por explorar um lugar

intermediário entre o real e o imaginado. Ele considera que o Quebec ainda mantém uma

neurose identitária que se revela entre abertura ao Outro e preservação de si, e que a literatura

se encarrega de interpretar essa tensão trazendo ao nível da consciência certos momentos e

processos da construção da sociedade que ainda se encontram escondidos.  A dimensão mítica

da escrita pode, assim, tocar de perto a própria formação identitária, através da fabulação de

visões de mundo e portadoras de ideais, valores, simbolizando uma orientação coletiva

projetada no passado (PROVENCHER: 2010, XXVIII-XXIX).

Contribuem para os problemas do pertencimento e da formação de identidades

nacionais as questões internas de assimilação da pluralidade cultural do Quebec, com a

presença de populações minoritárias autóctones e comunidades étnicas, raciais, religiosas e

migrantes as mais diversas. A questão da soberania nacional tem seus reflexos em todos os

componentes dessa sociedade, tornando-se terreno fértil para a reflexão acerca do espaço

conquistado pelas comunidades da margem. Esse complexo mosaico de influências se

desenha desde a gênese da sociedade quebequense, e é ainda hoje objeto de estudos, assunto

recorrente na mídia, dividindo opiniões quanto ao que significa ser quebequense.

1.3 O FATOR MIGRANTE E A QUESTÃO DAS COMUNIDADES CULTURAIS

Dentre os inúmeros efeitos da Revolução Tranquila, apontados geralmente como

positivos para a construção de uma sociedade mais autônoma e sólida, sobretudo no que diz

respeito à identidade quebequense, destaca-se a emergência do sentimento nacionalista.
31 “La littérature québécoise est impossible sans une interrogation sur la langue, ce que Lise Gauvin appelle la
surconscience linguistique de l’écrivain. […] Cette surconscience linguistique ne se limite pas aux écrivains. Elle
est l’une des caractéristiques de l’interrogation identitaire québécoise et débouchera sur ce que l’on a appelé la
querelle du joual et les débats sur la langue apte à exprimer l’identité et la modernité québécoises, français de
France, joual ou norme autochtone préservant à la fois l’originalité québécoise et l’intercompréhension avec les
autres régions francophones”.
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Calcada na ilusão de uma identidade fixa, a ideia de quebecidade torna-se mais clara após a

década de 1960 e contribui para a afirmação política e econômica do Quebec perante o resto

do Canadá. Entretanto, o período marca também a emergência de outras demandas a partir da

tomada de consciência do caráter compósito desta sociedade, no momento em que grupos

minoritários começam a crescer em número e a dela participar de forma mais ativa.

Isso se dá em diversos âmbitos da sociedade, com correntes de imigrantes

chegados de diversos países e que começam a formar pequenas comunidades étnicas, culturais

ou religiosas. A tomada de consciência do espaço ocupado por esses imigrantes provoca a

criação de políticas de inclusão, de aceitação, de organização social com vistas a equilibrar o

acesso a direitos até então ignorados. A nova sociedade que se constrói nesse período funda

então um paradoxo: se, por um lado, a noção de identidade quebequense, forjada sobretudo no

curso dos anos 1960, afirma-se de forma contundente perante o restante do Canadá, por outro,

passa-se a reconhecer que essa sociedade é, também, um mosaico de referências vindas de

diversas partes do globo, que passam a exigir, por sua vez, voz e espaço de expressão.

Na literatura, um exemplo disso é a autorreflexão empreendida pela inclusão do

joual: ao mesmo tempo em que constitui uma faceta do caráter formador de uma história

literária nacionalista, vozes e falares vindos de outras paisagens começam também a buscar

expressão. É o momento da ascensão de narrativas que trazem o exílio e o choque cultural à

ordem do dia, juntamente com outros temas “menores”, como questões ligadas à pluralidade

religiosa, à negritude, à escrita feminina. Ao elucidar alguns exemplos de grupos que buscam

expressão nesse espaço plural de trocas e influências, Maclure destaca no processo de

ressignificação do pertencimento a ascensão de escritores e escritoras migrantes. Redefinem-

se, assim, os limites da literatura nacional, trazendo à tona processos de hibridação e de

recomposição de identidades culturais: “Essas vozes, oriundas quase sempre da margem,

constituem o mesmo número de contranarrativas identitárias que participam cada vez mais da

reconfiguração do espaço identitário e político quebequense” (MACLURE: 2003, p. 59).

Nesse cenário, fica evidente que a mobilidade passa a ser a coluna vertebral das

literaturas migrantes. Mais do que simples temática, o deslocamento perpassa a produção de

escritores vindos de longe de modo a inscrever no sistema literário de acolhida a vivência da

alteridade e os processos de integração dos imigrantes na nova sociedade. Na contracorrente

do que a tradição institucionalizou como “literatura nacional”, as escritas da migração passam

a ocupar importante papel rumo à pluralização da produção cultural contemporânea no
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Quebec. Inicialmente à margem, a literatura produzida por imigrantes passa em determinando

momento a impulsionar novas reflexões acerca da identidade quebequense, chamando a novas

elaborações conceituais que não excluam nem anulem as expressões individuais de

comunidades minoritárias. Zilá Bernd, que contribui em grande medida para os estudos acerca

do trânsito identitário ao pensar os entrecruzamentos presentes nas literaturas americanas,

assim sintetiza a noção de literatura migrante:

A denominação “literaturas migrantes” surge no Quebec em contraposição à
expressão “littérature néo-québécoise”, que começava a ser usada, por volta
dos anos 1980, em referência a uma literatura produzida no Quebec, em
língua francesa, mas que não era feita por escritores quebequenses de souche
(pure laine), mas por imigrantes que haviam optado por residir no Quebec.
As passagens transculturais necessariamente inscritas nessas obras, o trânsito
entre geografias (normalmente a do país de origem do autor e a do país de
chegada), o entrecruzamento de imaginários e de memórias estrangeiros
caracterizam essa literatura que começou a fazer grande sucesso no Quebec,
em particular, e no Canadá de modo geral, por trazer à baila, entre outros
aspectos fulcrais para os processos de afirmação identitária no Quebec, o da
alteridade (BERND: 2008, p. 21-2).

A presença do elemento migrante na literatura quebequense é comumente

associada à intensificação da chegada de novos imigrantes a partir dos anos 1980 e a uma

suposta abertura da sociedade à diversidade cultural. A tomada de consciência da presença do

outro a partir da intensificação de políticas públicas em relação às condições de imigração e

de inclusão social deixa claro o caráter múltiplo da sociedade quebequense a partir dos anos

1980.

No entanto, como esclarece Daniel Chartier, dados estatísticos mostram que o

processo migratório é muito anterior a esse período; o suposto aumento da migração no início

dos anos 1980 nada mais é do que o efeito de políticas que se impuseram duas décadas antes,

como a lei canadense sobre a imigração. Ele demonstra que, na verdade, nesse período, o que

aumenta não é o número de imigrantes, mas a diversidade de países de origem dos novos

habitantes. Há uma irregularidade no fluxo migratório no que concerne à proveniência dos

recém-chegados, e esse processo tem uma incidência determinante sobre a concepção e

ampliação dos parâmetros culturais (CHARTIER: 2003, p. 6).

Chartier associa a dificuldade de se interpretar o fenômeno da literatura migrante

à própria complexidade de se discernir as transformações estruturais na definição da literatura

nacional. Com isso, fica claro que os anos 1980 trouxeram à luz o questionamento dessa

identidade, momento em que a escrita migrante conquista espaço e passa a receber atenção da
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crítica, seja com relação às instâncias de produção e de recepção, seja na elaboração de um

projeto estético (como, por exemplo, o aporte de conceitos de transcultura e hibridação

cultural).

O pertencimento, fator ilusório na busca por afirmação de uma cultura

autenticamente quebequense, passa a ser questionado sob diversos ângulos, seja politicamente

(qual o gentílico mais “apropriado” nessa nova configuração social?), seja culturalmente (qual

o espaço da expressão artística plural que se estabelece a partir de então?). Novamente, a

identidade nacional do Quebec vê-se em um momento de confusão, fragilizada pela

necessidade de se pensar a expressão da pluralidade e já socialmente estabelecida, exigindo

que se desenhem novos horizontes.

A própria conceitualização da literatura empreendida por escritores vindos de

longe foi e continua a ser reelaborada para buscar novas formas de nomear essa escrita

levando em consideração as políticas de inclusão, de modo a evitar generalizações ou termos

politicamente incorretos. Quanto à preocupação conceitual, Ertler afirma o seguinte:

As “escritas migrantes” que estavam em questão constituem hoje uma outra
parte importante do sistema franco-canadense ou quebequense. Nos últimos
tempos, sua apelação mudou para “escritas neoquebequenses”, com tudo o
que isso implica. Em 2001, Clément Moisan e Renate Hildebrand falavam
ainda de “escrita migrante no Quebec”. Ainda que o fato da migração tenha
sido retirado da nova denominação, fica sempre um aroma de exotismo, de
novidade, de um pertencimento não de fato realizado ou no mínimo
contestatório. Evidentemente não há acordo no que concerne à definição
desses conceitos, mas o menor denominador comum encontra-se talvez em
sua ligação com a imigração e, por consequência, em um pertencimento
visível do autor a uma outra cultura que não aquela da sociedade canadense
ou quebequense (ERTLER: 2008, p. 53-4).32

Seja qual for a nomenclatura em voga, o fato é que as escritas migrantes estão

diretamente ligadas à transculturação, propagando a descentralização discursiva da cultura de

acolhida e chamando a um repensar de conceitos como os de alteridade, hibridação ou

mestiçagem, entre outros ligados à valorização do plural. Uma vez que tais noções já

constituem fatos sociais, sua ressignificação é válida por levar, pouco a pouco, ao

enfraquecimento da exotização do discurso de escritores vindos de longe.

32 “Les « écritures migrantes » dont il était question constituent aujourd’hui une autre partie importante du
système franco-canadien ou québécois. Ces derniers temps, leur appellation a changé en «  écritures néo-
québécoises » avec tout ce que cela implique. En 2001, Clément Moisan et Renate Hildebrand parlaient encore
« d’écriture migrante au Québec ». Bien que le fait de la migration ait été enlevé de la nouvelle dénomination, il
reste toujours un parfum d’exotisme, de nouveauté, d’une appartenance pas tout à fait accomplie ou du moins
contestataire. Évidemment il n’y a pas d’accord en ce qui concerne la définition de ces concepts, mais le plus
petit dénominateur commun se trouve peut-être dans son lien avec l’immigration et, par conséquent, dans une
appartenance visible de l’auteur à une autre culture que celle de la société canadienne ou québécoise”.
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Nesse sentido, a expressão do real, para retomar a linha de análise de Pierre

Nepveu, mostra-se, ela também, compósita, híbrida. Trata-se de nova percepção do real, na

qual é fragilizado o pensamento centrado no local, e exigido o reconhecimento do outro, sua

inclusão e a legitimação de sua presença. Na obra mais conhecida de Nepveu, publicada no

final dos anos 1980, cujo subtítulo anuncia a morte e o nascimento da literatura quebequense

contemporânea, o tema da mestiçagem e da migração recebem especial atenção:

O aqui se constitui na estrangeiridade. Esse caráter estrangeiro não é
acidental, passageiro, ele é, ao contrário, constitutivo de toda experiência
contemporânea do aqui-agora. […] O aqui contemporâneo define-se
fundamentalmente como experiência da desordem, de uma desordem mais
uma vez não contingente ou momentânea, mas persistente, sempre renovado.
Isso tem como consequência que a habitação do real torna-se em princípio e
principalmente uma experiência de reconhecimento, de compartilhamento
entre campos de signos heteróclitos. […] A escrita migrante torna-se um dos
lugares privilegiados onde se elabora não somente uma errância que sempre
foi o fato da literatura de exílio, mas uma entrada, uma irrupção: o aqui
tornando-se o terreno onde se representam, onde se enlaçam e se desenlaçam
a experiência da desordem e os esforços para superá-la (NEPVEU: 1988, p.
207-8).33

O estabelecimento de uma nova noção de “aqui” constitui uma fundamental

mudança de paradigma: o referencial que servia até então de ponto de partida para o

sentimento de identidade nacional fragmenta-se a partir da ressignificação do espaço –

entendido por Nepveu para além das fronteiras geográficas – a partir da pluralidade de

vivências. Novas paisagens se desenham quando o olhar do outro começa a construir e a

reivindicar seu próprio espaço, agora permanente, ao trazer à tona experiências as mais

diversas que atravessam o problema do pertencimento.

O “lugar privilegiado” conquistado pela literatura migrante faz transbordarem

conceitos como o de mestiçagem e o de transculturação, processos que invalidam a ideia de

permanência de uma única identidade nacional. Ao se incorporarem a essa nova expressão do

real, os processos que surgem do contato com o outro permitem que novos horizontes se

esbocem rumo ao reconhecimento da diversidade cultural:

A mestiçagem, a transcultura não poderiam ser simplesmente dadas, na pura
alegria de uma travessia dos signos. Revelando-se essa travessia como uma

33 “L’ici se constitue dans l’étrangeté. Ce caractère étranger n’est pas accidentel, passager, il est au contraire
constitutif de toute expérience contemporaine de l’ici-maintenant. […] L’ici contemporain se définit
fondamentalement comme expérience du désordre, d’un désordre encore une fois non pas contingent ou
momentané, mais persistant, toujours renouvelé. Cela a pour conséquence que l’habitation du réel devient
d’abord et principalement une expérience de reconnaissance, de partage entre des champs de signes hétéroclites.
[…] L’écriture migrante devient un des lieux privilégiés où s’élabore non seulement une errance qui a toujours
été le fait de la littérature d’exil, mais une entrée, une irruption  : l’ici devenant le terrain où se jouent, où se
nouent et se dénouent l’expérience du désordre et les efforts pour le surmonter”.
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prova, colocando o real em termos de embaralhamento, de compartilhamento
por efetuar, de reconfiguração a construir, o texto migrante ou imigrante
participa de uma verdadeira ecologia do aqui que é uma das linhas de força
do imaginário contemporâneo (NEPVEU: 1988, p. 209).34

Simon Harel aponta, logo no capítulo introdutório do livro Les passages obligés

de l’écriture migrante, o problema da categorização da escrita migrante fundada na ideia de

comunidades culturais. A partir de uma lista de mais de cinquenta autores, da qual fazem parte

Sergio Kokis e Dany Laferrière, o autor propõe uma reflexão acerca do novo problema do

pertencimento. A primeira questão a se levantar seria: onde e como classificar escritores de

origens tão diversas, com horizontes e experiências tão distintas, se o único ponto que os

conecta é o fato de serem todos escritores reconhecidos pelo público e pela crítica e que

abordam o tema da migração? Ao se aprofundarem as reflexões, outra questão de impõe: qual

a necessidade de tal classificação?

Para Harel, uma lista é apenas uma lista, não constitui um corpus nem uma

comunidade cultural; o único critério apontado é o fato de os escritores que a compõem terem

sido todos, em algum momento, classificados como pertencentes à “literatura das

comunidades culturais”. Ainda que não esteja de acordo com tal classificação, ele parece ir ao

encontro de Nepveu ao destacar a marcante transformação que se engendra no sistema

literário do Quebec a partir do estabelecimento e do reconhecimento dos autores migrantes:

Retenhamos inicialmente desta acumulação onomástica que a literatura das
comunidades culturais não é uma ficha de estado civil nem um passaporte.
Isso não impede que a literatura das comunidades culturais no Quebec, à
qual esses autores foram associados, traduza uma modificação profunda,
substancial da cartografia literária (HAREL: 2005, p. 15-6).35

Para ilustrar a questão da lista de escritores, cabe lembrar aqui que as ideias de

Daniel Chartier citadas anteriormente constam da introdução de seu Dictionnaire des

écrivains émigrés au Québec 1800-1999, obra que consiste essencialmente em uma

compilação de dados biobliográficos de escritores. Por mais que se coloque em questão a

validade de uma classificação desse tipo, não há como negar sua relevância ao evidenciar o

interesse da crítica por essa corrente literária. Tal empreitada ilustra a afirmação de Nepveu de

34 “Le métissage, la transculture ne sauraient être simplement donnés, dans la pure allégresse d’une traversée des
signes. En donnant à lire cette traversée comme une épreuve, en posant le réel en termes de brouillage, de
partage à effectuer, de reconfiguration à construire, le texte migrant ou immigrant participe d’une véritable
écologie de l’ici qui est l’une des lignes de force de l’imaginaire contemporain”.
35 “Retenons d’abord de cette accumulation onomastique que la littérature des communautés culturelles n’est pas
une fiche d’état civil ou encore un passeport. Il n’en demeure pas moins que la littérature des communautés
culturelles au Québec, à laquelle ces auteurs ont été associés, traduit une modification profonde, substantielle de
la cartographie littéraire”.
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que a literatura migrante não é um fenômeno momentâneo ou transitório, ela existe. Ou, nas

palavras de Simon Harel, “se uma lista é inevitavelmente fragmentária, ela permanece no

entanto um atestado, uma prova de existência”36 (HAREL: 2005, p. 16). Uma obra dessa

envergadura, ainda que os critérios estabelecidos possam ser questionados, constitui de certa

forma um cânon literário que contribui para elevar esses escritores e suas obras ao patamar de

literatura de primeira ordem, numa tentativa de torná-los aparentemente parte integrante da

chamada “literatura nacional”.

Segundo Chartier, trata-se de uma proposta de reinterpretação do fenômeno

literário, a partir da mudança de paradigma operada na vida literária do Quebec, para

ultrapassar as fronteiras da tradição. Na tentativa nem sempre exitosa de desfazer a noção de

margem, o autor faz questão de deixar claro o objetivo da publicação:

O estudo deste corpus não visa a marginalizá-los com relação a uma corrente
dominante, mas antes a identificar, em um período histórico suficientemente
longo, a importância incontornável que eles puderam desempenhar na
animação cultural, literária e social. Nós falamos aqui não somente de
literatura imigrada e de literatura migrante, mas sobretudo de imigração
literária (CHARTIER: 2003, p. 7).37

A título de exemplo, podem ser observados os seguintes verbetes:

KOKIS, Sergio
Nascido no Rio de Janeiro (Brasil) em 1944 de pais de origem letã, ele
emigra para a França em 1967, depois para o Quebec em 1969.
Romancista, ensaísta e pintor (CHARTIER: 2003, p. 160-1).38

LAFERRIÈRE, Dany
Nascido Windsor Klébert Laferrière
Nascido em Port-au-Prince (Haiti) em 1953, ele se exila no Quebec em
1976. Desde 1990, ele vive entre Montreal e os Estados Unidos (Miami,
Flórida).
Romancista, ensaísta, jornalista e apresentador de televisão. Cofundador do
jornal Le Petit Samedi soir (Port-au-Prince, 1971) (CHARTIER: 2003, p.
168).39

Embora o autor fale em estudo do corpus, as passagens citadas revelam o quão

restritas são as informações a respeito dos escritores elencados, que vêm seguidas de uma lista

36 “Si une liste est inévitablement fragmentaire, elle demeure néanmoins une attestation, une preuve d’existence”.
37 “L’étude de ce corpus ne vise donc pas à les marginaliser par rapport à un courant dominant, mais plutôt à
identifier, sur une période historique suffisamment longue, l’importance incontournable qu’ils ont pu jouer dans
l’animation culturelle, littéraire et sociale. Nous parlons donc ici non seulement de littérature immigrée et de
littérature migrante, mais surtout d’immigration littéraire”.
38 “KOKIS, Sergio. Né à Rio de Janeiro (Brésil) en 1944 de parents d’origine lettone, il émigre en France en
1967, puis au Québec en 1969. Romancier, essayiste et peintre”.
39 “LAFERRIÈRE, Dany. Né Windsor Klébert Laferrière. Né à Port-au-Prince (Haïti) en 1953, il s’exile au
Québec en 1976. Depuis 1990, il vit entre Montréal et les États-Unis (Miami, Floride). Romancier, essayiste,
journaliste et animateur pour la télévision. Cofondateur du journal Le Petit Samedi soir (Port-au-Prince, 1971)”.

44



das publicações de cada autor em ordem cronológica. Não há nenhum outro tipo de

informação além das exemplificadas e de, esporadicamente, algumas imagens de capas de

livros. Certamente a obra proporciona a consagração dos escritores numa espécie de cânon da

migrância, divulgando suas obras junto à crítica e ao público leitor, o que não pode ser

desvalorizado. Cabe questionar, no entanto, até que ponto obras dessa natureza contribuem

para o apagamento das noções de periferia ou de margem criticadas pelo próprio autor, ou se,

ao contrário, reforçam estereótipos e associam cada escritor/verbete a um país de origem,

sublinhando assim sua estrangeiridade.

Uma das questões que emergem do reconhecimento das escritas migrantes no

sistema literário quebequense diz respeito ao projeto nacional. Na contemporaneidade, vê-se a

fragilização da ideia de uma identidade totalizante fundada a partir dos anos 1960, com a

abertura nem sempre espontânea da sociedade e da cultura do Quebec à expressão imigrante.

A intensificação do trânsito do sujeito na contemporaneidade causou impactos nas

fronteiras culturais, linguísticas e geográficas, anteriormente delimitadas pelo conceito de

Estado-nação. No caso da abertura do Quebec a imigrantes de diversas partes do globo, o

próprio governo precisou fazer sua parte no sentido de estabelecer políticas que favorecessem

a inclusão. Para Stéphanie Roussel, as mudanças profundas nessa nova sociedade que se

reconhece a partir de então múltipla causam um sentimento de incerteza e de desconfiança da

parte de indivíduos que viam, na chegada de imigrantes, uma espécie de ameaça a seu

território e a seu conforto (ROUSSEL: 2013, p. 226). No Canadá, no início dos anos 1970,

surge uma política de multiculturalismo visando mudar a percepção da sociedade canadense

no sentido de uma apreensão mais justa das diferenças culturais, estimulando a tomada de

consciência da existência e importância dessas culturas. No caso do Quebec, posteriormente,

tais políticas foram aprofundadas:

No Quebec, entretanto, o multiculturalismo é amplamente rejeitado para dar
lugar alguns anos mais tarde a um interculturalismo que insiste em uma
integração mais direta do imigrante no seio da cultura francófona do Quebec
(ROUSSEL: 2013, p. 227).40

A afirmação de Roussel deixa entrever uma oposição entre multiculturalismo e

interculturalismo, embora as diferenças não sejam tão claramente observáveis. A resistência

ao termo multiculturalismo no Quebec vem do fato de que ele é associado a políticas públicas

40 “Au Québec, cependant, le multiculturalisme est largement rejeté pour laisser place quelques années plus tard
à un interculturalisme qui insiste sur une intégration plus directe de l’immigrant au sein de la culture
francophone du Québec”.

45



de inclusão que não contribuem, necessariamente, para a integração dos imigrantes à

sociedade que os acolhe. O prefixo multi seria considerado, assim, abrangente demais e

meramente formal, sem implicar em uma efetiva preocupação com as interferências e

influências mútuas que ocorrem entre as diferentes culturas em contato. Geralmente observa-

se na crítica quebequense a preferência pelo termo interculturalismo, por se considerar que o

prefixo inter seria mais adequado para representar processos de integração que levassem em

consideração a hibridação e a reciprocidade das trocas. Ainda que as diferenças não sejam tão

claras, a polaridade entre essas propostas revela as diferenças de percepção e distancia as

políticas implementadas no âmbito federal e no regional, separando, como consequência,

movimentos que deveriam ser benéficos para a harmonização dos imigrantes com a sociedade

de acolhida.

Cabe lembrar que o termo “literaturas das comunidades culturais” caiu em desuso

a partir de meados da década de 1990 com a remodelação proposta pela ministra Louise

Harel, a fim de favorecer as relações entre pessoas em um contexto intercultural, para além do

isolamento em comunidades étnicas. Um exemplo dos efeitos de tais políticas e da

preocupação com a escolha lexical para definir conceitos-chave no processo de integração é a

noção de interculturalismo. Analisado e retomado inúmeras vezes ao longo dos anos, o

conceito é assim entendido por Gérard Bouchard, que destaca sua dimensão política e

integradora:

O interculturalismo, como pluralismo integrador, é um modelo orientado
pela busca de equilíbrios que entende traçar uma via entre a assimilação e a
segmentação e que, com esse objetivo, dá ênfase à integração, às interações e
à promoção de uma cultura comum respeitando os direitos da diversidade
(BOUCHARD apud ROUSSEL: 2013, p. 230).41

Por mais que se tenham estabelecido políticas de inclusão e respeito à diversidade

cultural, a questão da imigração permanece, ainda nos dias de hoje, controversa. No que diz

respeito à emergência das literaturas migrantes, mesmo que seu espaço esteja assegurado no

sistema literário quebequense, o tema ainda é objeto de discussões. Ao afirmar seu valor e

conquistar ampla circulação, essas “novas” literaturas, ainda que o fenômeno não seja nada

recente, estimula o debate acerca do projeto nacional. Falar da literatura “do outro” poderia

ser um caminho interessante para o retorno das discussões acerca da identidade quebequense,

41 “L’interculturalisme, comme pluralisme intégrateur, est un modèle axé sur la recherche d’équilibres qui entend
tracer une voie entre l’assimilation et la segmentation et qui, dans ce but, met l’accent sur l’intégration, les
interactions et la promotion d’une culture commune dans le respect des droits de la diversité”.
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ou seja, ao reconhecer e afirmar a existência deste outro, o grupo de referência – no caso, a

sociedade de acolhida – acaba por se auto-afirmar, hipótese levantada por Simon Harel:

Nesse sentido, cabe se perguntar se o fato de se ter falado de literatura das
comunidades culturais no Quebec não era a admissão implícita de uma
retomada do jogo identitário. Em suma, considerando que o projeto nacional
perdeu sua conotação eufórica, o retorno à “realidade” da imigração não
permitiria estruturar, segundo outras modalidades, os encontros da literatura
e da identidade? (HAREL: 2005, p. 19)42

Seja como for, não se pode negar que as escritas migrantes incorporam-se ao

cenário cultural quebequense de modo a fragilizar as grandes narrativas através das quais se

tentou forjar uma identidade nacional. É o momento da discussão de outras questões que se

impõem, de criação de políticas de inclusão e de novos conceitos acerca da multiplicidade

cultural e identitária.

O problema da filiação é reelaborado, na contemporaneidade, não mais pela

questão de um único pertencimento, aquele que tanto foi debatido após 1960. Outras vertentes

se revelam, de modo que o novo cenário é marcado pela ruptura com as verdades basilares da

identidade nacional e pela imposição de novas maneiras de se pensar a inclusão das minorias

étnico-culturais:

Os autores associados, com ou sem razão, à literatura das comunidades
culturais rompem a unidade temporal das Grandes Narrativas do discurso
nacional. Do fato da fratura que constitui a imigração, pode-se considerar
que esses autores provêm de alguma maneira de um tempo anterior,
retrabalhado a partir da construção memorial que eles elaboram cada um de
seu lado na contemporaneidade de sua filiação. Agora, para a sociedade de
acolhida, esse tempo anterior representa um alhures ao mesmo tempo
fascinante e inquietante, de modo que as escritas desses autores aparecem
como sintomas de uma ruptura traumática face à integralidade territorial, que
se torna o signo de uma coesão temporal da cultura. Desse ponto de vista, a
literatura das comunidades culturais do Quebec é radicalmente política, visto
que ela justifica um ato de contestação dos mitos fundadores do
enraizamento da identidade quebequense. Além disso, essa literatura é
percebida sob a forma de uma exterioridade perturbadora que põe a difícil
questão da integração ou ainda do pluralismo cultural (HAREL: 2005, p. 23-
4).43

42 “En ce sens, il y a lieu de se demander si le fait d’avoir parlé de littérature des communautés culturelles au
Québec n’était pas l’aveu implicite d’une reprise de la donne identitaire. En somme, le projet national ayant
perdu sa connotation euphorique, le retour à la « réalité » de l’immigration ne permettrait-il pas de structurer,
selon d’autres modalités, les rencontres de la littérature et de l’identité ?”.
43 “Les auteurs associés, à tort ou à raison, à la littérature des communautés culturelles brisent l’unité temporelle
des Grands Récits du discours national. Du fait de la fracture que constitue l’immigration, on peut considérer que
ces auteurs proviennent en quelque sorte d’un avant-temps, retravaillé à partir de la construction mémorielle
qu’ils élaborent chacun de leur côté dans la contemporanéité de leur filiation. Or, pour la société d’accueil, cet
avant-temps représente un ailleurs à la fois fascinant et inquiétant, de sorte que les écritures de ces auteurs
apparaissent comme autant de symptômes d’une rupture traumatique face à l’intégralité territoriale, qui devient
le signe d’une cohésion temporelle de la culture. De ce point de vue, la littérature des communautés culturelles
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Ao caracterizar os novos paradigmas sociais de “fascinantes” e “inquietantes”,

Harel reafirma dois aspectos das relações entre a sociedade de acolhida e os imigrantes que

nela se instalam. Um deles diz respeito à ideia de fascinação pelo Outro, a uma certa

exotização do elemento estrangeiro que, ao mesmo tempo, atrai e instiga, por trazer na

bagagem um novo universo cultural que desperta interesse e curiosidade. A outra faceta que

torna essa relação conflituosa é a inquietação: a inserção do Outro desestabiliza as certezas

quanto à identidade coletiva construída antes de sua chegada, provocando um sentimento de

ameaça e de instabilidade quanto ao espaço ocupado por aqueles que ali já estavam.

Nada mais contemporâneo do que tal ambiguidade. Repensar a presença do outro

é inevitável:

Outrora ainda distante, ele se instala atualmente entre nós. Não basta mais
entender ou mitificar a cultura – o exotismo – do outro, imaginado à
distância sob os traços do “estrangeiro”; agora é preciso viver, na
imediatidade do cotidiano, a coexistência com os modos de vida vindos de
outros lugares, e cada vez mais heteróclitos. […] É neste contexto que se
desenvolve doravante, aqui e ali, um discurso social da conquista ou da
reconquista de uma identidade concebida como “ameaçada” e que ressurgem
práticas de enfrentamento sociocultural de caráter às vezes dramático que
acreditávamos ter desaparecido, como se se tratasse de reduzir mais uma vez
o dessemelhante – primeiramente, o estrangeiro, o “gringo”, mas também o
“marginal”, o “excluído”, o “transviado” etc. – a uma posição de pura
exterioridade (LANDOWSKI: 2002, p. 4).

A atualidade levou a um repensar das relações entre local e global que deveria, em

princípio, levar à aceitação do outro, eliminando dos rótulos. No entanto, o que se vê é a

eclosão de conflitos a partir do contato entre diferentes culturas, exemplos de intolerância e de

discriminação que chegam, por vezes, a situações extremas. Os processos de migração no

contexto das Américas refletem o quanto o trânsito nem sempre é pacífico, chamando as

novas sociedades a se prepararem para a negociação política e cultural rumo à estabilização

das relações.

Numa etapa posterior, a inclusão social do imigrante evidencia o caráter intervalar

dos espaços que ocupa. Trata-se da emergência das “identidades diferenciais”, novos estatutos

identitários transculturais que levam a repensar um tempo no qual não há mais lugar para as

verdades totalizadoras. Nos termos de Homi Bhabha, a emergência das identidades híbridas é

du Québec est radicalement politique, puisqu’elle justifie un acte de contestation des mythes fondateurs de
l’enracinement de l’identité québécoise. Par ailleurs, cette littérature est perçue sous la forme d’une extériorité
troublante qui pose la question difficile de l’intégration ou encore du pluralisme culturel”.
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uma das molas propulsoras das negociações culturais que se estabelecem nessas sociedades

plurais:

O problema não é de cunho ontológico, em que as diferenças são efeitos de
alguma identidade totalizante, transcendente, a ser encontrada no passado ou
no futuro. As hifenações híbridas enfatizam os elementos incomensuráveis –
os pedaços teimosos – como a base das identificações culturais. O que está
em questão é a natureza performativa das identidades diferenciais: a
regulação e negociação daqueles espaços que estão continuamente,
contingencialmente, se abrindo, retraçando as fronteiras, expondo os limites
de qualquer alegação de um signo singular ou autônomo de diferença – seja
ele classe, gênero ou raça. Tais atribuições de diferenças sociais – onde a
diferença não é nem o Um nem o Outro, mas algo além, intervalar –
encontram sua agência em uma forma de um “futuro” em que o passado não
é originário, em que o presente não é simplesmente transitório. Trata-se, se
me permitem levar adiante o argumento, de um futuro intersticial, que
emerge no entre-meio entre as exigências do passado e as necessidades do
presente (BHABHA: 2007, p. 301).

Talvez essa seja uma marca da contemporaneidade: a presença dos prefixos

“entre”, “inter”, “trans” revela a tentativa de soluções conceituais para dar conta do diverso e

do híbrido. Assim se mostra o futuro, para Bhabha: um mosaico de hibridações e hifenizações

que configura um apelo à conciliação e à compreensão da pluralidade. Tal noção parece

representar o mosaico identitário que é a sociedade quebequense atual.

O fato de o Quebec não ter sofrido os mesmos processos traumáticos que a

maioria das sociedades pós-coloniais não torna a questão da inclusão menos problemática. O

desapego ao passado duplamente colonial passou por momentos de rompimento com balizas

identitárias rumo à construção de outras. Posteriormente, as políticas de acolhida aos

imigrantes levaram mais uma vez à fragilização do significado de ser quebequense,

impulsionando os estudos para a implementação de novas estratégias de conciliação e

recepção da diversidade cultural. Nos dias de hoje, apesar de um certo amadurecimento da

sociedade quanto a seu caráter inegavelmente plural, o tema da quebecidade volta com

alguma frequência quando da discussão da possibilidade de se separar do restante do Canadá.

A tendência soberanista seguida por parte dessa sociedade leva, por vezes, a uma nova forma

de nacionalidade que, ao se impor, traz novamente à tona o debate acerca do pertencimento,

dessa vez com relação ao lugar dos imigrantes face a suas comunidades culturais e sua

inserção social.

No âmbito da produção cultural, o tema do que é “de fato” a literatura

quebequense ainda é insistentemente discutido, o que comprova que a questão está longe de

ser resolvida. No âmbito universitário, colóquios, seminários e mesas-redondas são
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organizados tendo por tema a noção de literatura quebequense e a questão da formação de um

corpus contemporâneo para o ensino dessa literatura que dê conta da diversidade de escritores

vindos de longe e que já fazem parte do sistema. Por exemplo, em setembro de 2014, foi

organizada pelo CRILCQ (Centre de Recherche Interuniversitaire sur la Littérature et la

Culture Québécoises) da UQAM (Université du Québec à Montréal) uma mesa-redonda com

o título “La littérature québécoise: qu’ossa donne?”, apresentando as seguintes questões

norteadoras: “O que é a literatura no Quebec? Por que interrogar um corpus na perspectiva de

seu pertencimento a uma literatura nacional em 2014? Por que, também, transmitir às

gerações subsequentes de pesquisadoras e pesquisadores a própria importância de se fazer

sempre essas questões e de atualizar suas respostas?”44.

Uma das palestrantes, a professora da UQAM Lucie Robert, iniciou sua fala

levantando a questão de por que ainda se perguntar o que é a literatura quebequense. As

respostas, evidentemente, levam à formulação de novas perguntas. A apresentação de Robert

focalizou a tensão estabelecida entre as expressões “literatura quebequense” e “literatura no

Quebec”, sublinhando que o adjetivo quebequense evidencia o caráter político, por fazer

referência, nos dias de hoje, ao conjunto de estratégias governamentais para a inclusão das

minorias. Ela prefere evitar o gentílico por considerar que debater a questão nacional é menos

importante do que pensar o lugar em que diversos atores interagem e criam juntos novos

universos.

Outro exemplo dos questionamentos que ainda se fazem nos dias de hoje acerca

do pertencimento e da formulação de uma literatura quebequense foi o colóquio intitulado

“D’une ‘littérature qui se fait’ à une littérature qui se meurt?: lectures et récits de la littérature

québécoise contemporaine”, realizado em outubro de 2014 na Université de Montréal45.

Dentre as diversas apresentações a respeito do estatuto da literatura quebequense

contemporânea, destaca-se a conferência de abertura, de Pierre Nepveu.

O autor de L’écologie du réel, convidado de honra citado pela maioria dos outros

conferencistas, apontou a dificuldade de se libertar do início, dos mitos fundadores da

44 No folder de divulgação do evento, encontra-se a seguinte apresentação: “ Marie-Andrée Bergeron (chercheure
postdoctorante au CRILCQ à l’UQAM) organise une deuxième table ronde autour des questions suivantes  :
qu’est-ce que la littérature au Québec ? Pourquoi interroger un corpus dans la perspective de son appartenance à
une littérature nationale en 2014 ? Pourquoi, aussi, transmettre aux générations subséquentes de chercheuses et
de chercheurs, l’importance même de se poser toujours ces questions et d’en actualiser les réponses  ?”.
Disponível em <http://www.crilcq.org/activites/default.asp?id=1064>. Acesso em: 20 fev. 2015.
45 Programação disponível em <http://www.crilcq.org/colloques/2014/litterature_qui_se_fait.asp>. Acesso em:
20 fev. 2015. As ideias trazidas aqui são resultado de gravações e anotações durante as apresentações orais dos
conferencistas, já que até o presente momento não foram publicados os anais dos eventos mencionados.
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literatura quebequense, pela incerteza dos rumos que se tomará. A difícil ruptura com a

tradição tem como evidência a releitura incessante de Hubert Aquin, Gaston Miron e de outros

escritores canônicos, pelo medo do desaparecimento da quebecidade na literatura. Ao se

perguntar se a literatura quebequense está morrendo, Nepveu responde trazendo a ideia de

dispersão: a literatura deve ser entendida não como um ponto de chegada, mas de transação, já

que na contemporaneidade ela ocupa uma zona fronteiriça que chama à exploração da

periferia, que deixa de ser um lugar perigoso para assumir o status de região acessível,

território explorado pelas narrativas da fronteira. É o ponto de partida para que se explore a

noção de escrita do abismo, situada entre a ficção e a experiência, que, além de abrir espaço

para a autonarração, tendo o exílio como mola propulsora dos relatos, provoca a exploração

de novas cartografias do imaginário.

Estas duas apresentações em eventos ratificam a percepção de que: 1) o debate

sobre o estatuto atual da literatura no Quebec continua intenso; 2) ainda que muitos estudos

sejam feitos sobre o corpus migrante, pouco espaço é dado a esses escritores no ensino de

literatura. Muitos especialistas destacaram a importância de se reconstruir o cânon literário

que integra a educação básica para que as portas das salas de aula sejam abertas efetivamente

à escrita migrante. Esse seria, segundo Lucie Robert, um passo importante para a construção

de uma nova sociedade, em que a identidade que tanto se buscou no passado dê lugar à

pluralidade de identidades, à construção de um mosaico harmônico de referências, já que não

se pode mais voltar atrás quanto à multiplicidade cultural que constitui o Quebec nos dias de

hoje.

1.4 DELIMITAR E CONHECER O CORPUS LITERÁRIO

Dany Laferrière e Sergio Kokis destacam-se entre os escritores migrantes

estabelecidos no Quebec e há algum tempo são reconhecidos como representantes dessa

literatura. Suas experiências pessoais de exilados constituem matéria de criação literária,

tendo ambos deixado seus países em momentos históricos conturbados. As questões de escrita

autobiográfica são também fundamentais à leitura das obras desses autores, visto que,

segundo uma perspectiva sociocrítica, “o vai-e-vem entre o texto e a sociedade exprime-se

pela representação desta no texto, e é essa sociedade de referência que faz o objeto da
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análise”46 (TREMBLAY: 2004, p. 479) e, de acordo com Serge Doubrovsky, “toda leitura

supostamente objetiva é uma projeção de si. A leitura objetiva de um texto não existe. É uma

maneira de se apropriar dele, de apreendê-lo, de se colocar perante ele” 47 (DOUBROVSKY:

2005, p. 231).

Laferrière é um escritor de origem haitiana que deixa seu país em 1976 para viver

em Montreal, na província do Quebec, onde se lança na literatura em 1985 com a publicação

de Comment faire l’amour avec un nègre sans se fatiguer  (Como fazer amor com um negro

sem se cansar, traduzido e lançado no Brasil em 2012)48. A época da partida do Haiti é

marcada pelo regime do ditador Jean-Claude Duvalier (conhecido como Baby Doc), e as

consequências da ditadura já eram conhecidas de Laferrière, uma vez que seu próprio pai,

Windsor Klébert Laferrière, vivia em exílio desde a infância do autor. A condição de exilado,

a partida de Dany para o Canadá e as relações entre o novo mundo lá encontrado e seu país de

origem oferecem matéria para diversas de suas obras.

Em entrevista por ocasião do lançamento do livro L’énigme du retour (2009), o

próprio Dany Laferrière aborda o tema da migrância que atravessa sua obra e afirma:

Todo ser humano normal é estrangeiro até em sua família, quiçá em seu país,
e não se para de aprender, de desaprender, para se adaptar, de reaprender,
porque se retornou ao ponto de partida: a viagem e o retorno são os dois
movimentos que os humanos fazem incessantemente em suas vidas. E
aqueles que não os fazem tornam-se pessoas de caráter um pouco limitado às
vezes, eles têm medo de tudo o que é estrangeiro, de tudo o que é novo, mas
mover-se pelo planeta, não aceitar as regras do jogo, não reconhecê-las, ou
tentar se adaptar, é uma condição de fato humana.49

Sergio Kokis é um escritor e pintor nascido no Rio de Janeiro e estabelecido em

Montreal em 1969, onde se revela no meio literário em 1994, com a publicação de Le

pavillon des miroirs (A casa dos espelhos, lançado em português no Brasil em 2000). O

46 “Le va-et-vient entre le texte et la société s’exprime par la représentation de celle-ci dans le texte, et c’est cette
société de référence qui fait l’objet de l’analyse”.
47 “Toute lecture prétendue objective est une projection de soi. La lecture objective d’un texte n’existe pas. C’est
déjà une manière de se l’approprier, de l’appréhender, de se poser par rapport à lui”.
48 Quando uma obra tiver sido traduzida e publicada no Brasil, ela será referida pelo título disponível em
português. A exceção é o romance Pays sans chapeau (publicado no Brasil sob o título País sem chapéu), que
constitui o corpus ficcional e será analisado no original para manter um paralelismo com os demais romances,
disponíveis somente em francês.
49 “Tout être humain normal est étranger même dans sa famille, voire dans son pays, et on n’arrête pas
d’apprendre, de désapprendre, pour s’adapter, de réapprendre, parce qu’on est revenus au point de dépar t : le
voyage et le retour, ce sont les deux mouvements que les humains font sans cesse dans leurs vies. Et ceux qui ne
le font pas, ils deviennent des gens avec des caractères un peu bornés des fois, ils ont peur de tout ce qui est
étranger, de tout ce qui est nouveau… mais bouger sur la planète, ne pas accepter les règles du jeu, ne pas les
reconnaître, ou essayer de s’adapter, c’est une condition tout à fait humaine”. Disponível em
<http://www.youtube.com/watch?v=iu1SNYvDMQk>. Acesso em: 15 ago. 2013.
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contexto de saída de Kokis não é muito distinto do de Laferrière: o Brasil acabara de sofrer

um golpe militar que instaurou uma ditadura que duraria até 1985. O processo de migração

serviu de matéria literária para Kokis, que abordou em vários de seus romances os anos de

chumbo, além de ter concebido inúmeras personagens viajantes (sob diversas nuances, como

o exilado, o rebelde, o vagabundo, o marginal, a prostituta, por exemplo), seres errantes que

enfrentam processos de fragilização e de recomposição de suas identidades.

No relato L’amour du lointain, Kokis afirma estar em exílio não só fisicamente,

mas sobretudo artisticamente: “meu exílio sempre teve para mim um sentido análogo ao de

uma estadia num mundo imaginário da arte e das aventuras oníricas; só que eu o considero

confortável e em consonância com minha natureza”50 (KOKIS: 2012, p. 270). Trata-se de uma

visão do exílio como um processo que tem implicações também na produção artística, ou seja,

para Kokis, mergulhar no universo da arte através da pintura e da escrita literária é, também,

uma forma de exilar-se da realidade para melhor compreendê-la. Vale lembrar que ele escreve

seus romances em língua francesa – portanto, a língua do Outro, do país de acolhida, o que

oferece igualmente amplo campo de investigação51.

Muito já se discutiu na crítica atual acerca da obra desses dois escritores, e a

ruptura das identidades das personagens em trânsito constitui o objeto de pesquisa mais

frequente. A chegada ao novo lugar, a adaptação, o confronto com a cultura do Outro são

processos evocados nas análises e, na maioria dos casos, o foco recai sobre o itinerário

empreendido pelas personagens em um único sentido: origem/destino. No entanto, um campo

ainda pouco explorado é a questão do retorno do exilado, e algumas de suas personagens têm

a errância potencializada de modo significativo quando da volta ao país natal.

Tal aspecto é especialmente curioso ao se observar a biografia dos escritores:

Dany Laferrière afirma em entrevistas ter retornado ao Haiti diversas vezes; Sergio Kokis, por

outro lado, diz nunca ter retornado ao Brasil desde sua partida. Assim, é interessante perceber

que o primeiro ficcionaliza o retorno a partir da experiência vivida, enquanto que o segundo

faz o percurso de volta via ficção, já que essa não é uma vivência que tenha experimentado.

50 “Mon exil a toujours eu pour moi un sens analogue de séjour dans le monde imaginaire de l’art et des
aventures oniriques ; sauf que je le trouve confortable et en accord avec ma nature”.
51 Em especial os três primeiros romances de Kokis (A casa dos espelhos, de 1994, Negão et Doralice, de 1995 e
Errances, de 1996) têm sido analisados geralmente sob o viés da migrância. A “trilogia brasileira”, como dizem
alguns críticos, foi objeto da tese de doutorado de Renato Venancio Henriques de Sousa. No trabalho, defendido
em 2007 na Universidade Federal Fluminense, são abordados temas recorrentes nos três romances, a exemplo do
trânsito identitário, das negociações dele decorrentes, e da tradução cultural atravessada por língua e identidade.
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Esses dados são pertinentes para que sejam analisadas as relações entre ficção e experiência

pessoal como elementos integrantes das escritas de ambos.

Particularmente, tomam por eixo central a experiência do retorno os seguintes

romances: Errances (1996), em que Kokis apresenta a trajetória da personagem Boris Nikto,

intelectual exilado durante a ditadura militar que deve retornar ao Brasil após receber a notícia

da anistia; Pays sans chapeau52 (1996) e L’énigme du retour (2009), nos quais Laferrière

narra duas experiências de retorno ao Haiti de personagens que também vivem exiladas no

Canadá francófono.

As aproximações possíveis entre as obras, além da questão do retorno, têm um

dos ponto em comum: o recurso à figura do pai e à família como ligações importantes das

personagens com suas origens. Além disso, a arte literária é aludida sob diversos enfoques: a

profissão de escritor, a relação com a língua de escrita, a leitura enquanto parte integrante da

constituição identitária das personagens e a construção de subtextos que remetem a outras

obras.

Os protagonistas transitam entre personagens que disparam reflexões profundas

acerca da migrância, momentos em que colocam em questão a validade da experiência do

retorno. Em Errances, o exílio é explorado em toda sua complexidade: Boris vive a tensão

entre usufruir da posição de sucesso que conquistara e o retorno, tão esperado nos primeiros

anos de exílio. As razões para o retorno e as dúvidas quanto a esse movimento permeiam a

narrativa, a partir de diálogos com outras personagens que o desafiam a se redescobrir. Em

Pays sans chapeau, o narrador redescobre seu lugar de origem e o contato com a família após

vinte anos, sendo sua partida questionada por outras personagens em alguns momentos. Em

L’énigme du retour, embora a narrativa seja mais poética e concisa, tais reflexões também se

fazem presentes por meio do contato com o Outro, representado sobretudo pela imagem do

pai, ligação com sua origem. Esse Outro apresenta-se fragmentado e se projeta também, em

ambos os romances de Laferrière, sob diversas máscaras, como membros da família ou

desconhecidos que são lidos e interpretados por ele de modo a revelar sua face oculta através

da memória e do imaginário com relação ao lugar de origem.

52 Embora tenha sido traduzido para o português e publicado no Brasil em 2011, o romance será aludido e citado
em francês no presente trabalho, a fim de respeitar as questões linguísticas e culturais envolvidas, preservando
um paralelismo entre as três obras analisadas. As citações de todos os romances que compõem o corpus ficcional
serão mantidas, portanto, no original, sem tradução. Vale observar que a tradução de Pays sans chapeau
publicada em português é resultado da dissertação de mestrado de Heloisa Caldeira Alves Moreira, intitulada
“Traduzindo uma obra crioula: Pays sans chapeau, de Dany Laferrière” e defendida na Universidade de São
Paulo em 2006.
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A questão da alteridade (no cerne da categoria mais ampla da estrangeiridade) é

posta aqui em múltiplos sentidos, não só a partir da visão que se estabelece sobre o Outro (o

estrangeiro, o imigrante, o exilado, o visitante), mas também pela tomada de consciência da

existência do Outro em si mesmo, e da própria rearticulação do olhar em direção àquele Outro

(que já fora o “si”) do qual esse “si” não mais se sente parte. Seja qual for o ponto de

referência, é a diferença que o constitui, como afirma Simon Harel:

esse Outro, que deveria cristalizar os atributos da diferença, ele existe pelo
meu olhar que o condena ao exílio. Esse Outro, cuja diferença me conforta
na afirmação de um sentimento de pertencimento, evita que eu seja alterado
– consumido – por um retorno da estranheza que me deixaria aniquilado
(HAREL: 1992, p. 10).53

O recurso à literatura é uma estratégia para criar a tensão entre “eu” e “o Outro”.

O componente metaliterário cria espaço para tais reflexões, por vezes através de subtextos que

fazem eco de maneira mais ou menos evidente. No caso de Dany Laferrière, a presença do

metaliterário fica mais evidente em L’énigme du retour, em que ele evoca a obra fundadora

Cahier d’un retour au pays natal, de Aimé Césaire54.

A epígrafe de L’énigme du retour já anuncia o pensamento do poeta da Martinica

que se fará presente nos relatos: é o primeiro verso “No fim da madrugada...” (CÉSAIRE:

2012, p. 9) que assinala sua presença junto ao narrador de Dany, que carrega consigo o livro

de Césaire e o relê constantemente, fazendo ecoar alguns de seus versos na visão que constrói

ao longo da viagem pelo Haiti.

Texto emblemático dos escritos sobre a negritude, o poema de Césaire ressurge na

narrativa poética de Laferrière com a acentuação de outros pontos de reflexão, para além da

questão étnica. O narrador aproxima a experiência sentimental presente no texto de Césaire às

sensações vividas no retorno, principalmente como forma de denunciar e de tentar

compreender a devastação deixada como legado pela ditadura dos Duvalier.

Para exemplificar esse eco de Césaire, vale destacar inicialmente a 39ª estrofe do

Diário:

Partir. Meu coração estalava de generosidades enfáticas. Partir... eu voltaria
liso e jovem a este país meu e diria a este país cujo limo entra na
composição da minha carne: “Andei por muito tempo errante e volto para a
hediondez desertada das vossas chagas”.

53 “Cet Autre, qui devait cristalliser les attributs de la différence, il existe par mon regard qui le condamne à
l’exil. Cet Autre, dont la différence me conforte dans l’affirmation d’un sentiment d’appartenance, il m’évite
d’être altéré – consumé – par un retour de l’étrangeté qui me laisserait anéanti”.
54 Publicado pela primeira vez em Paris em 1939, tendo a versão definitiva lançada em 1956, foi recentemente
disponibilizado no Brasil em edição bilíngue, sob o título Diário de um retorno ao país natal (2012).
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Eu voltaria a esse país meu e lhe diria: “Abraçai-me sem temor... E se não
sei senão falar, é por vós que falarei.”
E eu lhe diria ainda:
“Minha boca será a boca das desgraças que não têm boca, minha voz, a
liberdade daquelas que se abatem no calabouço do desespero.”
E ao voltar diria a mim mesmo:
“E sobretudo meu corpo assim como minha alma, livrai-vos de cruzar os
braços na atitude estéril do espectador, porque a vida não é um espetáculo,
um mar de dores não é um proscênio e um homem que grita não é um urso
que dança...” (CÉSAIRE: 2012, p. 29, sem grifo no original).

Esta passagem denuncia o caráter ambíguo do retorno: de um lado, a memória

evoca o sentimento negativo mantido por aquele que parte em um contexto conturbado, de

outro lado, uma face distinta da memória demonstra certa ternura em relação às origens, o que

se intensifica após a partida, como o corpo abraçado por esse “país meu”. É importante levar

em consideração que, neste ponto do poema, o retorno é ainda hipotético, marcado pelo uso

do condicional no texto original e traduzido em português com o emprego do futuro do

pretérito.

Paralelamente, cabe observar o seguinte trecho de L’énigme du retour:

Le dictateur exige d’être au centre de notre vie
et ce que j’ai fait de mieux dans la mienne
c’est de l’avoir sorti de mon existence.
J’avoue que pour ce faire il m’a fallu jeter
parfois l’enfant avec l’eau du bain.

Je suis donc parti puis revenu. Les choses n’ont pas bougé d’un iota. En
allant voir ma mère ce soir, j’ai traversé le marché. Les lampions allumés me
donnent l’impression de cheminer dans un rêve. Une fillette, dans une petite
robe de jersey rose, dort dans les bras de sa mère en train de compter la
recette du jour. Cette tendresse qui permet d’accepter tout le reste m’a déjà
épuisé et ne tardera pas à épuiser mon neveu. (LAFERRIÈRE: 2009, p. 138).

Aqui, o olhar do narrador leva em consideração o horror da sociedade durante e

após o longo período ditatorial, denunciando a miséria e a prostituição dele decorrentes. Ao

mesmo tempo, percebe-se certa doçura evocada pela memória de infância, ainda que

mergulhada na tristeza, sendo mencionado o status de exilado do narrador que regressa. É

como se esse duplo sentimento tocado por Césaire fizesse eco na descrição empreendida pelo

narrador no Haiti, que recorre igualmente a uma raiva contida. Diferentemente, esse olhar é

narrado com o uso ora do presente do indicativo, aproximando o tempo da leitura ao da

diegese, ora do pretérito perfeito, indicando que algumas das ações já aconteceram, como se

se tratasse da realização daquilo que, em Césaire, era apenas hipótese ou profecia.
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Em Errances, a literatura está igualmente presente, sendo uma primeira evidência

a profissão de escritor do protagonista. O ofício da escrita literária permeia as reflexões, sendo

a questão linguística um dos componentes postos em jogo: o herói, tal como seu autor,

escreve em língua estrangeira e traz essa problemática em várias passagens – algumas das

quais narradas ironicamente com vistas a ressignificar o lugar do escritor e as questões de

autoria, sem deixar de reavaliar os valores que permeiam a história literária nos lugares por

onde passa.

Também há o recurso a outros textos que dialogam com a narrativa principal,

como por exemplo a alusão à obra do escritor inglês de origem polonesa Joseph Conrad. Além

disso, um elemento recorrente em diversas obras de Kokis é o debate em torno da filosofia e

da crítica literária. Em Errances, particularmente, há diversas cenas narradas com ironia, em

que Boris discute com seus companheiros sobre política, trabalho intelectual, literatura.

Nessa empreitada, são frequentes as reflexões sobre o exílio, posição

intermediária que permite ao herói animar discussões e, sendo ele escritor, fabular a partir de

seu passado e jogar com elementos do ficcional. Um exemplo do caráter compósito da

personalidade de Boris e de seu não-pertencimento ao país de acolhida pode ser observado na

seguinte passagem: “Depuis toutes ces années, il s’était habitué à l’extérieur nonchalant qu’il

avait si péniblement construit pour ne pas se fondre dans cette Europe étrangère ” (KOKIS:

1996a, p. 151). Em diversos momentos aparentemente banais, cotidianos, subjaz a migrância

como tema ou como razão para explicar este ou aquele comportamento das personagens.

Quanto ao retorno, desde o início do texto o narrador deixa explícitas as reações

adversas do herói: é o momento em que as reflexões em torno da condição de estrangeiro

ressurgem fortemente. Logo nas primeiras páginas, o narrador evoca o sentimento de

incerteza:

Son ombre s’allongeait vers l’avant et vers l’arrière entre les poteaux, et ce
mouvement de pendule lui ramena des souvenirs qu’il avait pendant
longtemps réussi à enfouir sous sa carapace d’étranger. […] Depuis le temps
qu’il vivait seul avec ses souvenirs, les arrangeant à sa façon pour donner
une certaine cohérence à sa vie, il n’était plus certain de rien (KOKIS:
1996a, p. 15).

Em Pays sans chapeau, a volta ao país natal ocorre de forma diferente daquela

observada em L’énigme du retour. O texto é todo construído em prosa, e as passagens

narradas alternam-se sob os títulos “Pays réel” e “Pays rêvé”. Embora não haja o recurso à

citação explícita de outros textos literários, o ofício da escrita se faz presente na voz daquele
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que (se) narra, que (se) escreve, o que já é anunciado no prólogo intitulado “Un écrivain

primitif” (aliás, mesmo título do epílogo): no primeiro texto, ao saborear palavras e sentidos

que remetem ao Haiti, o escritor/narrador declara: “J’écris: enfants, ballon, voitures. On dirait

un peintre primitif. Voilà, c’est ça, j’ai trouvé. Je suis un écrivain primitif” (LAFERRIÈRE:

2007, p. 14).

Pode-se perceber também uma certa metaliterariedade na fala das personagens:

muitas vezes, quando é citada alguma frase de efeito ouvida na família, ou ao ser mencionado

algum provérbio conhecido, a narrativa parece se aproximar da literatura oral. Isso fica claro

nas epígrafes colocadas em cada capítulo: ditados populares são citados em crioulo e

traduzidos para o francês. A inclusão da língua materna e dos falares locais (o sotaque, o ritmo

e as expressões) deixam entrever as relações do narrador com seu país natal. Para ele, a língua

é considerada um lugar:

Je plonge, la tête la première, dans cette mer de sons familiers. Un air connu
qu’on fredonne aisément, même si ça fait longtemps qu’on n’a pas entendu
la chanson. Bousculade de mots, de rythmes dans ma tête. Je nage sans
effort. La parole liquide. Je ne cherche pas à comprendre. Mon esprit se
repose enfin. On dirait que les mots ont été mâchés avant qu’on me les serve.
Aucun os. Les gestes, les sons, les rythmes, tout ça fait partie de ma chair. Le
silence aussi.
Je suis chez moi, c’est-à-dire dans ma langue (LAFERRIÈRE: 2007, p. 84).

Diversos são os elementos que aproximam os três romances, dos quais destacam-

se aqui a alusão à arte literária e, evidentemente, o caráter errante dos protagonistas. A

experiência do retorno constitui para cada um a oportunidade de vivenciar uma tensão muito

particular, em que se misturam memórias de infância, traumas da partida em exílio, o choque

do reencontro e nova desestabilização identitária: o problema da alteridade ressurge para esses

sujeitos em relação a si próprios e a seu contexto de origem. É como se eles se deparassem

com um espelho deformado de onde saíra sua imagem original, e, ao se mirarem novamente,

não encontram senão vestígios de passado e um presente igualmente perturbador.
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2 CONTORNOS E EXPRESSÕES DO ESPAÇO AUTOBIOGRÁFICO

O sistema literário do Quebec, construído sobre as bases nada sólidas da

identidade e da diversidade, traz, como foi apresentado, problemas relacionados à

referencialidade (dupla colonização, questão linguística) e à tentativa de construção de uma

identidade quebequense, com a fragilização dessa tendência nacionalista e posterior abertura à

pluralidade cultural que se impõe como consequência da imigração. Levando em conta tais

processos, fica claro que a emergência das literaturas migrantes abre amplo espaço para que a

literatura contemporânea volte-se às questões autobiográficas.

Processos de autonarração são frequentemente adotados por muitos escritores

migrantes que abordam o deslocamento como tema principal. Diversos são os motivos

subjacentes, como a chegada ao país de acolhida, o estranhamento perante as novas

expressões culturais encontradas, mas principalmente o próprio exílio, processo que se mostra

como uma espécie de ponta do iceberg das questões autobiográficas. Tal imagem parece

pertinente porque ilustra as inúmeras possibilidades de exploração do tema da estrangeiridade

a partir da trajetória do exilado, desde a saída de seu país natal até o retorno, seja ele factual

ou imaginado.

Parece se desenhar aí uma via paradoxal que ligaria as ideias de coletivo e de

individual: se, por um lado, as políticas de inclusão suscitam novas reflexões acerca da

compreensão das comunidades culturais, impulsionadas por políticas de multiculturalismo e

com certa tendência à generalização de grupos étnico-sociais, por outro lado, a necessidade de

afirmação da diferença impulsiona os relatos individuais, construídos a partir de experiências

e olhares muito particulares acerca do exílio e da migração. Essa é uma das características das

produções literárias contemporâneas, a tensão entre o globalizado, com a facilidade de acesso

a expressões culturais antes desconhecidas ou pouco valorizadas, e o individual, pela ascensão

dos pequenos relatos, com o crescente interesse pelas visões particulares de mundo e pela

difusão das narrativas do “eu”, sintomáticas do individualismo do sujeito.

Pensar o lugar dessas pequenas narrativas em um mundo globalizado implica

necessariamente em rearticular modelos e teorias defasadas, para que se criem novos espaços

nos quais a reflexão acerca da diferença seja democraticamente estabelecida. Ao avaliar as

tendências de subjetivação e autorreferencialidade no seio do que se chamou pós-

modernidade, Leonor Arfuch pondera que

59



com a consolidação da democracia brotava o democratismo das narrativas,
essa pluralidade de vozes, identidades, sujeitos e subjetividades que
pareciam confirmar as inquietudes de algumas teorias: a dissolução do
coletivo, da ideia mesma de comunidade, na miríade narcisista do individual
(ARFUCH: 2010, p. 19).

Nesse sentido, o crescente repensar da questão migrante em sociedades

multiculturais como o Quebec é um exemplo da tentativa de estabelecimento de novos

horizontes de análise. A literatura quebequense, como se observou, tomou rapidamente a

frente dessas discussões ao trazer à tona a questão da migrância em um sistema literário ainda

em processo de autodescoberta e construção teórica.

Associada ao tema do exílio, a escrita migrante encontra terreno fértil de expansão

na autonarração, espaço privilegiado para a expressão das diferentes etapas e particularidades

da experiência migratória:

A personalização sistemática da literatura das comunidades culturais no
Quebec me parece […] ser o signo dessa familiaridade estrangeira. A fim “de
autenticar” essa literatura e de lhe atribuir as insígnias da migrância, tende-se
a recorrer ao testemunho, à narrativa de vida, à entrevista. De maneira o
mais paradoxal possível, a personalização do autor, que pode responder a
estratégias editoriais ou midiáticas, permite justificar a etnicidade do escritor
e conceder-lhe um lugar prescrito antecipadamente (HAREL: 2005, p. 24).55

A personalização do autor e a relação com a mídia mencionadas por Simon Harel

parecem ir ao encontro daquilo que Arfuch chama de “miríade narcisista do individual”. As

trajetórias de Sergio Kokis e de Dany Laferrière têm muito a ver com essa tendência: cada um

a sua maneira, ambos tratam das experiências individuais de exilado através da literatura,

traçando tanto nos textos ficcionais quanto nos relatos referenciais um retorno às origens da

imigração, reconstruindo através da literatura caminhos percorridos num passado de ruptura

com seus países de origem, de adaptação (ou sua impossibilidade) ao novo local e de

digestão/elaboração dos traumas vividos em todos os momentos de suas histórias (individuais,

em uma primeira análise) de vida.

A fim de observar de que mecanismos lançam mão nesses processos é proposta,

primeiramente, uma revisão das bases teóricas e críticas da escrita autobiográfica com vistas a

verificar suas relações com as escritas migrantes desses autores e sua relevância no sistema

literário quebequense atual. Para além das questões étnicas – elemento apontado por Harel

55 “La personnalisation systématique de la littérature des communautés culturelles au Québec me semble, au
contraire, être le signe de cette familiarité étrangère. Afin «  d’authentifier » cette littérature et de lui attribuer les
insignes de la migrance, on a tendance à en appeler au témoignage, au récit de vie, à l’interview. De façon on ne
peut plus paradoxale, la personnalisation de l’auteur, qui peut répondre à des stratégies éditoriales ou
médiatiques, permet de justifier l’ethnicité de l’écrivain et de lui octroyer une place prescrite d’avance”.
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como um dos fatores de destaque nas autoescritas migrantes –, os autores aqui em questão não

parecem se filiar a uma comunidade cultural específica ligada a suas origens, postura um tanto

quanto reducionista da crítica ao inventariar e classificar autores e obras. Eles transgridem a

questão da filiação ao se posicionarem individualmente para propor leituras muito particulares

da sociedade, focalizando sobretudo os sistemas autoritários que os levaram ao exílio e

empreendendo análises das novas sociedades que os acolheram.

Na atualidade, as questões em torno da autonarração estão em voga, sendo

borrados sucessivamente os limites entre ficção e realidade. Tanto Kokis quanto Laferrière

escreveram textos que se aproximam muito do autobiográfico: trata-se de escritos paralelos a

suas obras ficcionais, nos quais deixam transparente a influência de suas histórias de vida nas

de suas personagens. Além disso, diversas entrevistas e artigos estão disponíveis, a partir dos

quais não resta dúvida de que o componente biográfico está espalhado ao longo do conjunto

de suas ficções.

A título de exemplo, vale recuperar uma declaração de Sergio Kokis em entrevista

concedida ao jornal La Presse em 2010: “Nós somos todos romancistas de nossa vida. Nossa

identidade é um produto de ficção, e cada um constrói sua narrativa segundo os

acontecimentos”56 (apud LAPOINTE: 2010). Se o sujeito contemporâneo é produto de ficção

e a ficção que resulta de suas narrativas é também fruto dos acontecimentos vividos, fica aqui

uma pista de seu interesse em colocar ficção e biografia lado a lado, misturando-as às vezes e

obtendo como resultado um campo híbrido cujos limites não são facilmente identificáveis.

Quanto a Laferrière, em uma entrevista publicada também em 2010, ele faz a

seguinte declaração: “Eu acreditei no início que os livros vinham de mim, agora eu começo a

crer que eu venho de meus livros”57 (apud SROKA: 2010, p. 12). A relação íntima entre a obra

e aquele que a escreve é mencionada frequentemente pelo autor, que deixa entrever certa

identificação entre o vivido e o narrado, já sugerindo não serem claros os limites que separam

o real do ficcional.

No âmbito das discussões acerca da volta do autor, volta do sujeito, na pós-

modernidade, a escrita autobiográfica tem encontrado amplo campo de expansão. O indivíduo

contemporâneo centra-se em si ocasionando uma proliferação de autonarrativas nos mais

diversos formatos, desde as autobiografias tradicionais até as autoficções, nomenclatura ainda

56 “Nous sommes tous romanciers de notre vie. Notre identité est un produit de fiction, et chacun construit son
récit selon les événements”.
57 “J’ai cru au début que les livres venaient de moi, maintenant je commence à croire que je viens de mes livres”.
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controversa, passando por relatos, memórias, romances autobiográficos, confissões,

autorretratos, correspondências ou diários.

Antes de abordar os contornos do espaço autobiográfico, no entanto, ao se falar de

volta do autor ou retorno do sujeito, faz-se necessário analisar minimamente algumas ideias

concernentes a seu desaparecimento, ou mais precisamente à “morte do autor”, expressão que

remete ao título do conhecido texto de Roland Barthes, publicado originalmente em 1968, e

que trouxe o assunto à discussão. O ponto de partida de sua hipótese acerca da necessidade de

se extinguir a figura do autor é a proposição de que

a escrita é destruição de toda a voz, de toda a origem […], é esse neutro, esse
compósito, esse oblíquo para onde foge o nosso sujeito, o preto-e-branco
aonde vem perder-se toda a identidade, a começar precisamente pela do
corpo que escreve (BARTHES: 1987, p. 49).

Cabe lembrar que Barthes pensa, naquele momento, na vida do autor empírico

segundo preceitos da crítica estrutural do texto, que preconizava em suma analisar os

elementos discursivos internos distanciando-os da presença de uma voz enunciadora. Sua

crítica à valorização do sujeito que escreve, em detrimento da análise textual, fica evidente na

seguinte passagem:

O autor reina ainda nos manuais de história literária, nas biografias de
escritores, nas entrevistas das revistas, e na própria consciência dos literatos,
preocupados em juntar, graças ao seu diário íntimo, a sua pessoa e a sua
obra; a imagem da literatura que podemos encontrar na cultura corrente é
tiranicamente centrada no autor, na sua pessoa, na sua história, nos seus
gostos, nas suas paixões […] (BARTHES: 1987, p. 49-50).

Nos dias de hoje, o estágio avançado dos estudos das escritas (auto)biográficas

deixa claro que o debate filosófico impulsionado por Barthes acerca do desaparecimento do

autor (na verdade, do interesse na figura autoral) foi necessário em algum momento para que

se partisse em sua defesa, ou melhor, para que se (re)descobrisse o lugar do autor e suas

relações com a obra e com o mundo. Ele próprio revisou sua tese ao longo de sua produção,

suavizando nela a radicalidade própria aos discursos inflamados no período de 1968 e

trazendo com a noção de biografema, que será retomada oportunamente, uma nova forma de

abordagem da dimensão biográfica, das agora incontornáveis relações entre o texto e aquele

que o escreve58.

58 Barthes acabaria por ressignificar a figura do autor ao trazer à discussão a dimensão ficcional da constituição
do sujeito que escreve, valorizando, de certa forma, sua presença. Segundo Eurídice Figueiredo, “A volta do
sujeito se completa no percurso de Barthes quando ele publica Roland Barthes por Roland Barthes, um livro de
fragmentos, em forma de aforismos, máximas, anamneses, comentários ensaísticos, no qual predomina o uso da
terceira pessoa. Há nele um hibridismo genérico que mistura ensaio, fotografia e recordações pessoais. Não é
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O famoso texto de Barthes faria eco, ainda no início da década de 1970, em outras

discussões das quais Michel Foucault fez parte, tendo sido um dos interlocutores que se

dedicou a abordar a questão sob outros ângulos, aprofundando o debate. Na versão mais

difundida da conferência intitulada “O que é um autor?”, ele se propõe a abordar o tema do

autor e de seu desaparecimento, ponderando aspectos tais como o nome, a responsabilidade

autoral e a posição do autor, de certo modo abrindo caminho para questões que são colocadas

teoricamente até os dias de hoje.

Para Foucault, dizer simplesmente que o autor desapareceu é uma afirmação

vazia, e a própria noção de escrita é o que preserva a existência do autor. Ele considerava que

o momento era de “localizar o espaço assim deixado vago pela desaparição do autor, seguir

atentamente a repartição das lacunas e das falhas e espreitar os locais, as funções livres que

essa desaparição fez aparecer” (FOUCAULT: 2009, p. 271).

Vista como autenticação, a atenção dada ao autor pela crítica na época era

reducionista, segundo Foucault, na medida em que o sujeito criador do texto não é o detentor

de uma criação, tampouco pode ser fonte de explicação do texto. Na verdade, o texto é visto

por ele como uma enunciação que tem por base referências já disponíveis anteriormente;

nesse sentido, um autor não é aquele que cria e assina sua criação, e sim o meio pelo qual um

conjunto de ideias tornar-se-á disponível ao leitor:

o autor é o que permite explicar tão bem a presença de certos acontecimentos
em uma obra como suas transformações, suas deformações, suas diversas
modificações (e isso pela biografia do autor, a localização de sua perspectiva
individual, a análise de sua situação social ou de sua posição de classe, a
revelação do seu projeto fundamental). O autor é, igualmente, o princípio de
uma certa unidade de escrita – todas as diferenças devendo ser reduzidas ao
menos pelos princípios da evolução, da maturação ou da influência. […] O
autor, enfim, é um certo foco de expressão que, sob formas mais ou menos
acabadas, manifesta-se da mesma maneira, e com o mesmo valor, em obras,
rascunhos, cartas, fragmentos, etc (FOUCAULT: 2009, p. 278).

De acordo com essa linha de raciocínio, seria dispensável e irrelevante buscar

traços autorais num texto ou conjunto de textos para explicar essa ou aquela informação ou

contradição presentes no discurso. O que valeria, segundo a corrente de pensamento

confessional, trata de alguns assuntos como amor e sexo de maneira distanciada; em alguns poucos momentos
podem-se sentir os afetos que o movem, seu sentimento de ser marginal quando diz que o natural na França é ser
católico, casado e ter um bom diploma, ou seja, tudo o que ele não era” (FIGUEIREDO: 2014, p. 188). Ela
relembra, ainda, que “Em O prazer do texto, Barthes afirma que apesar da declarada ‘morte do autor’, o leitor
deseja o autor, que não é sua representação nem sua projeção. Em outra passagem, Barthes postula que uma
pesquisa sobre o sujeito pode passar por várias fases, e acaba por concluir que finalmente o sujeito volta não
como ilusão, mas como ficção, o que o aproxima mais da concepção do sujeito da autoficção contemporânea”
(FIGUEIREDO: 2014, p. 191).
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estruturalista, seria o sentido do que é dito e sua relação com outros textos, ficando o autor em

posição periférica, ligada meramente ao estatuto jurídico ou institucional.

O foco de tais ideias recai sobre a desconstrução da importância do sujeito

produtor em prol de uma crítica literária que valorize o texto e não dependa do caráter

empírico resultante da simples observação de dados biográficos. Entretanto, paradoxalmente,

essas reflexões indicam novas formas de se pensar as relações entre autor e texto, oferecendo

para a crítica outros ângulos de análise, que viriam a ser úteis quando ela começa a

reinterpretar e a valorizar o papel social da escrita e as relações entre sujeito e cultura.

Parece anacrônico, na contemporaneidade, não relacionar as produções literárias

com os contextos socioculturais em que estão inseridas, já que as perspectivas

interdisciplinares dos estudos mostraram-se fundamentais em tempos de intensificação do

trânsito do sujeito e do contato entre diferentes culturas. Isso só se tornou possível com a

abertura a contribuições de outras áreas do conhecimento, notadamente da história e da

antropologia, para que os estudos literários abrissem novas frentes de pesquisa e perspectivas

de análise que não ignorassem o papel sociológico da literatura, o que não ocorreria sem se

levar em consideração a riqueza das relações entre o sujeito produtor, o autor, e as sociedades

de que faz parte.

A título de exemplo do desenvolvimento da crítica contemporânea das escritas de

si, vale destacar a forma como Arfuch apresenta, na introdução da obra O espaço biográfico,

algumas das interrogações que impulsionaram seu estudo. Para ela,

a subjetividade que os relatos punham em jogo vinha em geral “atestada”
pela admissão do “eu”, pela insistência nas “vidas reais”, pela autenticidade
das histórias na voz de seus protagonistas, seja na transmissão ao vivo das
câmeras ou na inscrição da palavra gráfica, pela veracidade que o
testemunho impunha ao terreno escorregadio da ficção (ARFUCH: 2010, p.
21).

Essa afirmação é sintomática dos caminhos abertos pela crítica e que cada vez

mais estudiosos têm trilhado. Questões como a subjetividade da escrita e as relações entre

testemunho, verdade e ficção são cada vez mais abordadas, o que indica que a literatura levou

a crítica a introduzir o componente pessoal/individual nos horizontes de análises,

remodelando formas e visões de literatura que eram evitadas ou rechaçadas segundo correntes

de pensamento estabelecidas pelo estruturalismo.

Nos dias de hoje, há um crescente interesse pelo individual, pela intimidade, pelo

confessional: o horizonte de leitura contemporâneo amplia-se de tal forma que o sujeito
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produtor passa ao centro das atenções. Isso se intensifica com o advento das novas mídias

sociais, que impulsionam a difusão da informação, popularizando-a, disponibilizando-a em

uma velocidade avassaladora, constituindo espaço para a exposição muitas vezes não-filtrada

da intimidade. Elas permitem o acesso direto aos bastidores dos processos de criação literária

(mas também intelectual, musical, cinematográfica etc.):

Efetivamente, cada vez mais interessa a (típica) biografia de notáveis e
famosos ou sua “vivência” captada no instante; há um indubitável retorno do
autor, que inclui não somente uma ânsia de detalhes de sua vida, mas os
“bastidores” de sua criação; multiplicam-se as entrevistas “qualitativas” que
vão atrás da palavra do ator social; persegue-se a confissão antropológica ou
o testemunho do informante-chave. Mas não apenas isso: assistimos a
exercícios de “ego-história”, a um auge de autobiografias intelectuais, à
narração autorreferente da experiência teórica e à autobiografia como
matéria da própria pesquisa, sem contar a paixão pelos diários íntimos de
filósofos, poetas, cientistas, intelectuais (ARFUCH: 2010, p. 61).

Além disso, a incontornável necessidade de se reelaborar o pensamento crítico

levando em consideração essas novas formas de comunicação na sociedade contemporânea

suscita um retorno ao passado com vistas a resgatar e a aprofundar formas de representação

subjetiva antes relegadas a segundo plano. Vive-se a época da reapropriação criativa de obras

canônicas, da reescrita dos mitos, da transposição hibridizada de um legado clássico para

outras linguagens e formas de expressão cultural.

A necessidade de se pensar criticamente o eu na autonarração, as novas reflexões

acerca do sujeito e o próprio emprego da narração em primeira pessoa levam à construção de

novos olhares em relação ao século XIX e à própria concepção de real. Trata-se de observar

de perto e com menos resistência a narração do biográfico, que sempre esteve lado a lado com

a criação ficcional. Não só em literatura, mas na história das ciências humanas em geral, a

presença das narrativas de vida não pode mais ser negada; ao contrário, tais relatos passam a

servir de base para que se reformule criticamente os fundamentos da própria escrita

(auto)biográfica, visando à compreensão do passado e de suas relações com o presente.

A crítica pós-estruturalista passa a levar em consideração esses processos de

subjetivação da escrita, que não são fenômenos novos, apenas recebem nova luz com o

amadurecimento do pensamento contemporâneo:

Se a nascente primeira pessoa autobiográfica vinha dar testemunho da
consciência feliz com uma “vida real”, sua expansão para outros registros e
seu desdobramento em vozes múltiplas […] nunca cessaram: aqueles
gêneros literários, instituídos já como práticas obrigatórias de distinção de
autocriação (vidas filosóficas, literárias, políticas, intelectuais, científicas,
artísticas...) e, consequentemente, como testemunhos inestimáveis de época,
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cujo espectro se ampliaria em seguida em virtude da curiosidade científica
pelas vidas comuns, desdobram-se hoje numa quantidade de variantes
literárias e midiáticas; coexistem como formas autoficcionais com os já
clássicos relatos de vida das ciências sociais, com uma espécie de obsessão
generalizada na escrita, nas artes plásticas, no cinema, no teatro e no
audiovisual pela expressão mais imediata do vivido, do autêntico, do
testemunhal (ARFUCH: 2010, p. 36-7).

Ainda que a escrita de textos de caráter abertamente autobiográficos não seja

novidade em literatura, nos últimos anos a crítica tem se debruçado sobre as escritas de si com

vistas a pensá-las teoricamente de forma mais profunda e ampliando o espectro de ângulos de

observação. Sem dúvida um dos nomes de destaque na tentativa de explorar teoricamente tal

tendência é Philippe Lejeune, que fundou novos paradigmas em O pacto autobiográfico, obra

que representa uma guinada na valorização do autobiográfico.

Inicialmente, em sua proposta de definição de autobiografia, o crítico francês

discute as relações entre romance e autobiografia, especialmente no que concerne ao tema

“contar a vida de alguém”. Para ele, a autobiografia é uma “narrativa retrospectiva em prosa

que uma pessoa real faz de sua própria existência, quando focaliza sua história individual, em

particular a história de sua personalidade” (LEJEUNE: 2008, p. 14). A autobiografia pode ser

vista como “eixo hipotético de um sistema de gêneros” (ARFUCH: 2010, p. 37), centro de

convergência de diversos componentes do espaço autobiográfico, uma espécie de matriz que

reúne hierarquicamente elementos que, de acordo com diferentes possibilidades de

combinação e articulação, resultam em outras formas de expressão ou subgêneros do

autobiográfico.

Para Arfuch, a escolha da autobiografia como coluna vertebral das teorias das

escritas de si deve-se a “sua centralidade, sua tipicidade, sua possibilidade de ser definida em

termos próprios, para operar em seguida, por contraste, na taxonomia de um sistema de

gêneros com ‘semelhanças de família’” (ARFUCH: 2010, p. 52). Portanto, é natural que se

parta da ideia da construção de um espaço autobiográfico para nele verificar os

desdobramentos efetivamente empreendidos nos escritos híbridos da contemporaneidade, dos

quais são exemplares os textos de Kokis e de Laferrière mencionados no presente estudo.

Quanto a essa coluna vertebral da qual se originam outros subgêneros do

autobiográfico, é incontornável revisitar as origens da teoria de Lejeune. Ele postula que

quatro categorias devem ter suas condições preenchidas para que uma obra possa ser

considerada uma autobiografia: linguagem (narrativa / prosa), assunto (vida individual,

história de personalidade), situação do autor (autor e narrador têm o mesmo nome e remetem
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à mesma pessoa), posição do narrador (identidade entre narrador e personagem principal /

perspectiva retrospectiva da narrativa). O pacto autobiográfico nada mais é do que a clara

afirmação, no texto, dessa identidade entre autor, narrador e personagem (LEJEUNE: 2008, p.

16). Trata-se de uma tendência a “honrar sua assinatura”, ou seja, é o momento em que se

estabelece uma espécie de compromisso por parte do autor em adentrar o campo do

autobiográfico, trazendo à cena a noção de verdade, mesmo que se trate, em literatura, de um

componente de difícil apreensão.

O esquema proposto por Lejeune foi alvo de críticas, embora tenha contribuído

enormemente para a difusão da questão, incitando outros críticos a reelaborarem e a aguçarem

seus olhares sobre o assunto. O famoso pacto, revisitado e citado à exaustão, atribuiu às

narrativas autobiográficas um grau de relevância impensado na época, mesmo estando na

contracorrente dos estudos que criticavam a presença da figura do autor no horizonte de

análise.

A crítica tem em mãos, hoje, um universo muito mais complexo de referências: os

corpora disponíveis não cabem mais nos parâmetros estabelecidos nas origens de tais teorias.

Esta é uma das principais críticas à teoria de Lejeune: o fato de seu pacto partir de um

universo de referências muito particular que nem sempre se sustenta enquanto teoria dos

espaços biográficos contemporâneos:

A sumária definição de Lejeune de um espaço biográfico como reservatório
das formas diversas em que as vidas se narram e circulam, embora sugestiva,
não é suficiente para delinear um campo conceitual. A abertura à
multiplicidade, mesmo abandonada a intenção taxonômica, não escapa à
vontade acumulativa em que cada “tipo” de relato viria a constituir um
“exemplo”. Assim, seus estudos de casos particulares, certamente de
interesse […], não configuram um horizonte interpretativo capaz de dar
conta da ênfase biográfica que caracteriza o momento atual (ARFUCH:
2010, p. 58).

Outro problema levantado em relação ao pacto é sua unilateralidade, já que um

pacto deve ser uma convenção em que estão implicadas duas ou mais partes (OUELLETTE-

MICHALSKA: 2007, p. 38). De certa forma, o pacto autobiográfico determina a forma como

um livro será lido, estabelecendo de antemão as balizas cuja criação compete somente ao

leitor. Os processos de recepção, segundo autores como Ouellette-Michalska, por exemplo,

deveriam ser levados em consideração na construção de sentidos em textos contemporâneos

que exploram o espaço autobiográfico. A emergência do sujeito, posto agora no centro das

discussões, é um aspecto de suma importância nos dias de hoje, com a proliferação das
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escritas de si num mundo de curtas distâncias, em que qualquer informação pode ser

divulgada perante todos ao simples toque de uma tela que se tenha em mãos. Ainda assim, em

se tratando de literatura, há que se considerar o ato complementar da leitura, aspecto que teria

sido relegado a segundo plano na teoria de Lejeune.

Outro pacto que ele coloca em questão é o do tipo romanesco, presente

obviamente nos romances (portanto, ligado à ficção), com as seguintes características:

“prática patente da não-identidade (o autor e o personagem não têm o mesmo nome),

atestado de ficcionalidade (é, em geral, o subtítulo romance, na capa ou na folha de rosto, que

preenche, hoje, essa função”. Entre as combinações possíveis de identificação entre autor,

personagem e narrador de acordo com os pactos estabelecidos, o do tipo romanesco constitui,

para Lejeune, uma lacuna quando houver homonimato entre autor e personagem. Nesse caso,

se não houvesse pacto algum, segundo ele, ou se este fosse do tipo autobiográfico, tratar-se-ia

de uma autobiografia. Em havendo pacto romanesco, pela declaração de ficcionalidade e não

havendo identificação entre autor e personagem, tratar-se-ia simplesmente de um romance

(LEJEUNE: 2008, p. 28).

Quanto à “casa cega” em que herói = autor e pacto = romanesco, Lejeune afirma

não ter nenhum exemplo dessa prática e que “quando isso acontece o leitor tem a impressão

de que há um erro” (LEJEUNE, 2008: p. 31-2). É a lacuna que Serge Doubrovsky se propôs a

preencher com a obra Fils (1977), na qual cunhou o termo autoficção para “designar

indistintamente os escritos factuais ou romanescos de natureza autobiográfica”59

(DOUBROVSKY: 2005, p. 171). Na autoficção, além da identidade nominal entre

personagem, autor e narrador, é empregado o tempo presente (diferentemente da

autobiografia, em que o tempo passado é privilegiado, segundo Lejeune), com o objetivo de

aproximar o leitor da narrativa e assim implicá-lo, provocando seu acompanhamento,

estendendo a ele a vida do sujeito autonarrado: “uma das grandes funções do presente é de

tornar a coisa imediata tanto para o autor quanto para o leitor” 60 (DOUBROVSKY: 2005, p.

185).

Autoficção constitui-se, então, em

uma variante “pós-moderna” da autobiografia, na medida em que ela não
acredita mais em uma verdade literal, em uma referência indubitável, em um

59 “désigner indifféremment les écrits factuels ou romanesques de nature autobiographique”.
60 “une des grandes fonctions du présent est de rendre la chose immédiate aussi bien pour l’auteur que pour le
lecteur”.
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discurso histórico coerente, e se sabe reconstrução arbitrária e literária dos
fragmentos esparsos da memória (DOUBROVSKY: 2005, p. 212).61

A escolha de escrever a partir de fragmentos esparsos da memória é característica

da pós-modernidade, nos termos de Yves Boisvert, sobretudo ao pensar no fim das “grandes

narrativas”. É aspecto recorrente nas narrativas contemporâneas a emergência do eu, calcado

na elaboração muito individual das experiências de vida do sujeito:

A cultura pós-moderna leva cada indivíduo a planejar sua vida segundo os
critérios de verdade que lhe parecem mais apropriados e mais interessantes.
Cada um tenta então colocar em prática o princípio da liberdade de escolha.
O critério da “escolha” estende-se portanto a diferentes facetas da vida,
notadamente à liberdade de escolher os “critérios de verdade” que nos
convêm. Aos olhos dos pós-modernistas, isso provocou a ruptura das
“grandes narrativas”. Se suas opiniões divergem quanto às consequências
desse fenômeno, todos reconhecem que ele está no próprio centro da era pós-
moderna. […] A cultura pós-moderna é então caracterizada pelo
aparecimento de uma infinidade de pequenas narrativas que decretam sua
própria norma (BOISVERT: 1995, p. 42-3).62

Ao sublinhar na autoficção o caráter pós-moderno da escrita, Doubrovsky faz

referência à quebra da sintaxe tradicional, à fragmentação da construção discursiva, à

“aventura da linguagem” (DOUBROVSKY: 2005, p. 214), pela presença de lacunas através

das quais a narrativa aproxima-se do fluxo do pensamento, impossível de se exprimir de

maneira linear. Vê-se aí o estabelecimento de nova norma, pensada doravante não só para as

narrativas predominantemente ficcionais, mas como elemento constitutivo das autoficções.

Nelas, a ambiguidade é estratégia central: no lugar de um pacto de veracidade, o que recebe a

atenção é o universo de possibilidades em um jogo cujas regras não são claras, em que os

componentes se articulam e se mesclam, constituindo uma representação do próprio caos da

contemporaneidade.

Tal estratégia é intensificada pelo “falar de si”, levando em conta que este “si” é

constituído por outro ser ficcional multifacetado, que desafia os limites do autobiográfico,

uma vez que a própria escrita literária implica sempre em invenção. Doubrovsky afirma que a

61 “c’est une variante ‘post-moderne’ de l’autobiographie, dans la mesure où elle ne croit plus à une vérité
littérale, à une référence indubitable, à un discours historique cohérent, et se sait reconstruction arbitraire et
littéraire des fragments épars de mémoire”.
62 “La culture postmoderne amène chaque individu à planifier sa vie selon les critères de vérité qui lui paraissent
les plus appropriés et les plus intéressants. Chacun tente alors de mettre en pratique le principe de la liberté du
choix. Le critère du ‘choix’ s’étend donc à différentes facettes de la vie, notamment à la liberté de choisir les
‘critères de vérité’ qui nous conviennent. Cela, aux yeux des postmodernistes, a provoqué l’éclatement des
‘grand récits’. Si leurs opinions divergent sur les conséquences de ce phénomène, tous reconnaissent qu’il est au
cœur même de l’ère culturelle postmoderne. […] La culture postmoderne est donc caractérisée par l’apparition
d’une multitude de petits récits qui édictent leur propre norme”.
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autoficção “não mente, não disfarça, ela enuncia e denuncia na forma que escolheu”63

(DOUBROVSKY: 2005, p. 219), já que a própria noção de verdade é escorregadia, um

material que pode ser livremente moldado e remoldado pela consciência de quem escreve.

Para ele,

A escrita está diretamente em relação com verdades mais profundas do que
as que a consciência do escritor pode lhe dar. Essa seria minha justificativa
final da autoficção. A escrita não é algo sempre limpo. Não se deve inocentar
a escrita. […] Há escolhas e problemas éticos que a autoficção coloca
justamente na medida em que ela transforma uma vida em romance, num
texto imediatamente legível que põe em jogo pessoas reais. Cabe à
consciência de cada escritor decidir até onde ele pode ir – mais ou menos –
longe na implicação de outrem (DOUBROVSKY: 2005, p. 223).64

Os limites da verdade, já postos em dúvida na reavaliação da história (e da

literatura) a partir da emergência das pequenas narrativas, estão também em xeque ao se

explorar o campo da escrita autoficcional. Ouellette-Michalska evoca o apagamento de duas

verdades, a histórica e a literária, situando a autoficção em espaço intermediário:

A autoficção, nem totalmente relato nem totalmente romance, se insere em
uma época de suspensão da crença histórica. É uma espécie de congelamento
da imagem, o tempo que os bondes da História reiniciam como outrora, ou
de outra maneira, se por acaso eles ainda estão em funcionamento
(OUELLETTE-MICHALSKA: 2007, p. 72).65

A ideia do congelamento da imagem aludida por Ouellette-Michalska faz pensar

no papel da fotografia, na pintura e na técnica utilizada no cinema para dar a impressão de que

o tempo parou, pela repetição de um mesmo quadro. Essa captura temporária de um momento

remete claramente à noção de biografema, lançada por Roland Barthes no prefácio de Sade,

Fourier, Loyola. Ele declara que, “se fosse escritor, e morto”, gostaria de ver sua vida

reduzida “a alguns pormenores, a alguns gostos, a algumas inflexões, digamos:

‘biografemas’” (BARTHES: 1990, p. 12).

Biografemas constituem pequenos indícios, fragmentos do ser que ajudam a

construir um certo espaço biográfico por meio da referência a aspectos muito particulares do

63 “ne ment pas, ne déguise pas, elle énonce et dénonce dans la forme qu’elle s’est choisie”.
64 “L’écriture est directement en rapport avec des vérités plus profondes que celles que la conscience de
l’écrivain peut lui donner. Ce serait ma justification ultime de l’autofiction. L’écriture n’est donc pas quelque
chose de toujours propre. Il ne faut pas innocenter l’écriture. […] Il y a des choix et des problèmes éthiques que
pose l’autofiction justement dans la mesure où elle transforme une vie en roman, dans un texte immédiatement
lisible mettant en jeu des personnes réelles. C’est à la conscience de chaque écrivain de décider jusqu’où il il
peut aller – trop – loin dans l’implication d’autrui”.
65 “L’autofiction, ni complètement récit ni complètement roman, s’insère dans une époque de suspension de la
croyance historique. C’est une sorte d’arrêt sur image, le temps que les tramways de l’Histoire repartent comme
autrefois, ou autrement, si par hasard ils sont toujours en service”.
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corpo ou do comportamento daquele que escreve. A exemplo de outras reflexões elaboradas

por Barthes, o biografema é fragmentário, incompleto, instantâneo, faz parte de um conjunto

textual sem dar a ideia de totalidade. Trata-se de um impulso ou gesto (auto)biográfico que,

nas palavras de Régine Robin, “faz emergir um conjunto de objetos parciais, um infra-saber

não categorizado, um imaginário” (ROBIN apud FIGUEIREDO: 2013, p. 20).

O neologismo seria retomado e reelaborado posteriormente em outros de seus

textos, como no ensaio A câmara clara, cujo objeto de análise é a fotografia: “gosto de certos

traços biográficos que, na vida de um escritor, me encantam tanto quanto certas fotografias;

chamei esses traços de ‘biografemas’; a Fotografia tem com a História a mesma relação que o

biografema com a biografia” (BARTHES: 2012, p. 34). A comparação parece clara, mas no

fundo aponta para o caráter fragmentário e inconcluso de sua escrita: a fotografia é para a

história todo um universo de possibilidades, pois pode servir como documento, evidência,

ilustração, mas não deixa de ser uma entidade independente com suas próprias especificidades

que vêm a complementar sentidos sem se transformar em outra coisa. Ela permanece

fotografia, instantânea, apenas contribui para a ampliação das possibilidades de significação,

sugerindo mais do que afirmando.

Em Roland Barthes por Roland Barthes, ele põe em prática sua quase-obsessão

pela imagem, pelo corpo e pelo texto: em diversos trechos, tece seus biografemas através da

linguagem, deixando entrever alguns pontos marcantes de sua vida. No fragmento “Pausa:

anamneses”, ele diz o seguinte:

Chamo de anamnese a ação – mistura de gozo e de esforço – que leva o
sujeito a reencontrar, sem o ampliar nem o fazer vibrar, uma tenuidade de
lembrança: é o próprio haicai. O biografema […] nada mais é do que uma
anamnese factícia: aquela que eu atribuo ao autor que amo.
Essas poucas anamneses são mais ou menos foscas (insignificantes; isentas
de sentido). Quanto mais se consegue torná-las foscas, mais elas escapam ao
imaginário (BARTHES: 2003, p. 126).

Anamneses, pausas, biografemas, imagens congeladas: trata-se de instantes

reveladores do eu que se constituem em fragmentos de memória que alimentam as narrativas

no espaço autobiográfico. O componente ficcional é o que permite o ajuste de foco outorgado

ao leitor, numa espécie de ponto cego que pacto algum pode oficializar, por mais que se tente

circunscrevê-lo teoricamente. Pouco importa o grau de relevância dessas reminiscências, pois

são supostamente “isentas de sentido”. Ouellette-Michalska parece dialogar com esse

fragmento ao trazer ao debate a ideia de que  “a teoria freudiana da lembrança-tela, segundo a

qual a memória registra o que é ‘indiferente’ mais do que o que é ‘significativo’, hipoteca a
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verdade autobiográfica uma vez que ela fornece às literaturas pessoais estatuto de ficção

inevitável”66 (OUELLETTE-MICHALSKA: 2007, p. 39).

A impossibilidade de uma totalidade da lembrança é evocada pela imagem da tela,

em pausa, tal como uma cena onírica, ou uma cena congelada em um filme, ou mesmo uma

fotografia, representando objetos ou situações ausentes ou censurados, que só se revelam por

meio de pequenos instantes simbólicos. Tal imagem, ligada à ideia de biografema, faz pensar

no caráter seletivo dos relatos que compõem as narrativas pessoais, impulso do eu que exerce

algum controle sobre essa seleção.

Mais uma vez, observa-se nessas reflexões o questionamento do pacto de Lejeune:

ao se pensar a oposição entre verdade e ficção, revela-se o quão complexa é a relação entre

esses pólos, e se ratifica o caráter intervalar do espaço ocupado – ou mesmo criado – pela

noção de autoficção, já que a verdade autobiográfica encontra-se hipotecada, ou seja, passível

de penhora a qualquer momento.

Há um ponto de convergência quanto à dificuldade de se circunscrever

teoricamente as escritas de si (sobretudo no caso da autoficção) e as escritas migrantes:

manifestações literárias no seio da pós-modernidade, elas não podem ser vistas segundo um

esquema binário. Ambas se realizam num espaço intervalar, tanto do ponto de vista do

conteúdo explorado quanto no plano formal/teórico/conceitual/estrutural. Se as escritas de si

são geralmente caracterizadas, no plano temático, pelos temas da filiação, da memória

coletiva e do luto, também as narrativas migrantes apresentam frequentemente tais elementos

como fios condutores.

Aimée Bolaños, em Pensar la narrativa, propõe uma análise de textos

emblemáticos no contexto que ela prefere chamar de “alta modernidade”, e considera que o

romance contemporâneo nas Américas retoma a estética do descontínuo e do fragmentado, do

inacabado. Dialogando com outros teóricos da pós-modernidade, ela assinala que o texto

oferece uma enorme variedade de peças, cuja combinação compete ao leitor: “a narrativa

avança paulatinamente no tecido da metadiscursividade e das relações intertextuais

descobertas, intensificando seu vínculo com o discurso antropológico, filosófico e histórico”67

(BOLAÑOS: 2002, p. 37).

66 “la théorie freudienne du souvenir-écran, selon laquelle la mémoire enregistre ce qui est « indifférent » plutôt
que ce qui est « significatif », hypothèque la vérité autobiographique puisqu’elle donne aux littératures
personnelles statut de fiction inévitable”.
67 “la narrativa paulatinamente avanza en el tejido de la metadiscursividad y las relaciones intertextuales
descubiertas, intensificando su vínculo con el discurso antropológico, filosófico e histórico”.
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Essa abertura às diversas possibilidades de sentido oferecidas ao leitor é também

uma característica das autonarrativas, e mesmo que o parâmetro da inovação estilística não

seja suficiente para se circunscrever teoricamente o conceito de autoficção, pela

impossibilidade de medi-lo e categorizá-lo, segundo Gasparini, pode-se entrar em acordo

quanto a “um mínimo de originalidade estilística, de invenção verbal, de trabalho sobre a

língua”68 (GASPARINI: 2008, p. 302). Para ele, a hipótese de Doubrovsky é uma importante

contribuição por ter conseguido suavizar os preconceitos da crítica com relação à

autobiografia e ao romance autobiográfico ao abrir novo espaço de exploração entre a

primeira, reabilitada por Lejeune, e o romance de imaginação. Gasparini sintetiza da seguinte

maneira a noção de autoficção: “Texto autobiográfico e literário que apresenta numerosos

traços de oralidade, de inovação formal, de complexidade narrativa, de fragmentação, de

alteridade, de disparatado e de autocomentário que tendem a problematizar a relação entre a

escrita e a experiência”69 (GASPARINI: 2008, p. 311).

Mais do que critérios, esses traços apontados por Gasparini são índices que não

precisam aparecer em sua totalidade, mas quanto mais numerosos, variados e originais, mais o

texto se distanciará da autobiografia e do romance autobiográfico tradicionais, adquirindo

formas intermediárias e contornos inovadores. A fabulação de si ou projeção do autor em

situações imaginárias, seria, nesse sentido, um procedimento de narração empregado na

escrita autoficcional. Gasparini propõe, como possibilidade de organizar as projeções autorais

em situações imaginárias, a noção de “autofabulação”, que Vincent Colonna emprega como

sinônimo de “autoficção fantástica”70. Seja como for, após muito discutir tais denominações,

ele acaba por destacar dois aspectos da inventividade da autonarração: as faces estética e

testemunhal postas em jogo. Assim, seja sob a etiqueta de autobiografia, autoficção,

autonarração ou autoensaio, a tentativa de legitimação do discurso de si passará sempre por

sua leitura em função do engajamento do autor no enunciado, e essa dimensão ética não

poderia ser abstraída pela crítica (GASPARINI: 2008, p. 318).

68 “un minimum de d’originalité stylistique, d’invention verbale, de travail sur la langue”.
69 “Texte autobiographique et littéraire présentant de nombreux traits d’oralité, d’innovation formelle, de
complexité narrative, de fragmentation, d’altérité, de disparate et d’autocommentaire qui tendent à problématiser
le rapport entre l’écriture et l’expérience”.
70 Numa proposta de tipologias da autoficção, Vincent Colonna pensa no caso extremo da inventividade e da
fabulação de si, que chama de autoficção fantástica: é aquela em que o escritor, estando no centro do texto,
“transfigura sua existência e sua identidade, em uma história irreal, indiferente à verossimilhança. […]
Diferentemente da postura biográfica, esta não se limita a acomodar a existência, mas vai, antes, inventá-la; a
distância entre a vida e o escrito é irredutível, a confusão impossível, a ficção de si total” (COLONNA: 2014, p.
39).
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Madeleine Ouellette-Michalska propõe-se a pensar o percurso histórico das

escritas centradas no eu e levanta algumas hipóteses para explicar o interesse nas narrativas

individuais, dentre as quais se destaca o horror do totalitarismo no pós-guerra, que levou a

uma nova orientação da literatura na exploração da subjetividade. Outro fator seria a desilusão

com relação a ideais coletivos e o decorrente desengajamento social, com a valorização das

pequenas narrativas em detrimento dos grandes romances, acompanhada da ressignificação da

noção de verdade histórica. Nesse processo, a memória longa dá lugar à memória curta,

criando espaço para a emergência da subjetividade:

A erosão da identidade e do imaginário coletivos dá livre curso a narrativas e
a ficções que expõem a identidade singular de que cada um e cada uma são
portadores. As diferenças individuais tomam a vez da universalidade. Elas se
substituem às diferenças coletivas que homologavam a memória histórica, o
discurso e a vida das comunidades. O mundo torna-se o espelho do eu, ávido
por nele se contemplar e se decifrar (OUELLETTE-MICHALSKA: 2007, p.
35).71

A imagem do espelho e a autocontemplação são convenientes para se observar o

impulso presente em narrativas contemporâneas, centradas no sujeito. Ainda que a

individualidade não seja o único fator relevante nas escritas de si, visto que muitas vezes não

passa de estratégia para se falar de uma identidade coletiva, é indubitável o impulso de

“decifrar-se”, na busca identitária frequentemente explorada nessas narrativas. Ouellette-

Michalska chega a prever que “a regra psicanalítica do dizer tudo, associada à lógica

televisiva do mostrar tudo, exporá em breve um narcisismo inquieto, por vezes complacente,

dedicado ao desvelamento de si”72 (OUELLETTE-MICHALSKA: 2007, p. 37).

Para além da discussão teórica a respeito de qual seria a terminologia mais

adequada no que concerne às modalidades das escritas de si, fica evidente que a autobiografia

enquanto gênero (ou melhor, enquanto centro de um sistema de gêneros, segundo o

pensamento de Arfuch), por ser ponto de convergência de elementos, está em permanente

diálogo com outros subgêneros. Ouellette-Michalska lembra que o romance, na tradição

francesa, constituiu-se a partir da literatura íntima, com a preferência pela correspondência no

século XVII, pelas memórias no XVIII e pelo diário íntimo no XIX, o que teria sido uma

71 “L’érosion de l’identité et de l’imaginaire collectifs donne libre cours à des récits et à des fictions qui exposent
l’identité singulière dont chacun et chacune sont porteurs. Les différences individuelles prennent le relais de
l’universalité. Elles se substituent aux différences collectives qui homologuaient la mémoire historique, le
discours et la vie des communautés. Le monde devient le miroir du moi avide de s’y contempler et de s’y
déchiffrer”.
72 “La règle psychanalytique du tout dire, associée à la logique télévisuelle du tout montrer, exposera bientôt un
narcissisme inquiet, parfois complaisant, voué au dévoilement de soi.”
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espécie de preparação para o advento das formas narrativas de caráter autobiográfico que

culminou na mútua influência entre elas ao longo de sua evolução (OUELLETTE-

MICHALSKA: 2007, p. 42).

Jean-Louis Jeannelle, que não é partidário da autoficção, considera que as

estratégias de rememoração operadas nos textos que tangem o espaço autobiográfico não

podem ser vistas isoladamente. Para ele, estabelecem-se um diálogo e uma relação de

influência e dependência entre várias categorias que alguns críticos insistem em descrever

separadamente:

Nenhuma forma de autonarração é pensável isoladamente, segundo leis que
só valeriam para ela. Todos os gêneros (autobiografia, Memórias, diário,
Lembranças, testemunho...) funcionam em rede, segundo uma dinâmica de
rivalidade e de influência recíproca incessante que desempenha um papel
bem mais determinante que o pseudo-darwinismo genérico que utilizamos,
frequentemente de maneira inconsciente, como grade de leitura. O essencial
reside então na interação existente entre as diferentes modalidades de
autonarração (JEANNELLE: 2013, p. 66).

Quando analisa o subgênero memórias, Jeannelle assinala que o autor é

mandatário de um “poder testemunhal” oriundo de experiências que vão além da vivência da

individualidade. Trata-se dos “valores que emanam de um percurso”, pois a autoridade

delegada ao autor “justifica o ato de autonarração da parte do memorialista e coloca os

leitores em situação de tomar conta da herança que ele lhes confia”. Portanto, o memorialista

é, também,

o mandante junto à comunidade (presente e por vir) à qual se dirige e à qual
confia a memória de sua existência, […] uma experiência de vida
acompanhada por um saber e pelos valores a ela ligados. De maneira geral, o
memorialista escreve porque ao longo de sua existência assumiu uma
responsabilidade (tirada de sua existência política, profissional ou de
acontecimentos que ele pôde observar) destinada a ser por sua vez confiada à
coletividade à qual ele pertence – e mais além, a um público que se confunde
com a posteridade (JEANNELLE: 2013, p. 70).

Essa perspectiva reflete uma dupla articulação de fatores: por um lado, o foco no

individual é aparentemente o que impulsiona os relatos, já que o escritor empreende uma

autoanálise profunda da qual resultam escritos centrados no eu (sua experiência, suas

influências e seus caminhos muito pessoais, mesmo que por vezes escondidos sob diversas

máscaras); por outro lado, ao focalizar obras associadas à migrância, verifica-se com

frequência a abordagem de experiências coletivas, sobretudo na questão do estabelecimento e

do pertencimento a comunidades culturais que compartilham alguns dos componentes
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inicialmente tidos como individuais. Falar da coletividade, “em nome de”, não é privilégio

exclusivo das memórias, já que outras formas de autonarração tangenciam tal poder

mandatário ao tocarem nos relatos de vivências experimentadas por grupos de imigrantes.

Cabe lembrar que, ao final dos anos 1980, ao repensar a trajetória da literatura

quebequense a partir das noções de despatriamento e deslocamento do sujeito nas narrativas

então emergentes, Pierre Nepveu já considerava a atualização das questões identitárias

individual versus coletiva em sua análise. Ainda que não tenha abordado diretamente o tema

da autonarração, à época, ele já preparava terreno para pensar o lugar das escritas migrantes

nesse movimento de descoberta da multiplicidade cultural que buscava espaço no sistema

literário do Quebec.

Para Nepveu, os anos 1980 são caracterizados pelo “depois”, tanto da

reterritorialização da cultura quebequense quanto da tomada de consciência do “caráter

cíclico, insensato e fugitivo de toda fundação, presença ou identidade de si” 73 (NEPVEU:

1988, p. 190). É o momento da tensão entre a emergência do “nós”, a consciência coletiva, e

do “eu”, que tenta definir sua identidade pela diferença. A pluralidade expressa pelo “nós” que

passaria então a integrar esse sistema literário, sobretudo a partir do reconhecimento dos

escritores vindos de longe, é para Nepveu característica da cultura pós-moderna: “uma cultura

centrífuga, fora-de-território, multimídia e multiforme” 74. As ideias de simulação e de ilusão

atravessam os questionamentos identitários:

Duplo despatriamento então: o de uma quebecidade revelada mais uma vez
como ausência endêmica, ou como presença oca; e o de uma cultura na qual
o real em ilusão de ótica, sempre simulado, se distancia de nós quase na
velocidade da luz. Mas então, é de se admirar que num contexto assim
subsista ainda uma palavra que diga uma comunidade. Qual comunidade?
Pois a dos exilados e dos estrangeiros e estrangeiras, justamente. A dos
fantasmas e dos anjos. […] Há aí uma espécie de modelo: a comunidade dos
anônimos, e das solidões, unida pela dor, uma falta, um desejo de palavra,
um “nós” fantasmático do qual não se pode no entanto dizer que seja
totalmente irreal (NEPVEU: 1988, p. 190).75

73 “caractère cyclique, insensé et fugitif de toute fondation, de toute présence ou identité à soi”.
74 “une culture centrifuge, hors-territoire, multi-média et multiforme”.
75 “Double dépaysement donc : celui d’une québécitude révélée une fois de plus comme absence endémique, ou
comme présence en creux ; et celui d’une culture où le réel en trompe-œil, toujours simulé, s’éloigne de nous
presque à la vitesse de la lumière. Mais alors, on peut s’étonner que dans un tel contexte il subsiste encore une
parole qui dise une communauté. Quelle communauté ? Mais celle des exilés et des étrangers et étrangères,
justement. Celle des fantômes et des anges. […] Il y a là une sorte de modèle : la communauté des anonymes, et
des solitudes, unie par la douleur, un manque, un désir de parole, un « nous » fantasmatique dont on ne peut
pourtant dire qu’il soit tout à fait irréel”.

76



Nepveu reconhece e valoriza aí a presença do elemento estrangeiro, cuja

importância passa também pelo sentimento de comunidade. Fica clara, assim, a tensão entre

indivíduo e coletividade na literatura produzida no Quebec a partir dos anos 1980, reveladora

de uma relação paradoxal entre o sentimento de identidade nacional, pela busca de expressões

próprias dos quebequenses, e a descoberta de si, do caráter individual, com uma tendência às

escritas autobiográficas e uma abertura de caminho para se pensar o elemento migrante que

passa a integrar esse cenário.

A recepção das obras entra frequentemente em questão, sobretudo na

contemporaneidade, com a proliferação de escritos acerca da diferença, estratégia de

afirmação de coletividades étnicas e culturais. Isso é facilmente verificado, no caso de

Laferrière, que chega a escrever um romance (Cette grenade dans la main du jeune nègre est-

elle une arme ou un fruit?, publicado em 1993) em que relata experiências decorrentes da

publicação de seu primeiro romance, Como fazer amor com um negro sem se cansar. A

resposta do público teria sido bastante diversa e alguns leitores (sobretudo mulheres

feministas e homens negros) teriam reagido negativamente, acusando-o de reforçar

estereótipos quanto à figura do negro, e de explorar excessivamente tabus de ordem sexual

(FIGUEIREDO: 2007, p. 67). Pode-se compreender com isso que há uma tentativa de

identificação de certas comunidades com obras desse teor: seja recebendo-as calorosamente

ou contestando seu conteúdo, há uma expectativa, até mesmo uma cobrança, de que os valores

de determinadas coletividades sejam explorados e representados.

Com relação à tensão entre individual e coletivo, Piotr Sadkowski pondera que na

obra de Kokis é reconstruída narrativamente a essencialidade do ser, a partir da visão “do

exílio como uma aventura regeneradora que responde à necessidade de ver constantemente o

mundo com o olhar de um estrangeiro, a fim de se libertar das falsas aparências de uma

identidade coletiva”76 (SADKOWSKI, 2007a, p. 69). Observa-se aqui uma maior sutileza na

abordagem de questões relativas a determinado grupo social, não só com relação à situação do

imigrante. Kokis é um caso particular neste contexto porque não é propriamente representante

de um grupo étnico significativo, mas coloca em questão em sua obra momentos-chave da

história do Brasil sem se afiliar necessariamente a uma causa coletiva. As experiências vividas

quando da necessidade de se exilar pautam boa parte dos relatos, mas o exercício da escrita é

76 “de l’exil comme une aventure régénératrice répondant à la nécessité de voir constamment le monde avec le
regard d’un étranger afin de se libérer des faux-semblants d’une identité collective.”
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menos a defesa de um grupo minoritário do que um meio catártico de elaboração dessas

experiências e da tomada de consciência de sua estraneidade.

Nos escritores aqui em questão, o processo de recepção do movimento migratório

empreendido via literatura revela o problema da identificação, constituindo um paradoxo:

entrar no espaço autobiográfico significa, por um lado, mergulhar no mais profundo de si,

individualizando o discurso; por outro, evoca o sentimento de identificação com uma

coletividade que apresenta traços compartilhados de não-pertencimento, de engajamento, de

busca pela expressão da voz sufocada das minorias étnicas ou culturais.

Para Bauman, trata-se de uma problemática característica da contemporaneidade:

Em nosso mundo de “individualização” em excesso, as identidades são
bênçãos ambíguas. Oscilam entre o sonho e o pesadelo, e não há como dizer
quando um se transforma no outro. Na maior parte do tempo, essas duas
modalidades líquido-modernas de identidade coabitam, mesmo que
localizadas em diferentes níveis de consciência. Num ambiente de vida
líquido-moderno, as identidades talvez sejam as encarnações mais comuns,
mais aguçadas, mais profundamente sentidas e perturbadoras da
ambivalência. É por isso, diria eu, que estão firmemente assentadas no
próprio cerne da atenção dos indivíduos líquido-modernos e colocadas no
topo de seus debates existenciais (BAUMAN: 2005, p. 38).

A passagem citada parece resumir a abordagem da questão das identidades no

centro dos “debates existenciais”. A dimensão individual dos discursos remete ao espaço

autobiográfico sobre o qual a crítica contemporânea tem se debruçado, e muitas das narrativas

migrantes no contexto quebequense têm sido exemplares dessa tendência. Naturalmente, ao

opor “sonho” e “pesadelo”, Bauman aponta para uma polarização, dualidade articulada que

não pode ser vista apenas como oposição positivo/negativo, uma vez que é no espaço

intervalar explorado nas narrativas do eu que entram em questão outros processos mais

complexos de desvelamento das identidades. É quando se estabelecem estratégias de

rememoração que passam também pelo ficcional.

Os debates a que se refere Bauman podem ser observados mais claramente em

textos declaradamente autobiográficos de Kokis e de Laferrière, que oferecem pistas de leitura

para a construção do escritor enquanto personagem. Além disso, propõem férteis reflexões

críticas acerca do fazer literário, ao mesmo tempo em que põem em xeque algumas noções

estabelecidas pelo pensamento crítico “líquido-moderno” (para retomar a terminologia

empregada por Bauman).

O questionamento dos limites propostos (ou impostos?) pela crítica é percebido

ainda na forma de escrever: Kokis e Laferrière desafiam os limites dos subgêneros das
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escritas de si na medida em que propõem novas formas de narrar que transbordam os limites

do romance e da autobiografia. Daí a adoção da expressão “espaço (auto)biográfico”,

expandindo a proposta de Lejeune, para explorar os contornos desses caminhos formalmente

híbridos desenhados por eles. Arfuch reelaborou tal noção para chegar ao que prefere chamar

de espacialização, sintetizando da seguinte forma as reflexões de Lejeune:

o autor se pergunta se o estudo de um gênero, ao menos em termos
taxonômicos, estruturais, não se limitaria a dar conta de alguns espécimes
ilustres ou exemplares, enquanto sua produtividade excede sempre as
grandes obras. É assim que, em prol da pluralidade, e tentando inclusive
apreender um excedente da literatura, ele chega à formulação de um “espaço
biográfico”, para dar lugar às diversas formas que assumiu, com o correr dos
séculos, a narração inveterada das vidas, notáveis ou “obscuras”, dentre as
quais a autobiografia moderna é apenas um “caso” (ARFUCH: 2010, p. 22).

Ainda que suas teorias sejam consideradas engessadas por alguns, a proposta de

Lejeune permanece basilar no que concerne ao espaço multigenérico em que afloram as

inúmeras possibilidades de escritas de si. Dentre os diversos “casos” que desembocam em

subgêneros mais ou menos claramente definidos, estão o autorretrato, o testemunho, as

memórias, e mesmo o ensaio. Assim, as páginas que seguem tratarão de observar alguns dos

processos de transgressão e hibridação no que se refere à questão genérica em narrativas de

Sergio Kokis e de Dany Laferrière, sob o ponto de vista da classificação deliberadamente

adotada nas publicações, entendida com relação aos valores expressos no interior de alguns

textos escolhidos.

2.1 SERGIO KOKIS: NOTAS EM TORNO DO AUTORRETRATO DO PINTOR-

ESCRITOR

Mes fabulations et mes mensonges pour me
protéger de l’invasion du vulgaire sont aussi

de nouvelles sources précieuses pour avoir
accès à ce moi-même silencieux du temps où il

n’était que peintre et rêveur.
Sergio Kokis

As considerações levantadas até aqui encaminham uma leitura transversal da qual

emergem tendências presentes no conjunto das escritas ficcionais dos autores elencados e que

são vistas em relação a seus textos considerados não-ficcionais. Nessa empreitada, destacam-

se publicações como entrevistas e artigos, mas, no caso de Sergio Kokis, um livro chama
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especial atenção quando da análise das relações entre os subgêneros do autobiográfico. Trata-

se de L’amour du lointain, uma das raras obras que não estabelece explicitamente o pacto

romanesco por meio do recurso à etiqueta “romance” junto ao título e que se diferencia,

inicialmente, por ser chamada, pelo próprio autor, de autorretrato. Interessa observar os

meandros desse subgênero do espaço autobiográfico porque essa obra em particular revela a

migração genérica que ultrapassa as fronteiras entre pacto romanesco e autobiográfico,

resultando em uma escrita compósita exemplar no conjunto da obra de Kokis.

Dentre as diferentes expressões empregadas para designar possíveis contornos do

espaço autobiográfico, faz-se necessário analisar em detalhe o tema do autorretrato, termo que

aproxima o universo da escrita autobiográfica ao da pintura. As questões postas em jogo na

escrita de um retrato podem ser vistas como clara estratégia de recusa, por parte do

autorretratado, ao encarceramento teórico que a crítica literária acaba muitas vezes por

empreender na tentativa de definir com clareza as balizas da escrita autobiográfica. O termo

autorretrato, tomado emprestado às artes visuais, ressurge nos estudos das escritas de si como

um conceito amplo e relativizável, sujeito a diversas nuances que o tornam tão escorregadio

quanto instigante.

Ao final dos anos 1970, quando se assistiu à eclosão dos estudos das escritas de si,

cujo marco foi sem dúvida a publicação do Pacto autobiográfico de Philippe Lejeune (a

primeira e controversa edição foi publicada em 1975, e retomada e reformulada anos mais

tarde), a questão do autorretrato ainda era pouco explorada criticamente. Michel Beaujour, em

1980, foi um dos primeiros a trazer tal noção à ordem do dia, sob a luz dos estudos da

recepção, entre outros. No capítulo de abertura de Miroirs d’encre, ele afirma o seguinte:

Se há muito tempo se debate o que é a autobiografia, como o prova a
abundância de trabalhos teóricos e críticos que tratam desse gênero, o
autorretrato não foi objeto de nenhuma reflexão teórica […]. Os
autorretratistas praticam o autorretrato sem o saber. Esse “gênero” não
oferece nenhum “horizonte de expectativa”. Cada autorretrato é escrito como
se fosse único em seu gênero (BEAUJOUR: 1980, p. 8).77

Evidentemente, passados mais de trinta e cinco anos desde a publicação do texto

de Beaujour, os estudos acerca do tema avançaram enormemente, o que não significa que haja

um consenso quanto ao que o autorretrato representa na atualidade. Permanece a ideia de que

cada autorretrato é único – prova disso é a forma como escritores e editores empregam o
77 “Si l’on débat depuis longtemps de ce qu’est l’autobiographie, comme en témoigne l’abondance de travaux
théoriques et critiques portant sur ce genre, l’autoportrait n’a été l’objet d’aucune réflexion théorique […]. Les
autoportraitistes pratiquent l’autoportrait sans le savoir. Ce « genre » n’offre aucun « horizon d’attente ». Chaque
autoportrait s’écrit comme s’il était unique en son genre”.
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termo, situando a noção de autorretrato em um espaço intermediário no qual se desenvolvem

características dos relatos autobiográfico e ficcional. A falta de “horizonte de expectativa” a

que se refere Beaujour parece ser, ainda hoje, uma lacuna conveniente para que se considere o

autorretrato literário um gênero híbrido, plural e rico em sentidos. Para ele, o autorretrato

corresponde a “um discurso fora, que os historiadores e os teóricos tendem ainda a designar

de modo restritivo ou negativo: o que não é de fato uma autobiografia” (BEAUJOUR: 1980,

p. 8, sem grifo no original).78

Assim, ele apresenta pistas do que o diferencia de outras modalidades: “ O

autorretrato se distingue da autobiografia pela ausência de um relato contínuo. E pela

subordinação da narração a um desdobramento lógico, da reunião ou bricolagem de elementos

em categorias que chamaremos provisoriamente de ‘temáticas’”79 (BEAUJOUR: 1980, p. 8).

Um dos traços distintivos entre autorretrato e autobiografia seria o emprego de diferentes

estratégias de narração: o autorretrato é um subgênero cuja narratividade passa pelo uso

metafórico e poético da linguagem. A coerência se constrói, segundo Beaujour, através de um

sistema de acesso a instantes de memória, retomadas e superposições não-lineares, conferindo

ao texto uma aparência de descontinuidade.

Para analisar os mecanismos usados nas escritas migrantes e autobiográficas de

Sergio Kokis, o tema do autorretrato solicita especial atenção, sobretudo quando da leitura de

alguns de seus textos considerados não-ficcionais (tanto pelo autor quanto por seus editores).

Não há consenso quanto ao emprego do termo, assim como não são claros os limites que

determinam se cada um desses textos pertence mais ao campo autobiográfico ou ao ficcional.

Essa falta de clareza é reveladora de pelo menos dois aspectos: por um lado, pode ser

entendida como evidência do quão problemático é ainda, nos dias de hoje, circunscrever e

delimitar os gêneros ligados às escritas de si. Por outro lado, ao embaralhar as instâncias

propostas pela crítica, Kokis desafia os limites genéricos impostos pelas teorias, jogando

deliberadamente com dados biográficos e ficcionais, utilizando outros meios que não o texto

literário (entrevistas a jornais e revistas, por exemplo) para contradizer a crítica,

demonstrando assim sua fragilidade.

78 “l’autoportrait reste donc un discours en dehors, que les historiens et les théoriciens tendent encore à désigner
sur le mode restrictif ou négatif: ce qui n’est pas tout à fait une autobiographie”.
79 “L’autoportrait se distingue de l’autobiographie par l’absence d’un récit suivi. Et par la subordination de la
narration à un déploiement logique, assemblage ou bricolage d’éléments sous des rubriques que nous appellerons
provisoirement ‘thématiques’”.
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L’amour du lointain destaca-se como uma obra em que Kokis oferece acesso ao

que haveria por detrás de sua escrita dita ficcional. Publicado originalmente em 2004, o texto

estabelece um jogo de ambiguidades entre escrita autobiográfica e escrita ficcional, do qual

não parece fazer parte o caráter confessional, por mais inusitada que seja tal ideia: o escritor

diz guardar para si, no íntimo, uma série de questões que prefere não revelar. Mesmo assim,

ele abre as portas de seus processos de escrita, compartilhando com o leitor os bastidores de

sua produção, sobretudo dos três primeiros romances. Em suma, ele empreende uma

exposição (ainda que parcial) de acontecimentos de sua vida que teriam servido de matéria

para sua escrita ficcional.

É o próprio Kokis que se apresenta como narrador em primeira pessoa – diferente

daqueles presentes em seus romances, nos quais geralmente são alternadas passagens narradas

pela personagem protagonista com outras conduzidas por um narrador onisciente. A voz que

apresenta os relatos em L’amour du lointain propõe-se a caminhar à margem de seus outros

textos, traçando um panorama de sua vida e entrecruzando os momentos vividos com a

experiência de criação dos romances, partindo sobretudo do impulso que o levou a escrever o

primeiro deles.

Logo na introdução, o autor afirma tratar-se de um relato muito pessoal, uma

proposta diferente da de criar um texto ficcional (KOKIS: 2012, p. 11), o que leva

imediatamente o leitor a pensar estar diante de uma autobiografia. No entanto, ao final do

primeiro capítulo, essa suspeita é desafiada pelo autor:

Mas atenção, leitor ocioso ou crítico rancoroso: lembre-se que isso não é
uma autobiografia nem uma confissão, mas somente uma tentativa de
autorretrato. Sou eu, o artista, e eu falarei unicamente do que ajudará a me
compreender. Muitas coisas íntimas, coisas preciosas ou coisas que tenho
ainda dificuldade de aceitar continuarão veladas porque elas só dizem
respeito a mim. Não se incomode muito com a verdade e divirta-se antes
com a verossimilhança (KOKIS: 2012, p. 38).80

A leitura desse trecho faz pensar em Beaujour, quando traz a hipótese do

autorretrato como sendo um lugar de negação/restrição – aquilo que não é autobiografia.

Kokis coloca em xeque algumas das classificações impostas pela crítica: ao negar as

categorias “autobiografia” e “confissão”, busca um espaço intervalar, situando a noção de

80 “Mais attention, lecteur oisif ou critique rancunier : rappelez-vous que cela n’est pas une autobiographie ni une
confession, mais seulement une tentative d’autoportrait. C’est moi, l’artiste, et je parlerai uniquement de ce qui
m’aidera à me comprendre. Beaucoup de choses intimes, de choses précieuses ou de choses que j’ai encore de la
difficulté à accepter resteront voilées parce qu’elles ne concernent que moi. Ne vous encombrez donc pas trop de
la vérité et amusez-vous plutôt avec la vraisemblance”.
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autorretrato entre uma verdade do escritor/artista ao produzir a obra e uma verdade íntima,

ligada à ficção, do sujeito empírico. É como se, ao tomar emprestado o termo da pintura,

entrasse num espaço mais sutil, menos estanque, para ocupar um terreno mais fértil em

possibilidades de sentido. Vale destacar aqui que, além do ofício da escrita, Kokis também se

dedica à pintura – dado importante sobretudo quando se observa sua afirmação “sou eu, o

artista”. A expressão “Ser artista” está intimamente relacionada ao ofício da pintura; o

escritor/pintor/autorretratista coloca-se como o principal conhecedor dos meandros da criação,

seja ela literária ou pictórica.

Ao longo do relato, Kokis afirma ter adotado máscaras em diversos momentos de

sua vida: “desde minha primeira infância, tive de construir múltiplas máscaras mundanas e

carapaças para não ser invadido, para proteger esses lugares íntimos onde eu celebro minhas

missas e meus mitos os mais caros”81 (KOKIS: 2012, p. 17). A própria forma de tratar o texto,

ao dizer que não é uma autobiografia e sim uma espécie de autorretrato pode ser também uma

forma de mascarar seu projeto, no intuito de confundir e escapar às formulações teóricas que

insiste em recusar. Ao se dirigir aos “críticos rancorosos”, Kokis parece se referir tanto à

crítica acadêmica quanto aos – na verdade, às – jornalistas que o procuram para entrevistá-lo.

Ele parece incomodado com essa abordagem, o que justifica em certa medida a estratégia de

criar máscaras e carapaças para se proteger. A relação conturbada com os críticos é objeto de

sua análise, como na seguinte passagem:

Eu me pergunto até se os avatares do trabalho autônomo para as páginas
literárias dos jornais não têm efeitos tóxicos sobre certas naturezas simples,
como certas meninas recém saídas de vagos estudos do tipo comunicações
ou criação literária. Mas que verve! Elas vêm entretanto armadas com seu
gravador; bastaria transcrever a entrevista para ter um textinho confiável.
Mas não, elas partem logo em seguida para interpretações projetivas as mais
mirabolantes, guiadas por suas necessidades íntimas não confessadas, sem
dúvida como elas se lembram de ter visto fazerem os psiquiatras nas novelas
americanas da televisão (KOKIS: 2012, p. 33).82

A opinião ácida e algo misógina declarada nesse trecho tem a ver com a máscara

de ironia de que Kokis se reveste em outros momentos. Essa estratégia é reveladora de sua

tendência a escapar a classificações e a recusar qualquer pretensão por parte da crítica de
81 “depuis ma prime enfance, il m’a fallu construire de multiples masques mondains et carapaces pour ne pas être
envahi, pour protéger ces lieux intimes où je célèbre mes messes et mes mythes les plus chers”.
82 “Je me demande même si les avatars du travail à la pige pour les pages littéraires des journaux n’ont pas
d’effets toxiques sur certaines natures simples, comme certaines fillettes mal sorties de vagues études du genre
communications ou création littéraire. Mais quelle verve ! Elles viennent pourtant armées de leur enregistreuse ;
il suffirait ensuite de transcrire l’entrevue pour avoir un petit texte fiable. Mais non, elles y vont aussitôt de leurs
interprétations projectives les plus mirobolantes, guidées par leurs besoins intimes inavoués, sans doute comme
elles se souviennent d’avoir vu faire les psychiatres dans les feuilletons américains de la télé”.
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conhecer a fundo os bastidores de seu trabalho ou de sua própria vida. Esse é, finalmente, um

dos objetivos traçados pelo autor em L’amour du lointain: tomar ele próprio as rédeas da

autoanálise através do recurso à memória. A ferramenta utilizada é o discurso, a linguagem,

aliás como ele próprio já indicara no ensaio Les langages de la création, publicado em 1996.

Mesmo que Kokis evite a noção de autobiografia no relato, alguns elementos

deixam claro tratar-se de um texto construído no espaço autobiográfico, com uma escrita

completamente diferente daquela observada em seus romances. O narrador assume o nome

Sergio Kokis, fala na primeira pessoa do singular e diz que o texto é resultado de um balanço

a que se propõe ao completar 60 anos. Entre os críticos, há quem considere L’amour du

lointain uma “narrativa autobiográfica”, um “texto-comentário”, uma “chave de interpretação

de seus textos e de seus quadros” (ERTLER: 2007, p. 76), mas também há quem o chame de

“romance” ou “romance autobiográfico” (KOHLER: 2011, p. 59). Seja como for, o que

importa aqui é compreender de que modo ele adentra o espaço autobiográfico no texto em

questão. Uma vez que seu interesse principal está centrado no “eu”, fica evidente que se trata

de um gesto autobiográfico, o que evidencia o caráter híbrido dos escritos, em posição

intervalar entre ficção e autobiografia.

Michel Beaujour considera que

o autorretrato é inicialmente um objeto encontrado ao qual o escritor confere
uma finalidade de autorretrato em curso de elaboração. Espécie de mal-
entendido, ou de compromisso, vai-e-vem entre a generalidade e a
particularidade: o autorretratista nunca sabe claramente aonde vai, o que faz.
Mas a sua tradição cultural o sabe por ele: e é ela que lhe fornece prontas as
categorias que lhe permitem ventilar as migalhas de seu discurso, de
lembranças e de fantasmas (BEAUJOUR: 1980, p. 10).83

Quanto ao “objeto encontrado”, pode-se dizer, no caso de Kokis, tratar-se de um

autorretrato pautado na origem de sua obra ficcional, portanto também baseado em algo já

construído. Quanto às “migalhas”, ele próprio se encarrega de tentar organizá-las em unidades

temáticas, embora a narrativa apresente a descontinuidade ou falta de linearidade de que fala

Beaujour. O fato de Ertler e Kohler classificarem o relato de Kokis de maneiras tão distintas é

revelador da tensão genérica estabelecida quando essas migalhas são reunidas. Trata-se da

dificuldade, mesmo nos anos 2000, de se circunscrever sob a égide de um mesmo conceito –

83 “L’autoportrait est d’abord un objet trouvé auquel l’écrivain confère une fin d’autoportrait en cours
d’élaboration. Espèce de quiproquo, ou de compromis, va-et-vient entre la généralité et la particularité:
l’autoportraitiste ne sait jamais clairement où il va, ce qu’il fait. Mais sa tradition culturelle le sait bien pour lui:
et c’est elle qui lui fournit les catégories toutes faites qui lui permettent de ventiler les miettes de son discours, de
souvenirs et de fantasmes”.
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como o autorretrato – a amplitude do exercício da escrita de si. Essa seria uma de suas

características fundamentais, a impossibilidade de se estabelecer uma clara conceitualização:

Parece, aliás, que as tentativas de teorização imanentes aos autorretratos – e
que constituem, em diferentes graus, um de seus traços distintivos – são
insuficientes, fragmentárias e míopes, na medida em que todas elas
desconhecem em diferentes graus a matriz retórica cuja consciência mais
clara paralisaria, levando talvez a certa inanidade, a escrita de um
autorretrato (BEAUJOUR: 1980, p. 12).84

Especialista do autorretrato em suas diversas representações midiáticas, Hans-

Jürgen Lüsebrink propõe a seguinte tentativa de definição:

O autorretrato, para além de suas múltiplas variações, caracteriza-se pela
intenção de fixação na imagem do autor – escritor, artista ou intelectual – e
mais frequentemente em seu rosto, que deve representar o conjunto de seu
corpo e de sua personalidade. Ligado, de maneira explícita ou implícita, à
palavra escrita ou impressa, ele forma o ponto de partida e ao mesmo tempo
o centro discursivo de uma narração autobiográfica da qual ele condensa de
alguma maneira os périplos e o sentido profundo. Entre narrativa
autobiográfica, fragmentária ou linear, falada ou escrita (retomada por outros
gêneros na dialogicidade da correspondência ou da entrevista), de um lado, e
o autorretrato pictórico e visual, de outro, tecem-se assim múltiplos laços
suscetíveis de circunscrever uma personalidade e seu vivido ao mesmo
tempo no instantâneo e na extensão temporal. O autorretrato visual, oral ou
escritural é então essencialmente metonímico, remetendo sempre a uma
profundidade psíquica ou narrativa ausente, mas indicada ou suspeitada.
(LÜSEBRINK: 2007, p. 471).85

É importante destacar, da passagem citada, o caráter narrativo do autorretrato.

Trata-se de uma construção discursiva intervalar, pois ela absorve, ao mesmo tempo, a

dimensão linear esperada da autobiografia e a fragmentação característica dos escritos ditos

pós-modernos (e que alguns críticos, como se viu, atribuem à autoficção). No entanto,

extrapola linearidade e fragmentação, trazendo como singularidade a subjetividade desse

discurso, construído também nas bases do não-dito ou do sugerido. No caso de Kokis, uma

84 “Il semble au reste que les tentatives de théorisation immanentes aux autoportraits – et qui en constituent, à
divers degrés, un trait distinctif – sont insuffisantes, fragmentaires et myopes, dans la mesure où elles
méconnaissent toutes à divers degrés la matrice rhétorique dont une conscience plus nette paralyserait, en la
frappant peut-être d’inanité, l’écriture d’un autoportrait”.
85 “L’autoportrait, au delà de ses multiples variations, se caractérise ainsi par une volonté d’arrêt sur l’image de
l’auteur – écrivain, artiste ou intellectuel – et le plus souvent sur son visage censé représenter l’ensemble de son
corps et de sa personnalité. Lié, de manière explicite ou implicite, à la parole écrite ou imprimée, il forme le
point de départ et en même temps le noyau discursif d’une narration autobiographique dont il condense en
quelque sorte les périples et le sens profond. Entre récit autobiographique, fragmentaire ou linéaire, parlé ou écrit
(recueilli par d’autres genres dans la dialogicité de la correspondance ou dans celle de l’entretien et de
l’interview), d’une part, et l’auto- portrait pictural et visuel, d’autre part, se tissent ainsi de multiples liens
susceptibles de cerner une personnalité et son vécu à la fois dans l’instantané et dans l’étalement temporel.
L’autoportrait visuel, oral ou scriptural est donc essentiellement métonymique, renvoyant toujours à une
profondeur psychique ou narrative absente, mais indiquée ou soupçonnée”.
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das estratégias empregadas é a autorreferencialidade a partir da negação, quando diz em

diversos momentos que seu texto não é autobiografia, nem confissão, nem autoficção.

Robert Dion e Frances Fortier, estudiosos da biografia, consideram que o retrato

literário de escritores – e, por extensão, o autorretrato – constitui uma modalidade de escrita

(auto)biográfica que extrapola a noção de fixação da imagem. Nessa modalidade, são

colocados em movimento instantes da vida do (auto)retratado através do acesso a um universo

de subjetividades do qual o elemento ficcional faz parte tanto quanto a intenção do real

(DION & FORTIER: 2009, p. 11). Eles também pensam esse gênero em relação à

(auto)biografia:

Na biografia, é muito mais o movimento, a transformação, a fluidez de uma
personalidade que a narração se encarrega de traduzir. O retrato representa
somente uma estase da biografia, mais ou menos fugaz, no seio do
movimento temporal que aciona, frequentemente muito rápido, a narrativa
de vida. Em sua versão contemporânea, o retrato, modalidade de
conhecimento entre outras, abandona a intenção da semelhança estrita em
benefício de uma recriação estética do modelo, parecido com uma escrita
biográfica que levou em consideração os limites do substrato documental e
reconhece a partir de então as virtudes do imaginário na elaboração de uma
verdade biográfica (DION & FORTIER: 2009, p. 14-5).86

Seja no retrato ou no autorretrato, o componente imaginário se faz presente na

construção da narrativa, já que o relato extrapola os limites do documental, tal como a

analogia entre fotografia e história proposta por Barthes ao cunhar o termo biografema. Esse

aspecto é característico das escritas de si na contemporaneidade, já que o compromisso com o

real cedeu lugar à reescrita ficcional do real – aspecto fundamental nas teorias da autoficção,

por exemplo. Resta como hipótese de diferenciação do autorretrato o uso do temporal: a

organização não-linear e temática da narrativa remete ao caráter instantâneo do vivido, como

pequenos flashes postos em movimento sob a via do discurso. Aliada ao uso criativo do

documental, desponta aí a elaboração de uma verdade, possibilidade entre muitas de se

contrapor o vivido e o imaginado.

Quanto à alternativa proposta por Kokis de classificar L’amour du lointain como

um autorretrato, cabe destacar que, não por acaso, a imagem que ilustra a capa é um de seus

86 “Dans la biographie, c’est bien plutôt le mouvement, la transformation, la fluidité d’une personnalité qu’est
chargée de traduire la narration. Le portrait ne représente qu’une stase de la biographie, plus ou moins fugace, au
sein du mouvement temporel qui entraîne, souvent à vive allure, le récit de vie. Dans sa version contemporaine,
le portrait, modalité de connaissance parmi d’autres, abandonne la prétention à la ressemblance stricte au profit
d’une recréation esthétique du modèle, semblable à une écriture biographique qui a pris acte des limites du
substrat documentaire et reconnaît désormais les vertus de l’imaginaire dans l’élaboration d’une vérité
biographique”.
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autorretratos em óleo sobre tela, pintura intitulada  Autoportrait en Saint Antoine, de 1993. Ao

pensar as relações entre autobiografia e pintura, Eurídice Figueiredo relembra que

A escrita autobiográfica tem seu correspondente na pintura através do
autorretrato. Todos os grandes pintores o praticaram, assim como muitos se
colocaram na tela enquanto pintavam, como no célebre quadro As meninas,
de Velasquez. O pintor contemporâneo Lucian Freud, que faz retratos e
autorretratos, também distingue o eu do pintor de sua imagem no
autorretrato, dizendo que é preciso pintar a si mesmo como um outro
(FIGUEIREDO: 2013, p. 25).

O termo autorretrato nas artes visuais tem como correlatas as noções de

autorreflexão e autorrepresentação, tocando portanto o espaço autobiográfico 87. Com o foco

sobre o rosto do artista, as imagens tendem a expor uma visão pessoal e particular de si,

geralmente mostrando seu lado sombrio e angustiado, como no quadro reproduzido na capa

d e L’amour du lointain. O autorretratado está posicionado ao centro, com uma expressão

vaga, reflexiva, acotovelado sobre uma mesa e com um cigarro entre os dedos da mão direita

que segura a cabeça, acentuando seu olhar contemplativo. Sobre a mesa há uma garrafa, e o

autorretratado encontra-se rodeado de figuras macabras que tentam tocá-lo. Como é comum

entre os quadros de Kokis, essas personagens do entorno parecem gritar, sofrer, e algumas

remetem à morte, como esqueletos e outras figuras cadavéricas. Apesar do ambiente de

angústia, o semblante da figura central parece sereno, ou alheio ao que está a sua volta, dando

uma ideia de melancolia e constituindo no conjunto do quadro um híbrido entre tranquilidade

e horror. A ilustração da capa vai, portanto, de par com o conteúdo do livro: o narrador

debruça-se sobre si, sua vida passada e seu processo criativo.

As figuras macabras que acompanham a personagem do autorretrato fazem

pensar, também, nos espectros abordados em A casa dos espelhos, primeiro romance de

Kokis. Este título vem do fato de o pintor-escritor encontrar-se cercado de quadros sombrios

cujas personagens seriam uma projeção deformada de si mesmo, como nas salas de espelhos

alterados em parques de diversão. São imagens grotescas que podem representar ao mesmo

tempo o passado obscuro anterior ao exílio e os fantasmas que perseguem o escritor no novo

estatuto identitário de imigrante: sentir-se outro, ser o outro com relação ao grupo de

referência encontrado na nova sociedade em que se estabelece. Assim, o narrador Kokis de

L’amour du lointain aproxima-se da personagem do primeiro romance ao tentar mirar-se em

um espelho deformado, buscando uma projeção de si que nunca é completa. O acesso à
87 Encic lopédia I taú Cul tura l de Artes Visuais , verbete auto-re t ra to. Disponível em
<http://www.itaucultural.org.br/aplicexternas/enciclopedia_ic/Enc_Termos/termos_imp.cfm?
cd_verbete=897&imp=N&cd_idioma=28555>. Acesso em: 5 jan. 2014.
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memória é sempre parcial, e sendo o passado matéria de sua autoescrita migrante, a

recomposição do sujeito na narrativa ultrapassa os limites do ficcional e do real.

A postura da personagem na capa de L’amour du lointain lembra outro quadro de

Sergio Kokis, Dans le bar, que ilustra a capa de Errances, seu terceiro romance. Na imagem,

quatro homens estão posicionados em torno de uma mesa de bar, num ambiente que remete à

atmosfera evocada pelo título, com garrafas, copos e um foco de luz direcionado para a mesa.

Dois homens, ao centro, aparecem com a cabeça apoiada na mão direita, o primeiro deles

também segura um cigarro entre os dedos. As quatro personagens parecem ter o olhar

distante, algo melancólico, numa mistura de ebriedade e tédio, o que faz pensar nas conversas

de bar que são retomadas em diversas passagens de romances de Kokis, quando o álcool e o

fumo são coadjuvantes nos diálogos e divagações de personagens boêmias e errantes.

Ao tentar definir uma subcategoria que chamou de autoficção fantástica, Vincent

Colonna recorreu ao universo da pintura para estabelecer uma comparação entre os recursos

em jogo na representação pictórica de si e aqueles de que lança mão o escritor da autoficção.

Embora esse não seja o caso das obras aqui analisadas, pois elas se distanciam bastante do

conceito de autoficção fantástica, é pertinente recuperar sua reflexão uma vez que os quadros

que utiliza para embasar sua comparação lembram em alguns aspectos as imagens de Kokis

aqui evocadas:

Em direção bem diferente, como Van Gogh, e também Rembrandt, que nisso
foi insuperável, Frida Kahlo e Lucian Freud, que levaram sua nudez
mortificada ao mais alto grau, pintores praticaram uma forma ascética de
autorretrato, mais empenhados em desvelar de maneira clínica as corrupções
de seus próprios rostos e corpos do que preocupados com a busca de
semelhança. Há, no entanto, uma distância entre essas licenças pictóricas
(vejam a liberdade gráfica do Autorretrato com caveira, 1972, de Picasso) e
uma representação de si situada em um mundo mítico ou lendário. A
autoficção fantástica difere assim da fabulação biográfica, da mesma
maneira que a representação in figura se distingue do autorretrato,
tradicional ou ascético (COLONNA: 2014, p. 41).

Parece, assim, que aquilo que Kokis chama de autorretrato na pintura não é

exatamente o que empreende como autorretrato literário. No universo presente no quadro, ele

se aproxima um pouco do caráter ascético através do recurso a tons escuros, imagens

macabras e sombrias e da presença da morte como elemento perturbador. No entanto, no que

se refere à personagem autorretratada, percebe-se que a relação com o corpo não tem a ver

com um desvelamento “de maneira clínica”, nos termos de Colonna, pois a personagem

principal aparece humanizada, com traços característicos e sob um foco de luz, além da
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expressão serena já mencionada. Com isso, fica claro que a própria imagem presente na capa

do livro é também um híbrido, composto por características do autorretrato ascético, mas cuja

personagem autorretratada é representada de forma tradicional.

A ambiguidade das sensações evocadas pelo quadro Autoportrait en Saint Antoine

pode ser relacionada ao caráter plural, híbrido e contrastivo da obra literária de Kokis, como

sinaliza Joseph Melançon no prefácio do ensaio Les langages de la création:

O universo romanesco de Sergio Kokis, como bem observou a crítica, é feito
de contrastes e de fusões. A doçura e a amargura nele se fundem como nas
frutas doces e amargas. […] Em um autorretrato impressionante no qual o
pintor se expressa tanto quanto o escritor e o psicólogo, Sergio Kokis fala de
uma coerência que o obseda e que lhe escapa, mas que a escrita recupera
como uma necessidade (KOKIS: 1996b, p. 8-10, sem grifo no original).88

Cabe salientar que a passagem citada é anterior a L’amour du lointain, que só

seria lançado oito anos mais tarde. O trecho destacado abre o texto resultante de uma

conferência proferida por Kokis a convite da CEFAN (Chaire de recherche sur la culture

d’expression française en Amérique du Nord). O prefácio de Melançon revela a que ponto as

questões autobiográficas são controversas e até contraditórias em Kokis: por um lado, ele

chama de “malignos” aqueles que acreditaram ver em A casa dos espelhos fragmentos de

biografia, num momento em que o escritor havia publicado apenas seus dois primeiros

romances89. Por outro lado, ele se refere à conferência como um “autorretrato” do artista,

termo retomado mais tarde por Kokis em L’amour du lointain.

No processo de hibridação entre ficção e autobiografia observado no texto-

autorretrato, o acesso à memória que serve de matéria para os relatos passa pela fabulação,

termo empregado insistentemente ao longo do texto. A esse respeito, Héliane Kohler afirma o

seguinte:

Operando segundo vias comparáveis à criação literária, a memória, vale
lembrar, exige constantemente um trabalho de releitura da parte do sujeito-
pensante, demandando a cada vez uma nova organização e uma nova
interpretação de seu passado. Também a “fabulação” de que fala Kokis em
suas considerações metatextuais (enquanto escritor que evoca e narra suas
lembranças) e metapictóricas tem a ver, de um lado, com uma

88 “L’univers romanesque de Sergio Kokis, comme l’a bien remarqué la critique, est fait de contrastes et de
fusions. La douceur et l’amertume s’y fondent comme dans les fruits doux-amers. […] Dans un autoportrait
saisissant où le peintre s’exprime tout autant que l’écrivain et le psychologue, Sergio Kokis parle d’une
cohérence qui le hante et qui lui échappe, mais que l’écriture rattrape comme une nécessité”.
89 Uma atenta e inovadora leitura de A casa dos espelhos sob o viés das teorias da autoficção pode ser encontrada
na tese de doutorado de Anna Faedrich, intitulada “Autoficções: do conceito teórico à prática na literatura
brasileira contemporânea” e defendida em 2014 na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul.
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ficcionalização de suas lembranças e, de outro, com uma deformação
voluntária ou não de outras (KOHLER: 2011, p. 62).90

Explorar o espaço da memória implica necessariamente em adentrar o da ficção,

da fabulação, através da seleção e da exclusão de elementos. As lembranças do passado no

Brasil evocadas por Kokis são borradas, muitas vezes a própria descrição espacial do Rio de

Janeiro presente nos romances não corresponde claramente à geografia da cidade. Essa é uma

das evidências da defasagem entre memória e realidade observada em seus textos. Quanto ao

elemento fabulador, Nancy Huston considera que

A nossa memória é uma ficção. Isso não significa que ela seja falsa, mas que,
mesmo não sendo solicitada, ela passa o tempo todo ordenando, associando,
articulando, selecionando, excluindo, esquecendo, ou seja, construindo,
fabulando (HUSTON: 2010, p. 24).
Não existe o mito de um lado e a realidade de outro. O imaginário não
apenas faz parte da realidade humana, ele a caracteriza e a engendra
(HUSTON: 2010, p. 87).

Assim, entender a fabulação como parte integrante da vida humana pode ser uma

pista para que se saia da dualidade realidade versus invenção. Mesmo ao explorar o espaço

autobiográfico, o escritor hibridiza as duas instâncias, levando-as a seus limites e mostrando

que há que se mudar de perspectiva. Não se trata de procurar o “real”, o “verdadeiro”, e sim

de compreender e de admitir que a realidade só toma forma a partir da fabulação, da invenção.

Tais componentes integram também a noção de autorretrato, no que diz respeito à criação de

máscaras. Para Huston, na escrita literária,

não existe fronteira estanque entre “vida verdadeira” e ficção; uma alimenta
a outra e dela se alimenta.
Só conseguimos agir e compreender graças à identificação, ao deslocamento,
ao afastamento, à simplificação e à essencialização, à semelhança e à
representação... Enfim, graças à máscara (HUSTON: 2010, p. 123).

L’amour du lointain tem também o valor de revelar os bastidores das criações

literárias de Kokis. Dentre as máscaras que o autor assume na escrita, cabe destacar a

motivação que o leva a escrever Errances:

Eu também, um exilado como Ulisses, tinha desde então a permissão de
voltar ao país após um longo período de banimento. De fato, após o fim da
ditadura no Brasil, eu estava numa situação análoga à de Odisseu na ilha de
Calipso, eu não tinha mais desculpas para permanecer em exílio. Eu tinha

90 “Opérant selon des voies comparables à la création littéraire, la mémoire, faut-il le rappeler, exige
constamment un travail de relecture de la part du sujet-pensant, demandant à chaque fois une nouvelle
organisation et une nouvelle interprétation de son passé. Aussi la « fabulation » dont parle Kokis, dans ses
considérations métatextuelles (en tant qu’écrivain évoquant et narrant ses souvenirs) et métapicturales, a trait,
d’une part, à une fictionnalisation de ses souvenirs et, d’autre part, à une déformation voulue ou non de certains
autres”.
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pensado muito nessa questão, e minha decisão era clara, sem ambivalência.
Mas ficava a curiosidade de ver o país depois de mais de vinte anos de
ausência – o mesmo espaço de tempo que Ulisses –, bem como as pessoas
que eu conhecera mais jovem. […] Eu decidi então fazer também essa
viagem de retorno, mas sob o disfarce de um personagem inteiramente
inspirado em Homero e em Kazantzakis. Seria um livro de viagens como as
que eu não pude viver na realidade. E seria também meu acerto de contas,
como intermediário, com meu passado brasileiro (KOKIS: 2012, p. 270-2).91

Passagens como esta podem contribuir para a compreensão das relações entre

ficção e realidade que permeiam a narrativa de Errances. Ao discorrer sobre as máscaras

utilizadas na composição de suas personagens, Kokis permite observar, na coxia, alguns

processos que o levam a criar suas intrigas colocando em contato a experiência vivida e a

imaginação.

L’amour du lointain é uma obra híbrida, na qual ficção, memória, autobiografia e

ensaio se entrelaçam e oferecem amplo campo de reflexão sobre suas fronteiras, tão frágeis e

permeáveis. Para além de classificações conceituais, a obra exemplifica o quanto essa

problematização se faz presente ao longo da produção do autor. Fica evidente, no conjunto do

texto de L’amour du lointain, que a tensão entre os domínios público e privado não chega a

ser explorada, já que o “eu” que nele se constrói é um mosaico de referências a certas

experiências supostamente vividas pelo sujeito que escreve e a outras que compõem seus

romances. Mais do que isso, Kokis parece remeter à necessária diferença entre as figuras do

sujeito autor e do sujeito empírico, já que atribui ao primeiro, que é o próprio narrador, as

experiências que integram os relatos.

Não sendo confessional, o autorretrato escrito de Kokis compartilha da tendência

contemporânea de desvelar sem necessariamente revelar. Exercício da autoanálise, o

autorretrato literário continua a instigar, constituindo ainda uma outra camada das escritas de

si. Intermediário, provisório e talvez ainda mais compósito do que os outros subgêneros, o

conceito de autorretrato aponta para o íntimo e se traveste de realidade, sem deixar de lado as

pinceladas de ficção que tanto contribuem para o enriquecimento estético dessas narrativas.

91 “Moi aussi, un exilé comme Ulysse, j’avais désormais la permission de rentrer au pays après une longue
période de bannissement. En effet, après la fin de la dictature au Brésil, j’étais dans une situation analogue à celle
d’Odysseus dans l’île de Calypso, et je n’avais plus d’excuse pour rester en exil. J’avais beaucoup réfléchi à
cette question, et ma décision était claire, sans ambivalence. Mais il restait la curiosité de voir le pays après plus
de vingt ans d’absence – le même laps de temps qu’Ulysse –, ainsi que les gens que j’avais connus plus jeune.
[…] J’ai alors décidé de faire aussi ce voyage de retour, mais sous le déguisement d’un personnage entièrement
inspiré à la fois d’Homère et de Kazantzakis. Ce serait un livre de voyages tels que je n’avais pas pu en vivre en
réalité. Et ce serait aussi mon règlement de comptes par personne interposée avec mon passé brésilien”.
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2.2 DANY LAFERRIÈRE: ENTRE AUTOBIOGRAFIA, CRÔNICA E ENSAIO

Écrire est d’abord une fête intime.
Dany Laferrière

Falar sobre o espaço autobiográfico desenhado por Dany Laferrière parece

significar, ao primeiro olhar, adentrar um terreno consistente, uma vez que ele afirma tomar

suas experiências de vida como ponto de partida em sua escrita literária. Muito já se discutiu a

respeito da sua “autobiografia americana”, expressão que ele próprio utiliza para se referir ao

conjunto de seus dez primeiros livros. No entanto, ele faz questão de distinguir o vivido do

escrito em diversos momentos, como que para alertar o leitor que ingenuamente venha a ler

sua obra como puramente referencial. Por trás desse impulso autobiográfico há contradições e

pontos de divergência entre a trajetória vivida pelo escritor e a que ele narra em seus

romances, o que acaba por servir, aliás, de tema em muitos de seus textos ensaísticos. Por

outro lado, se em princípio a leitura de boa parte de sua obra poderia se realizar a partir de um

pacto romanesco, muitas vezes traços da biografia do escritor confundem-se com narrador,

autor e personagem, o que leva muitos de seus estudiosos a inclinarem-se ao outro extremo e

considerá-los como autobiografias.

É evidente que se faz necessário o estabelecimento de critérios minimamente

claros a fim de explorar uma obra do espaço autobiográfico, mas quanto mais se tentar

enquadrar os textos de Laferrière sob esta ou aquela etiqueta, mais perigosa se torna a

empreitada: o autor habita espaços híbridos, nos quais as categorias genéricas tradicionais não

podem ser vistas de forma estanque. Além de transitar entre diversos subgêneros, o

componente fabulador presente tanto em suas narrativas quanto nos relatos autobiográficos

integra a escrita como tema. Laferrière comenta essas relações em tom jocoso: “À primeira

vista, poderíamos ver uma certa similitude entre um fabulador e um escritor. O fabulador

desliza sobre uma inclinação perigosa. […] A diferença é que devemos evitar mentir no lugar

errado”92 (LAFERRIÈRE: 2013b, p. 187).

A figura de escritor encarnada por Dany Laferrière é altamente midiática, tendo

ele trabalhado desde o final dos anos 1980 na televisão e no rádio, passando também pelo

cinema. Essa “figura de autor” difunde-se na mídia a partir de um crescente interesse por

92 “À première vue, on pourrait voir une certaine similitude entre un  fabulateur et un écrivain. Le fabulateur
glisse sur une certaine pente dangereuse. […] La différence c’est qu’il faut éviter de mentir au mauvais endroit”.
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parte do público leitor pela imagem do escritor carismático, bem-humorado e disponível para

dar entrevistas e falar de sua obra e de sua vida. Nada mais contemporâneo do que o impulso

que leva o público receptor a seguir freneticamente escritores, que se tornaram celebridades

em outros meios tais como as redes sociais, programas de televisão ou canais de internet,

sessões de autógrafos, entrevistas e mesas-redondas promovidas dentro e fora do âmbito

acadêmico.

Constitui-se assim oportunidade ideal para que Dany aproveite a máscara de

jornalista-apresentador e figura fácil na televisão e nas revistas para misturar esses papeis com

o de escritor, deixando transparecer que sua vida é sim ponto de partida para sua escrita, mas

que a cada romance o que pareciam biografemas ressurgem sob outros ângulos, com

contradições e novos mosaicos de identidades. A intimidade aparentemente revelada pelo

escritor é, na verdade, mais uma máscara que utiliza para revelar sua profunda e complexa

leitura do mundo enquanto ser migrante que habita diversos espaços e deles se apropria na

literatura e na vida93.

Quanto a sua obra, nela são desafiadas certas bases teóricas da escrita

autobiográfica: é frequente o emprego da palavra “romance” junto aos títulos de seus textos, o

que em princípio levaria ao estabelecimento de um pacto do tipo romanesco; entretanto,

Laferrière traz como narrador e personagem principal um escritor com traços e experiências

semelhantes à história de vida do autor. Para além das condições estabelecidas por Philippe

Lejeune para se considerar uma obra como autobiográfica, Laferrière embaralha as instâncias

narrador, personagem e autor a partir de novas definições de identidade.

Provavelmente o primeiro livro em que não se estabelece um pacto romanesco

seja Je suis fatigué, publicado após sua “autobiografia americana”. Ele justifica da seguinte

forma a escolha do título da obra:

E aos quarenta e sete anos, após esse interminável livro em dez volumes
(Uma autobiografia americana) contando meu itinerário desde Petit-Goâve
onde passei minha infância, até Montreal onde me tornei escritor, passando
por Port-au-Prince onde pratiquei jornalismo correndo riscos. Agora decidi
que estou cansado de tudo isso. Cansado de rabiscar papel. Cansado de
chafurdar na tinta. Cansado também de olhar a vida através da folha de
papel. Cansado, sobretudo, de ser tratado de todos os nomes: escritor

93 Uma verificação mais detalhada do quantitativo de entrevistas, prêmios e aparições do autor até o início dos
anos 2000 pode ser feita através da leitura do estudo Dany Laferrière: la dérive américaine (2003), em que
Ursula Mathis-Moser oferece o inventário de um número extraordinário de entrevistas concedidas por ocasião de
lançamentos de livros de Laferrière. Ela cataloga, ainda, uma enorme lista de prêmios e menções do autor em
festivais na América do Norte e na Europa.
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caribenho, escritor étnico, escritor do exílio. Nunca só escritor
(LAFERRIÈRE: 2001, p. 38).94

Fazendo de conta de que este será seu último livro, ele parte da ideia de cansaço

para recontar anedotas, encontros com pessoas que passaram por sua vida, e refletir sobre o

fazer literário. A obra se apresenta híbrida à medida em que os relatos tomam, em diversas

passagens, contornos autobiográficos e, ao mesmo tempo, ensaísticos, já que o tema do ofício

de escrever atravessa a narrativa. No prefácio da edição francesa, o editor Michel Bazin

afirma que “Dany Laferrière não se contenta em nos oferecer uma novela, mas esse longo

relato que vocês acabam de ler, seu testamento literário como ele mesmo diz com um

sorriso”95 (apud LAFERRIÈRE: 2001, p. 11). No site da editora Typo, encontra-se a seguinte

descrição do livro: “Não se trata de um romance nem de uma compilação de contos; são antes

crônicas, relatos breves, abordando temas que interessam a Dany Laferrière e que são aliás

recorrentes em sua escrita”96.

Fica claro tratar-se de uma obra de teor diferente dos dez primeiros romances,

embora a temática aproxime-se muito do que neles fora abordado. A questão genérica se

impõe, assim, no que Je suis fatigué anuncia, no estilo e no uso do metaliterário, o germe do

tipo de escrita que viria a ser desenvolvido mais tarde, sobretudo em L’art presque perdu de

ne rien faire (cuja primeira edição data de 2011) e em Journal d’un écrivain en pyjama

(2013).

A obra é híbrida, também, porque intercala relatos simples e diálogos

aparentemente banais com reflexões profundas acerca da arte de escrever, como no bem-

humorado fragmento intitulado “Autoportrait”. Trata-se de uma boutade em que conversam

duas personagens, Dany e Laferrière. Mesmo que o título do fragmento-diálogo remeta ao

subgênero autorretrato, há uma defasagem entre o uso da palavra “autoportrait” e o conteúdo,

uma vez que o texto se distancia do conceito tal como pensado por Beaujour. Ele tem a forma

de um entrevista que serve de pretexto para o autor, novamente, abordar os temas da escrita e
94 “Et à quarante-sept ans, après cet interminable bouquin en dix volumes ( Une autobiographie américaine)
racontant mon itinéraire depuis Petit-Goâve où j’ai passé mon enfance, à Montréal où je suis devenu écrivain, en
passant par Port-au-Prince où j’ai fait du journalisme à risque. Voilà, je décide, aujourd’hui, que je suis fatigué de
tout cela. Fatigué de gratter du papier. Fatigué de barboter dans l’encre. Fatigué aussi de regarder la vie à travers
la feuille de papier. Fatigué surtout de me faire traiter de tous les noms : écrivain caraïbéen, écrivain ethnique,
écrivain de l’exil. Jamais écrivain tout court”.
95 “Dany Laferrière ne se contente pas de nous offrir une nouvelle mais ce long récit que vous venez de lire, son
testament littéraire comme il le dit lui-même dans un sourire”.
96 “Il ne s’agit pas d’un roman ni d’un recueil de nouvelles; ce sont plutôt des chroniques, de brefs récits,
abordant les thèmes qui intéressent Dany Laferrière et qui sont d’ailleurs récurrents dans son écriture”.
Disponível em <http://www.edtypo.com/suis-fatigue/dany-laferriere/livre/9782892952124>. Acesso em: 15 dez.
2014.
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do sexo, projetando-se em duas personagens distintas para retomar alguns momentos de sua

história de vida.

À parte o trecho em questão, que apresenta uma forma distinta dos demais

fragmentos, o conjunto do texto de Je suis fatigué parece, muitas vezes, ter contornos de um

autorretrato, por ser escrito em fragmentos não necessariamente encadeados, mas que

contribuem para uma ideia global de balanço de momentos importantes de uma vida. Forma

(escrita não-linear e particionada em pequenas unidades temáticas) e conteúdo (falar de si a

partir de uma suposta decisão de parar de escrever) contribuem para reforçar a ideia de

ruptura, de não-continuidade da escrita.

A respeito do movimento retrospectivo memorial e temático, Irene de Paula

considera que Je suis fatigué é uma obra que, sob falsa intenção de conclusão ou de

encerramento de uma carreira, permanece aberta e tematiza a escrita como ponto de partida,

apontando para novos começos:

Je suis fatigué representa, ao contrário do que pareceu anunciar – o
esgotamento, o fim de um percurso literário –, uma pausa necessária para a
reflexão, para a elaboração e para a descoberta do sentido. Para falar do fim,
o autor procura descobrir onde, ou melhor, “comment tout a commencé?”.
Tomando um caminho inesperado, Laferrière volta às origens (do desejo pela
escrita) e faz um balanço que entrelaça vida e obra. […] Daí a importância
desta obra, tão simples quanto paradoxal, que, embora proclame o fim, tem o
início como tema fundamental. Apesar de mencionar o esgotamento
temático, revela um acúmulo de olhares e vivências; apesar de desejar
concluir, deixa em aberto; apesar de ultrapassar seus limites e transgredir a si
mesmo, retorna às origens, renovado (PAULA: 2010, p. 218).

Esse texto é abordado aqui por trazer essa dificuldade de ser classificado

claramente em um subgênero e por ser atravessado por esse impulso ensaístico de que se

reveste a obra do autor, em diferentes momentos e níveis. Trata-se de um tom e de um

impulso reflexivo adotado pelo autor: falar de ensaio, na obra de Laferrière, é falar de

reflexão, ou de “elaboração” e “descoberta de sentido”, nos termos de Irene de Paula. Menos

próximo do ensaio científico do que do literário, o autor explora múltiplas possibilidades de

sentido fazendo uso desse estilo, que por vezes se aproxima, ainda, da crônica.

Partindo da desconstrução do tradicional tratado científico, em que a figura do

autor fora apagada em busca de uma verdade acadêmica, Eduardo Grüner associa a leitura do

ensaio literário à leitura de um “acontecimento enunciador”. Desse modo, o ensaio passou a

ser um relato da provocação da leitura, ou seja, um movimento ou impulso de escrita a partir

da experiência de leitura do mundo:
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isso transformaria o ensaio em uma espécie de autobiografia de leituras: não
tanto no sentido dos “livros da minha vida”, mas principalmente no dos
livros que afastaram o ensaísta de sua vida: que o fizeram escrever,
derramar suas leituras sobre o mundo em lugar de guardá-las como um
tesouro em não sei que interioridade incomunicável. Passar do tratado ao
ensaio é passar da ciência à conversação (Malraux). É dizer: alienar a
palavra própria sem deixar de recuperá-la na do outro. […] Ensaísta é aquele
que sabe que nunca escreve sozinho (e sua solidão consiste em saber disso)
porque é sua escrita que permite também que se escreva – que se inscreva –
o autor com o qual se “ensaia”; para um ensaísta, ler não é escrever de novo
um livro: é fazer com que o livro seja escrito, “apareça” (GRÜNER: 2013, p.
29).97

Entender o ensaio a partir de um repertório de leituras, seja no sentido estrito ou

mais amplo, parece conveniente para se pensar a relação da personagem escritor e leitor que

se ocupa dos relatos na obra de Dany Laferrière. Quando o narrador dos relatos assume essa

postura de cronista literário de autores que o constituíram enquanto intelectual e de sua

própria obra, ele elabora reflexões que se aproximam da crítica literária, por trazer

apontamentos que muitas vezes desestabilizam as certezas ou demonstram a fragilidade das

teorias. A presença, nos relatos, de autores como Aimé Césaire e Jorge Luis Borges, marcantes

na experiência de leitor de Dany, põe em prática sua veia ensaística nos termos de Grüner,

pois ele a compartilha com seus leitores ao invés de guardá-la como uma “interioridade

incomunicável”.

Vale esclarecer que a faceta cronista desse texto não tem a ver com a crônica que

realiza, por exemplo, em Chronique de la dérive douce (lançado em 1994), em que a

experiência da chegada ao novo país é ficcionalizada de forma poética através de um olhar

viajante, numa espécie de atualização do estilo das crônicas de viagem de descobrimento por

meio da visão contemporânea de um exilado que acaba de deixar o país natal. Já nos relatos

d e Je suis fatigué, que tangenciam o espaço autobiográfico, a faceta cronista aproxima-se

mais do ensaio, apresentando um olhar supostamente objetivo sobre um fato cotidiano, um

livro marcante ou uma questão social para, a partir daí, expressar suas opiniões e compartilhar

suas leituras de mundo através de uma escrita que é, ela própria, também literária.

97 “eso transformaría al ensayo en una especie de autobiografía de lecturas: no tanto en el sentido de los ‘libros
de mi vida’, sino mas bien en el de los libros que han apartado al ensayista de su vida: que lo han hecho escribir,
derramar sus lecturas sobre el mundo en lugar de atesorarlas en no sé qué interioridad incomunicable. Pasar del
tratado al ensayo es pasar de la ciencia a la conversación (Malraux). Es decir: enajenar la palabra propia sin dejar
de recuperarla en la del otro. […] Ensayista es el que sabe que nunca escribe solo (y su soledad consiste en saber
eso) porque su escritura es la que permite también que se escriba – que se inscriba – el autor com el cual
‘ensaya’; para un ensayista leer no es escribir de nuevo un libro: es hacer que el libro sea escrito, ‘aparezca’”.
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Ao analisar Je suis fatigué, Irene de Paula relembra as inúmeras referências à

literatura no conjunto da produção de Laferrière e as implicações desse processo na

construção de narrativas em que a viagem se faz presente a todo momento:

A leitura está, decididamente, na origem da mais profunda viagem feita pelo
autor: sua “autobiografia americana”. Uma viagem feita no interior de si
mesmo, de seus fantasmas, memórias e leituras. O autor revela, através de
abundantes referências literárias, a sua paixão (e a do narrador) pela
literatura e a importância da leitura para sua viagem rumo à diversidade.
Vieux passa toda a “autobiografia” lendo; essa atividade é para ele quase tão
importante quanto viver. Logo, sua narrativa, seu olhar para o mundo é
intertextual e muitos de seus comentários e reflexões são permeados por
alusões à literatura (PAULA: 2010, p. 223).

O ofício da escrita é tematizado de forma mais evidente em Journal d’un écrivain

en pyjama, em que Dany traz ao público leitor uma espécie de compilação de reflexões acerca

do fazer literário. Dirigindo-se a um aspirante a escritor, compartilha experiências e oferece

sugestões a respeito da arte de escrever, num movimento que serve de pretexto para revisitar

momentos importantes de sua vida literária e comentar aspectos dos bastidores da criação de

sua obra. A passagem a seguir exemplifica essa autorreflexão:

O rebanho é o que outros chamam de obra – e o escritor é seu pastor.
Publicam-se livros um pouco esparsos, e chegando a uma certa idade, sente-
se a necessidade de reuni-los. A gente logo se irrita quando um deles tenta se
distanciar do rebanho. Deve-se logo em seguida trazê-lo de volta ao grupo. A
gente se pergunta o que liga cada um desses romances um ao outro. Eu, ou
se preferirem, o autor. Sou eu esse longo romance que se declina em
diversas sequências. No meu caso é um monólogo que dura quase trinta
anos. Durante todos esses anos eu brinquei de colocar juntas essas vinte e
seis letras do alfabeto a fim de expressar o mais claramente possível minha
visão das coisas. Devo precisar que esse eu nada tem a ver com a autoficção.
É o pastor com seu cachorro (o dicionário). Minhas ovelhas estão marcadas
(meus editores). Eu não sinto muito esse livro (o que vocês estão lendo). E
no entanto são minhas experiências de leitor e de escritor que eu alinho aqui
num espeto. Eu acordei essa manhã me dizendo que faltava a esse livro essa
coisa indefinível que me permitiria reconhecê-lo em qualquer lugar. Mas o
quê? Falta-me injetar nele essa dose necessária de sensibilidade pessoal.
Apropriar-me desse livro. Para isso, devo entrar nele (LAFERRIÈRE:
2013b, p. 33, sem grifo no original).98

98 “Le troupeau, c’est ce que d’autres appellent l’œuvre – et l’écrivain est son berger. On publie des livres un peu
épars, et arrivé à un certain âge, on éprouve le besoin de les rassembler. On est vite irrité quand l’un d’eux tente
de s’éloigner du troupeau. Il faut tout de suite le ramener dans le groupe. On se demande ce qui relie chacun de
ces romans l’un à l’autre. Moi, ou si vous voulez l’auteur. C’est moi ce long roman qui se décline en plusieurs
séquences. Dans mon cas c’est un monologue qui dure près de trente ans. Pendant toutes ces années j’ai joué à
mettre ensemble ces vingt-six lettres de l’alphabet afin d’exprimer le plus nettement possible ma vision des
choses. Je dois préciser que ce moi n’a rien à voir avec l’autofiction. C’est le berger avec son chien (le
dictionnaire). Mes moutons sont estampillés (mes éditeurs). Je ne sens pas trop ce livre (celui que vous êtes en
train de lire). Et pourtant ce sont mes expériences de lecteur et d’écrivain que j’enfile ici en brochette. Je me suis
réveillé ce matin en me disant qu’il manquait à ce livre cette chose indéfinissable qui me permettrait de le
reconnaître n’importe où. Mais quoi ? Il me faut lui injecter cette dose nécessaire de sensibilité personnelle.
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Sua recusa ao termo autoficção vem da impossibilidade de se categorizar

teoricamente o trabalho de uma vida; cada livro é uma entidade independente que ele tenta

reagrupar sob um fio condutor. No caso, o elemento que une suas obras é o eu que nelas se

desdobra – vale lembrar que ele próprio propõe chamar o conjunto de seus dez primeiros

romances de “autobiografia americana”. No entanto, a forma como esse sujeito é representado

não tem necessariamente a ver com a autobiografia nos termos tradicionais; ele se inscreve

nos textos através de uma série de lacunas e fragmentações.

Além de explorar o lugar de fala que lhe é constantemente oferecido no âmbito

acadêmico, proferindo conferências e participando de jornadas literárias, Laferrière tem

disponibilizados na internet diversos vídeos em que sua imagem e sua voz são postas em

evidência. Essa figura de escritor tão difundida nos meios eletrônicos contribui para a

confusão entre autor e obra que ele próprio critica. No entanto, insiste em alertar para a

necessidade de se prestar atenção ao distanciamento existente entre o autor empírico, o

narrador e mesmo a figura midiática do escritor:

Saber antes de tudo que o narrador não é necessariamente o escritor, na
verdade não pode ser o escritor, pois a escrita é um artifício. O leitor
frequentemente os confunde, sobretudo quando o escritor se diverte a
polvilhar a vida de seu narrador com histórias retiradas de sua própria vida.
O leitor, que se informou na Wikipédia, coleciona anedotas suculentas sobre
seu escritor favorito. […] E quando se procura se acha, sem suspeitar que se
trata de uma armadilha. Porque alguns escritores gostam de brincar de gato e
rato com seu leitor. Mas nesse jogo o escritor sempre perde no final, porque
lhe será difícil, talvez impossível, modificar o caráter desse narrador do qual
ele fez um decalque do original. De tanto atravessar o rio do tempo, o
escritor não sabe mais em qual margem se encontra a realidade
(LAFERRIÈRE: 2013b, p. 43-4).99

Quando coloca lado a lado os termos autobiografia e romance para se referir a sua

obra, Laferrière abre espaço para essa tensão genérica, que, não por acaso, tem muito a ver

com o caráter errante e descontinuado da identidade do ser que se revela na instância narrador

e que se potencializa no relato da migração. Como geralmente a voz que conduz os relatos é a

de um escritor com traços que coincidem com a biografia do autor, as armadilhas a que se

M’emparer de ce livre. Pour ce faire je dois y entrer”.
99 “Savoir d’abord que le narrateur n’est pas forcément l’écrivain, en fait ne peut être l’écrivain, car l’écriture est
un artifice. Le lecteur, souvent, les confond, surtout quand l’écrivain s’amuse à parsemer la vie de son narrateur
d’histoires tirées de sa propre vie. Le lecteur, qui s’est bien renseigné chez Wikipedia, collectionne des anecdotes
juteuses au sujet de son écrivain favori. […] Et quand on cherche on retrouve, sans se douter que c’est là un
piège. Car certains écrivains aiment jouer au chat et à la souris avec leur lecteur. Mais à ce jeu l’écrivain perd
toujours à la fin, car il lui sera difficile, voire impossible, de modifier le caractère de ce narrateur dont il a fait un
décalque de l’original. À force de traverser le fleuve du temps, l’écrivain ne sait plus sur quelle rive se trouve la
réalité”.
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refere estão por toda parte, sendo a narrativa uma espécie de campo minado em que ficções e

biografemas são embaralhados de modo a que qualquer passo em falso por parte do leitor

pode tocar um dispositivo detonador dessa tensão.

As estratégias utilizadas por Laferrière ao conduzir suas reflexões fazem pensar

no impulso autobiográfico empreendido em Roland Barthes por Roland Barthes, obra de

traços ensaísticos repleta de projeções de si, de biografemas. Logo de início é lançada a

seguinte afirmação: “Tudo isto deve ser considerado como dito por uma personagem de

romance” (BARTHES: 2003, p. 11). A insistência no procedimento de falar de si sem

aparentemente querer fazê-lo ressurge no fragmento “O livro do Eu”, título que contribui para

o tom de ironia que perpassa os relatos:

Tudo isto deve ser considerado como dito por uma personagem de romance
– ou melhor, por várias. Pois o imaginário, matéria fatal do romance e
labirinto de redentes nos quais se extravia aquele que fala de si mesmo, o
imaginário é assumido por várias máscaras (personae), escalonadas segundo
a profundidade do palco (e no entanto ninguém por detrás) (BARTHES:
2003, p. 136).

Tais afirmações podem ser relacionadas ao procedimento adotado por Laferrière

de incluir a palavra “romance” junto aos títulos de suas obras, embora não seja o caso de

Journal d’un écrivain en pyjama. Sob a máscara daquele que fala do ofício da escrita, em

linguagem próxima da ensaística, ele tensiona os limites entre as vozes enunciadoras, pois

desvela os bastidores da criação de sua obra que é, por sua vez, construída através de

projeções de si.

Para ele, a literatura é uma arte que incita a aventura, experiência que não pode ser

circunscrita a etiquetas ou teorias:

A aventura é tornar possível a descoberta de novas paisagens interiores. Eu
repito: e a aventura? A escrita permanece para mim a grande aventura. […]
Tudo o que eu posso dizer é que o senhor não é o primeiro a colocar
romance em um livro que não parece um romance. Você bem disse, que não
parece, é esse o desafio, fazer de modo que ele se torne um ao estimular a
zona imaginativa do leitor, fazendo-o tanto sonhar quanto pensar
(LAFERRIÈRE: 2013b, p. 49).100

Cabe relembrar que Journal d’un écrivain en pyjama é mais um livro de difícil

classificação, pois tem a ironia característica do autor, traz o estilo literário que se aproxima

muito de suas obras ficcionais, não leva a etiqueta romance e tem, ao final de cada conjunto

100 “L’aventure c’est rendre possible la découverte de nouveaux paysages intérieurs. Je répète  : et l’aventure ?
L’écriture reste pour moi la grande aventure. […] Tout ce que je peux dire c’est que vous n’êtes pas le premier à
mettre roman sur un livre qui n’en a pas l’air. Tu as bien dit qui n’en a pas l’air, c’est ça le défi, faire en sorte
qu’il le devienne en parvenant à stimuler la zone imaginative du lecteur, en le faisant autant rêver que penser”.
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de fragmentos (que ele chama de “crônicas”), uma pequena nota. A título de exemplo, esta é a

nota que encerra o trecho do qual foi extraída a passagem citada: “Às vezes, faça de conta que

não gosta do que você faz, senão é doloroso demais estar tão frequentemente decepcionado

consigo mesmo”101 (LAFERRIÈRE: 2013b, p. 50). A respeito dessas observações, muitas

vezes escritas no imperativo e sempre destacadas em itálico, é o próprio autor quem esclarece

sua função:

Só uma palavra a propósito da notinha que pontua cada crônica, deve-se
imaginá-la como um “biscoito da sorte” que é oferecido ao final de uma
refeição nos restaurantes asiáticos. Você deve quebrar a casquinha para ler o
que está no interior. Uma vez cai como uma luva; na próxima, não. Como a
vida. Só resta esperar o próximo trem (LAFERRIÈRE: 2013b, p. 26).102

Essa passagem ilustra o tom metafórico de que se utiliza ao longo do texto,

fazendo frequentemente comparações com humor e ironia, para falar sobre a arte de escrever.

Metaliterário por excelência, Journal d’un écrivain en pyjama exemplifica perfeitamente a

estratégia adotada pelo autor quando quer escapar dos rótulos falando deles. Uma vez que o

fio condutor dos fragmentos (ou “crônicas”) é a própria arte literária, a obra constitui espaço

ideal para que se apresente ali sua visão de mundo e a forma como entende sua própria

escrita. O livro é uma espécie de compilação de sugestões ou orientações, com base em sua

experiência, a um aspirante a escritor. No entanto, sendo o ponto de partida essa experiência

de escritor, é claro que a todo momento é evocada sua vivência, são contadas pequenas

anedotas que podem ser entendidas como situações efetivamente por ele vividas.

No que diz respeito à hibridação de gêneros, a obra de Laferrière apresenta

diversas particularidades. Se para Kokis é o autorretrato que se constrói em paralelo ao

romance, poder-se-ia lançar como hipótese que, em Laferrière, observa-se um tendência à

crônica e ao ensaio. Paralelamente a essa escrita, revela-se no interior de textos que levam a

etiqueta “romance” trechos que mais parecem um longo poema. Journal d’un écrivain en

pyjama contribui para exemplificar essa inclinação a embaralhar os gêneros, pois o autor

chama os pequenos capítulos de crônicas, embora se trate de uma sequência de conselhos

entrecruzados com fragmentos de experiências de vida (próximas de biografemas), com

101 “Faites parfois semblant de ne pas aimer ce que vous faites, sinon ça fait trop mal d’être si souvent déçu de
soi-même”.
102 “Juste un mot à propos de la petite note qui ponctue chaque chronique, il faut l’imaginer comme ce « biscuit
chinois » qu’on vous offre à la fin du repas dans les restaurants asiatiques. Vous devez briser la coquille pour lire
ce qui est à l’intérieur. Une fois cela tombe juste  ; la suivante, non. Comme la vie. On n’a qu’à attendre le
prochain train”.
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muitas passagens claramente destinadas a um leitor hipotético, escritas em segunda pessoa do

singular, como em uma correspondência.

Quanto à problematização da questão dos gêneros e das etiquetas colocadas junto

aos títulos dos livros, vale destacar uma declaração de Laferrière a respeito de Chronique de

la dérive douce, em entrevista a Ghila Sroka:

É o escritor total que fala, aquele que é produtor de lembranças, aquele que
teve a chance de poder escrever e que o diz. E tudo isso foi escrito porque o
editor confiou no autor, e o tradutor permitiu-lhe ter uma voz internacional.
Foi por isso que eu associei esses três indivíduos, o autor, o editor e o
tradutor, a esse livro que não é um relato, nem uma narrativa, nem um diário,
mas sim um livro (apud SROKA: 2010, p. 38).103

Novamente vemos a insistência em recusar as classificações genéricas, ainda que

essa negação revele seu interesse por elas. Em muitos momentos o problema do gênero

ressurge: no caso do livro de que fala Laferrière no trecho citado, o título tem a palavra

“crônica”, pois se propõe ser uma crônica da chegada do autor ao Canadá, porém,

paradoxalmente, é escrito em prosa poética e leva na capa, sob o título, o termo “romance”. O

olhar do exilado recém-chegado constrói observações sobre o local de acolhida de forma

lírica, sem deixar de criar certo efeito ensaístico quando da análise das personagens locais.

Embora aqui a proposta não seja analisar a obra em questão, ela é evocada por representar

uma característica da escrita de Laferrière, que é a de compartilhar seu olhar sobre o mundo

que o cerca, numa análise do cotidiano em que estão presentes suas opiniões e interpretações

individuais da realidade.

Recentemente, esse tom tem sido explorado de forma mais evidente, como é o

caso do livro-ensaio L’art presque perdu de ne rien faire. Seus 23 capítulos organizam

tematicamente textos curtos que nada mais são do que reflexões sobre a realidade,

interligados sob o grande tema do “fazer nada”. Cada conjunto de microensaios encerra-se

com um curto texto poético que remete aos pequenos prazeres e ações abandonadas ou

esquecidas no frenesi da vida contemporânea, tais como dormir em uma rede, estar só, olhar

além, falar com desconhecidos ou perder-se em uma cidade. Atividades aparentemente banais

servem de pretexto para uma análise da sociedade em que tomam corpo grandes problemas

sociais, como a fome, as guerras, o exílio, os regimes ditatoriais e o racismo, além daqueles

considerados universais, a exemplo do amor, da morte ou da infância.

103 “C’est l’écrivain total qui parle, celui qui est producteur de souvenirs, celui qui a eu la chance de pouvoir
écrire et qui le dit. Et tout cela a été écrit parce que l’éditeur a fait confiance à l’auteur, puis le traducteur lui a
permis d’avoir une voix internationale. C’est pourquoi j’ai associé ces trois individus, l’auteur, l’éditeur et le
traducteur, à ce livre qui n’est ni un roman, ni un récit, ni un journal, mais bien un livre”.
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Para exemplificar o tom ensaístico, cabe destacar o trecho “L’amour au Sud” (ou

“O amor no Sul”). Ao discorrer sobre as relações afetivas e a forma como o amor é encarado

em países do terceiro mundo, remetendo sobretudo ao sul das Américas, a voz enunciadora

acaba por redirecionar o assunto anunciado para falar do problema da fome:

A comida é uma droga com um ciclo infernal de seis horas. Três refeições
por dia, a cada seis horas, e o último quarto é reservado ao sono. Pode-se
pular uma refeição ou duas, mas cedo ou tarde vai ser necessário acalmar a
besta. Dizer-se logo em seguida: nenhuma cura de desintoxicação possível.
Nós somos animais que bebem e comem. O resto é supérfluo. […] Esse não
era meu propósito inicial. Eu queria falar de amor no terceiro mundo. Eu
tenho entretanto a impressão de não estar longe da questão, e que há uma
ligação forte entre amor e fome. De todo modo, os apaixonados, mesmo nos
meios mais favorecidos, utilizam essas metáforas para descrever seu apetite:
eu tenho fome de você, eu quero te comer, eu vou te devorar, você me faz
falta. Como se o amor viesse de um meio pobre onde se tivesse sempre
fome. Como se o amor viesse do sul da vida (LAFERRIÈRE: 2013a, p. 73-
4).104

O trecho citado revela a que ponto temas existenciais e considerados globais, tais

como o amor e a atração física entre as pessoas, podem estar ligados poeticamente a tópicos

sociais, como a fome e a pobreza. Ao longo do capítulo, isso fica evidente quando é

mencionada, por exemplo, a situação dos imigrantes excluídos em guetos na cidade de

Montreal e políticas governamentais que levam a pensar tratar-se de uma sociedade

igualitária. Subjaz às reflexões desse tipo a experiência vivida, pois a voz enunciadora remete

sutilmente a descrições da fome e da pobreza no Haiti e à narração do desenvolvimento da

vida sexual do autor, aspectos presentes em outras obras.

Vale mencionar que o capítulo em questão integra uma parte do livro intitulada

“L’origine du coup de foudre” (ou “A origem do amor à primeira vista”), dedicada ao tema do

amor e da qual fazem parte outros textos que deixam clara a ligação entre uma reflexão “sobre

o mundo” e a experiência pessoal vivida.

No capítulo “L’air sentait l’ilang-ilang”, por exemplo, o processo é inverso: o

narrador em primeira pessoa parte de uma situação ocorrida na adolescência para, sutilmente,

104 “La nourriture est une drogue au cycle infernal de six heures. Trois repas par jour, toutes les six heures, et le
dernier quart est réservé au sommeil. On peut sauter un repas ou deux, mais tôt ou tard il faudra apaiser la bête.
Se le dire tout de suite : aucune cure de désintoxication possible. Nous sommes des animaux qui boivent et
mangent. Le reste est superflu. […] Ce n’était pas mon propos initial. Je voulais parler d’amour dans le tiers-
monde. J’ai pourtant l’impression de n’être pas loin de l’affaire, et qu’il y a un lien fort entre amour et faim. De
toute façon les amoureux, même dans les milieux les plus favorisés, utilisent ces métaphores pour décrire leur
appétit : j’ai faim de toi, je veux te manger, je vais te dévorer, tu me manques. Comme si l’amour venait d’un
milieu pauvre où on avait toujours faim. Comme si l’amour venait du sud de la vie”.
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trazer questões sociais à tona. Ele conta um episódio de uma época em que era apaixonado

por uma jovem chamada Tanagra e o desfecho decepcionante. Cabe citar a seguinte passagem:

Minha mãe, tão rígida quanto às boas maneiras, não compreendia que eu
tivesse tal sentimento por uma menina tão desprovida de estilo. O estilo
segundo nosso mundo. Como se faz para não ser gracioso, elegante e cortês?
perguntava-se ela a todo momento, olhando-me de canto de olho. Ah, as
classes sociais. E no entanto nós não éramos ricos. Eu acreditava, na época,
que o amor estava acima disso. Minha mãe me ensinou que nós não
compartilhávamos todos os mesmos valores. Mas Tanagra era diferente,
totalmente diferente. E eu ali como uma borboleta dando voltas em torno da
lâmpada. Acontecia às vezes de eu sorrir também pensando nela
(LAFERRIÈRE: 2013a, p. 78-9).105

A voz enunciadora dos textos mencionados conduz as narrativas de forma a

dificultar a classificação genérica tradicional. Se às vezes sobressai o tom ensaístico, em

outros momentos o leitor depara-se com uma faceta cronista de Dany, que narra fatos

cotidianos aparentemente banais trazendo uma leitura particular do mundo sem deixar de

entrecruzar características do ensaio e da autobiografia. Segundo a teoria de Lejeune, esses

textos não estabelecem um pacto romanesco, o que poderia esclarecer o problema da tensão

genérica. No entanto, a leitura em paralelo dessas narrativas com seus livros que levam a

etiqueta “romance” demonstra que esse aspecto é meramente formal. O conteúdo das

narrativas ficcionais vai ao encontro, muitas vezes, de passagens de seus textos nos quais não

se estabelece um pacto ficcional. Um dos claros exemplos dessa confluência temática é a

menção a membros de sua família, que tomam vida nos romances e são abordados

insistentemente em diversas entrevistas (por exemplo, ao longo dos livros de entrevistas

Conversations avec Dany Laferrière, organizado por Ghila Sroka, e J’écris comme je vis,

diálogo com Bernard Magnier).

Também ressurge como uma espécie de obsessão temática o componente

metaliterário, que se apresenta em grande parte de sua obra ficcional por meio de um narrador

que é escritor e leitor devoto de autores como Jorge Luis Borges e Aimé Césaire. Essa

insistência em abordar do tema do ofício de escrever se reforça em outros textos de Laferrière

considerados não-ficcionais, como Journal d’un écrivain en pyjama e L’art presque perdu de

ne rien faire, para mencionar apenas os mais recentes.

105 “Ma mère si à cheval sur les bonnes manières ne comprendrait pas que je porte un tel sentiment à une fille
aussi dénuée de style. Le style selon notre monde. Comment fait-on pour ne pas être gracieux, élégant et
courtois ? se demandait-elle à tout bout de champ en me regardant du coin d’oeil. Ah, les classes sociales. Et
pourtant nous n’étions pas riches. Je croyais, à l’époque, l’amour au-dessus de ça. Ma mère m’a appris qu’on ne
partageait pas tous les mêmes valeurs. Mais Tanagra était différente, totalement différente. Et me voilà comme
un papillon tournoyant autour de la lampe. Il m’arrivait parfois de sourire aussi en pensant à elle”.
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Para se pensar o impulso autobiográfico na obra de Dany Laferrière, vale remeter

à noção de “postura genérica”, proposta por Jean-Louis Jeannelle ao discorrer sobre a

permeabilidade dos subgêneros da autonarração. Ele considera que o essencial reside na sua

interação, já que as diferentes modalidades funcionam em rede e estão interligadas através de

elementos e articulações de experiência na autoescrita:

Por “postura” deve-se entender ao mesmo tempo as condições práticas e
sociais de que parte o indivíduo que pretende contar sua experiência, seu
posicionamento em relação aos modelos disponíveis que ele pode reconduzir
passivamente ou dos quais pode, ao contrário, se distinguir e, por fim, a
imagem de si que ele lança através de sua narrativa e lhe confere o que
poder-se-ia chamar de uma certa “atitude” (JEANNELLE: 2013, p. 66).

Na obra de Laferrière, a adoção de diferentes posturas para contornar o espaço

autobiográfico é reveladora da impossibilidade de se circunscrever a questão genérica no

interior de limites claramente estabelecidos. Longe de admitir passivamente os modelos

disponíveis, ele se distingue deles ao negá-los. Porém, se por um lado recusa as etiquetas de

gênero, por outro ele tece um emaranhado de referências que resulta em uma escrita híbrida

constituída por diferentes subgêneros e estilos inteligentemente ligados. É o caso do emprego

de passagens que poderiam ser lidas como poemas autônomos ou longos trechos narrativos

que aproximam o ficcional do autobiográfico e que são intercaladas, no caso de L’art presque

perdu de ne rien faire e de L’énigme du retour, com passagens que podem ser consideradas

ensaios sobre a vida, sobre a leitura e sobre a arte da escrita literária.

Em Laferrière, a atitude a que se refere Jeannelle dá um passo além da questão

formal ou genérica. O escritor propõe um desafio à crítica, visto que a hibridação

empreendida mescla experiências vividas em lugares diferentes, dos quais interessam aqui

sobretudo a relação com o contexto de origem, o Haiti, e o primeiro ponto de chegada,

Montreal, onde nasce enquanto escritor. Ursula Mathis-Moser conclui que Laferrière não pode

ser visto como um integrante da diáspora haitiana ou representante da crioulização observada

na literatura de outros escritores caribenhos porque busca uma expressão única, original, em

que o caráter individual se expressa através da abordagem de temas globais (MATHIS-

MOSER: 2003, p. 281).

Em diversas ocasiões, Dany declara que sua obra não pretende exercer função

política alguma:

o que me interessa menos, é […] quando tentam me fazer entrar no domínio
social. Não gosto que considerem um livro como um trampolim político,
nem que vejam em mim o que não sou. […] Não tenho poder político, não
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tenho salário; só tenho minha máquina de escrever. Eu escrevo e, se você
gosta, você lê, mas se você não gosta, não lê. Sou sempre, a meu ver, um ser
íntimo. Se alguém me pergunta alguma coisa que eu não posso responder,
essa pessoa pode ficar decepcionada, mas ela não pode ficar zangada
comigo. Não sou um ministério. Não sou um serviço pelo qual as pessoas
pagaram com seus impostos. Eu sou um escritor (apud SROKA: 2010, 190-
1).106

Essa declaração tem a ver com uma cobrança que por vezes recai sobre o escritor

com relação ao Haiti. Por mais que a matéria de seus relatos confunda-se frequentemente com

a história de seu país de origem, sendo mencionados momentos políticos importantes, não se

pode esquecer que o foco escolhido por Laferrière é sua visão individual e sua percepção

muito particular. Assim, é difícil associá-lo a uma corrente homogênea – se é que isso sequer

existe – composta por escritores haitianos exilados na América do Norte.

Ele integra, sem dúvida, o universo literário quebequense, por mais que algumas

correntes daquela história literária tentem restringir essa noção ao caráter nacional, como foi

visto no primeiro capítulo deste estudo. A complexidade das relações entre local e global se

verifica em sua literatura por meio do acesso a lugares de memória de exilado, sendo o

trânsito do sujeito a mola propulsora dos relatos individuais, o que o situa sem dúvida como

um dos maiores representantes da literatura migrante no Quebec.

No entanto, no que diz respeito à construção de uma coletividade do pensamento

que emerge na chamada diáspora haitiana, mesmo que Laferrière trace caminhos muito

particulares, não se pode negar sua importância na construção de relatos memoriais que têm a

ver com tal experiência coletiva. Ainda que sob o pretexto de falar de situações estritamente

pessoais ou imaginadas, isso fica evidente em narrativas nas quais aborda a discriminação

social ou racial, a dificuldade de integração dos imigrantes, ou a miséria no Haiti, por

exemplo.

No campo temático, Mathis-Moser considera que

a nostalgia da ilha é somente um elemento entre outros na cartografia
laferriana. E embora alguns traços de sua escrita sejam comparáveis à escrita
de outros escritores “haitianos de fora”, Laferrière carrega sua própria
marca. Quando fala do Haiti, sua originalidade reside entre outras coisas na
recusa do militantismo, do engajamento e do miserabilismo, a fim de

106 “ce qui m’intéresse le moins, c’est […] quand on tente de me faire entrer dans le domaine social. Je n’aime
pas qu’on prenne un livre pour un tremplin politique, ni qu’on voie en moi ce que je ne suis pas. […] Moi, je n’ai
pas de pouvoir politique, pas de salaire ; je n’ai que ma machine à écrire. J’écris et si vous aimez, vous lisez,
mais si vous n’aimez pas, vous ne lisez pas. Je suis toujours à mes yeux un être intime. Si quelqu’un me
demande quelque chose et que je ne peux pas lui répondre, cette personne peut être déçue, mais elle ne peut pas
être fâchée contre moi. Je ne suis pas un ministère. Je ne suis pas un service que les gens ont payé avec leurs
impôts. Je suis un écrivain”.
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inventar em seu lugar uma escrita sutil e cheia de humor, que sugere uma
felicidade possível (MATHIS-MOSER: 2003, p. 282).107

Certamente, no que concerne ao militantismo, a temática abordada por Laferrière

no conjunto de sua produção ultrapassa os parâmetros que poderiam aproximá-lo de uma

estética ou identidade coletiva. Não só porque ele tenta escapar às classificações da

historiografia literária tradicional, que tende a agrupar escritores por meio de balizas muitas

vezes pouco sólidas e sem criticidade, mas sobretudo porque os pontos que o aproximam de

outros escritores dessa comunidade cultural são, como aponta Mathis-Moser, apenas um dos

elementos entre tantos outros muito mais elaborados. Laferrière desconstrói a noção de

pertencimento ao extrapolar os elementos culturais basilares de sua história pessoal para

expressar o sujeito contemporâneo em toda sua complexidade.

Ainda assim, ao se pensar nas estratégias de autoescrita, não seria contraditório

reconhecer nos relatos individuais a presença de certa atitude (ou impulso) testemunhal

ligada à reflexão sobre o coletivo. Se Laferrière não se fixa em uma comunidade cultural

pensada sob o olhar homogeneizador da crítica, a ação de escrever sobre si, nos momentos em

que são abordados problemas sociais, não deixa de tocar a experiência de diferenciação

identitária compartilhada por tantos outros imigrantes.

A questão identitária que está no centro dessa ideia representa um ponto de tensão

e confluência do aspecto individual e do coletivo, resultando na desintegração do

pertencimento para privilegiar o movimento, o trânsito. Tal ideia é assim sintetizada por

Eurídice Figueiredo ao revisar a trajetória de Dany Laferrière:

Para definir uma identidade mais ampla, mais adequada e abrangente, que
corresponda melhor à sua vida em trânsito, que vai de Port-au-Prince (Haiti)
a Montreal, onde se tornou escritor, passando em seguida por Miami, onde
durante anos morou com sua família e voltando a Montreal, onde publica e
dá entrevistas, e daí para o resto do mundo, Laferrière recusa todas as
etiquetas. Alternando romances passados no Haiti e na América do Norte,
Laferrière se propõe a ser um escritor americano, buscando assim fugir de
qualquer classificação que o enclausure em um gueto. Sua liberdade em
relação a outros negros da diáspora viria do orgulho dos haitianos de terem
conquistado a liberdade e a independência em uma guerra (FIGUEIREDO:
2010, p. 218).

107 “la nostalgie de l’Île n’est qu’un élément parmi d’autres dans la cartographie laferrienne. Et même si certains
traits de son écriture sont comparables à l’écriture d’autres écrivains «  haïtiens du dehors », Laferrière porte sa
propre marque. Lorsqu’il parle d’Haïti, son originalité réside entre autres dans le refus du militantisme, de
l’engagement et du misérabilisme, pour inventer à leur place une écriture subtile et pleine d’humour, qui laisse
deviner un bonheur possible”.
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Quanto à recusa das etiquetas, vale destacar a seguinte declaração do escritor no

livro-entrevista J’écris comme je vis:

É uma loucura, me colocam geralmente entre os caribenhos e os africanos,
ao passo que eu não conheço tanto essa literatura. Aqueles que me põem
nesse grupo são guiados por um princípio racial segundo o qual as pessoas
de mesma cor são certamente de mesma cultura (LAFERRIÈRE: 2000, p.
88).108

Trata-se de uma simplificação, geralmente por parte do mercado editorial e da

imprensa, que coloca no mesmo balaio escritores negros tão distintos quanto Dany Laferrière,

Patrick Chamoiseau ou Alain Mabanckou. Mesmo abordando às vezes temáticas próximas,

como a pobreza e outros efeitos sociais de regimes ditatoriais, ou mesmo a questão do

pertencimento, não é necessária uma análise muito profunda para se perceber que esta é

apenas uma linha em comum entre tantas singularidades que os distinguem.

O ponto crucial da questão da memória coletiva diz respeito, na verdade, àquilo

que Jeannelle estabelece como característica do gênero memorial: trata-se da referência aos

antecessores, ou seja, o acesso a um certo senso comum coletivo que acabaria por mascarar ou

comprometer a veracidade da autoescrita individual (JEANNELLE: 2013, p. 67). As outras

dimensões genéricas, que interessam mais aqui, dizem respeito à escrita autobiográfica e à

testemunhal, que se apresentam mais diretamente presentes na composição da postura de si

verificada em Laferrière:

enquanto o memorialista se dirige a um grupo social ou a uma comunidade
nacional, o autobiógrafo instaura um diálogo entre duas subjetividades – o
autor informa sua singularidade a um leitor ao qual se dirige como a um
semelhante e o convida a se reconhecer – e a testemunha (o mais ecumênico,
sob esse ponto de vista) interpela o conjunto de seus semelhantes sobre os
fatos que marcaram sua existência (JEANNELLE: 2013, p. 67).

Nesse sentido, pode-se afirmar que o espaço autobiográfico desenhado e habitado

por ele se constrói, em termos genéricos, nas bases da autobiografia e do testemunho, ainda

que este último não seja revelado abertamente a todo instante. Se se incluírem outros

subgêneros no universo das escritas de si, fica claro que o ensaio e a crônica são outros

recursos formais empregados na construção de tal espaço.

Mais uma vez, vê-se a confluência de estratégias de escrita e de gêneros que

dialogam e se hibridizam para compor uma escrita muito particular elaborada por Laferrière e

108 “C’est dingue, on me range généralement avec les Caraïbéens et les Africains, alors que je ne connais pas
tellement cette littérature. Ceux qui me placent dans ce groupe sont guidés par un principe racial selon lequel les
gens de même couleur sont sûrement de même culture”.

107



que escapa a conceitualizações formais. Mais do que formas, são mecanismos que se

(re)modelam através de sua forma de ver o mundo, em uma escrita na qual o eu se faz

presente e se reflete de modo a tecer profundamente a multiplicidade do sujeito

contemporâneo.

Soma-se a tais estratégias a inclusão do ficcional, elemento criador do espaço

literário, que exclui o caráter puramente confessional para realizar a hibridação da matéria

inventada com a experiência vivida. O trânsito entre esses pólos faz pensar no processo que

Silviano Santiago chama de “contaminação” recíproca do autobiográfico pelo ficcional:

Inserir alguma coisa (o discurso autobiográfico) noutra diferente (o discurso
ficcional) significa relativizar o poder e os limites de ambas, e significa
também admitir outras perspectivas de trabalho para o escritor e oferecer-lhe
outras facetas de percepção do objeto literário, que se tornou diferenciado e
híbrido. Não contam mais as respectivas purezas centralizadoras da
autobiografia e da ficção; são os processos de hibridização do autobiográfico
pelo ficcional, e vice-versa, que contam. Ou melhor, são as margens em
constante contaminação que se adiantam como lugar de trabalho do escritor
e de resolução dos problemas da escrita criativa (SANTIAGO: 2008, p. 174).

A compreensão de tais dimensões como elemento fundamental da arte literária

empreendida por aquele que fala de si parece complementar e esclarecer a postura de Dany

Laferrière ao reivindicar e ratificar o caráter compósito e universal de sua produção. Trata-se

de uma criação artística em que o individual, o particular, se constrói nas margens da tradição,

contribuindo para que se pense a literatura contemporânea, sobretudo a migrante, como

espaço plural de construção do sujeito que atravessa fronteiras. Não é por acaso que Laferrière

insiste nessa questão:

Profundamente, eu me sinto próximo de muitos escritores do mundo inteiro.
Por mais que se grite isso, você será sempre dirigido para a mesma fileira. É
uma vergonha, não tenho outras palavras para qualificar essa maneira de
fazer. As pessoas me perguntam por que sou tão visceralmente contra a
francofonia. Esta é uma das razões: eu não quero mais fronteira. Cada vez
que se elimina uma, se vê surgir outra. Quando não é a da raça, do país ou da
região, é a da língua. Os limites são colocados cada vez mais longe, eu
percebo, mas aí está justamente a armadilha, porque uma fronteira é uma
fronteira (LAFERRIÈRE: 2000, p. 88).109

109 “Profondément, je me sens proche de beaucoup d’écrivains du monde entier. On a beau crier cela, on vous
dirigera toujours vers la même filière. C’est une honte, je n’ai pas d’autres mots pour qualifier cette manière de
faire. Les gens me demandent pourquoi je suis si viscéralement contre la francophonie. Voilà une des raisons  : je
ne veux plus de frontière. Chaque fois qu’on en enlève une, on en voit apparaître une autre. Quand ce n’est pas
celle de la race, du pays ou de la région, c’est celle de la langue. Les bornes sont placées de plus en plus loin de
nous, je remarque, mais justement c’est là le piège car une frontière est une frontière”.
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Felizmente, o amadurecimento das leituras de sua obra tem colocado em

evidência o caráter original de sua escrita. As fronteiras podem deixar de ser vistas como

limites de separação para se tornarem o espaço virtual de expressão do intermediário, do

híbrido, do compósito, já que escrever é para ele uma forma de atravessá-las.

A leitura dos textos não-ficcionais paralelamente aos romances contribui para o

esmaecimento dessas fronteiras, já que a contemporaneidade deixa claro o caráter transitório

das verdades absolutas. É importante compreender, nos dias de hoje, a multiplicidade das

identidades que compõem a representação daquele que escreve. Ao se afastar os limites

extremos da preocupação inocente com o autor empírico e o da anulação completa do

componente autobiográfico, abre-se caminho para a construção do sujeito contemporâneo,

que, ao se narrar em toda sua complexidade e com todas as contradições que lhe são próprias,

acaba por dar passagem a uma leitura de mundo necessariamente mais aberta à diversidade.

109



3 O RETORNO DO EXILADO EM KOKIS E LAFERRIÈRE

O tema do retorno do sujeito exilado, que atravessa os romances de Kokis e

Laferrière aqui analisados, provoca, inicialmente, uma discussão acerca da noção de

identidade, que se complexifica à medida em que se mergulha nas questões sociológicas,

autobiográficas e literárias implicadas. Nesse sentido, Janet Paterson considera que “dizer ‘eu’

na literatura contemporânea equivale, frequentemente, a expressar a difração de um sujeito

pós-moderno, o desatino de um sujeito migrante e a libertação de um sujeito transnacional”.

Por mais que o período chamado pós-modernidade seja ainda contestado por alguns, Paterson

insiste em chamá-lo assim por considerá-lo o mais adequado para caracterizar o movimento

de questionamento dos “grandes discursos filosóficos, históricos e científicos e [d]os sistemas

baseados nas noções de verdade e de unicidade”. Para ela, a fragilização das grandes verdades

históricas traz à tona uma “crise de legitimação na qual os grandes discursos perderam seu

valor de unificação” (PATERSON: 2015, p. 180).

Seguindo essa corrente de pensamento, e contornando a problemática do termo

que seria mais adequado para nomear o período de mudanças de paradigma observadas

sobretudo a partir dos anos 1970, permanece a ideia de ruptura com a univocidade da verdade

científica e de abertura à pluralidade dos discursos. Também é característico o crescimento do

interesse pelos pequenos relatos, pelas literaturas da migração, pelos discursos que desafiam

os valores históricos e historiográficos instaurados, o que acaba por revelar um sujeito

“desdobrado, cindido, fragmentado”, cuja relação com o espaço-tempo é também plural e

heterogênea. Na pós-modernidade, “a unidade do espaço é abolida em proveito de espaços

múltiplos, e o tempo perde seu aspecto cronológico e unitário” (PATERSON: 2015, p. 180).

Se o espaço e o tempo são agora fluidos, líquidos, para remeter à imagem

proposta por Zigmunt Bauman para descrever diversos processos sociais e culturais, deles

emerge o problema das identidades, tão frequentemente discutido sobretudo nas últimas

décadas. Bauman considera que a emergência dos estudos das identidades coloca em questão

as relações de diferença, na base da ascensão da individualidade, da focalização do eu:

A cultura é debatida em termos de diferença individual, grupal ou de
categoria, miscigenação e hibridização, enquanto o processo político ainda é
teorizado com maior frequência em torno das questões dos direitos humanos
(o direito a uma identidade separada) e da “política da vida” (a construção,
negociação e afirmação da identidade) (BAUMAN: 2008, p. 178-9).

110



A defasagem entre os avanços dos estudos culturais e os caminhos políticos para a

afirmação das identidades em sua pluralidade, ainda incipientes e um tanto quanto

experimentais, tem muito a ver com a emergência da exploração, na literatura, da

problemática da aceitação e da integração dos imigrantes, por exemplo. Como foi abordado na

primeira parte deste estudo, por mais que se tente criar estratégias institucionais para

solucionar ou minimizar os conflitos identitários decorrentes do trânsito massivo do sujeito

contemporâneo no Quebec, o caminho ainda está por ser traçado. A literatura sinaliza essa

questão com a proliferação de obras que trazem o tema do exílio e as dificuldades de

integração dos imigrantes na nova sociedade em que se estabelecem, temas que emergem sob

as mais diversas representações e que encontram terreno ideal no âmbito das escritas

autobiográficas.

É o espaço da expressão da heterogeneidade das identidades contemporâneas, no

centro de uma escrita “que opera a mistura das formas, a impureza dos estilos, a contaminação

dos gêneros e a fragmentação dos sujeitos” (PATERSON: 2015, p. 180). Ao mencionar esses

aspectos como elementos fundamentais na literatura contemporânea, Paterson aponta alguns

caminhos para se analisar autores migrantes: no caso do presente trabalho, ambos os

escritores estudados realizam uma hibridação de formas e gêneros que acabam por revelar

mais do que meras estratégias formais: em muitos momentos são encontradas estruturas de

escrita construídas a partir de gêneros mesclados que deixam entrever a cosmovisão calcada

na transculturação das personagens e evidenciam o caráter transnacional das obras. A

chamada contaminação dos gêneros (expressão também empregada por Silviano Santiago ao

falar da presença de questões autobiográficas em sua própria escrita) contribui para evidenciar

o quanto forma e conteúdo seguem juntos o mesmo caminho rumo à reafirmação do caráter

híbrido e transitório da construção literária dos sujeitos presentes nas obras e mesmo de suas

trajetórias.

Como já foi visto, o caráter autobiográfico que, ora fica evidente, ora é apenas

sutilmente sugerido, configura um dos pontos de hibridação das histórias de vida de

personagens escritores. A esse respeito, vale revisar a seguinte reflexão de Vincent Colonna:

Constata-se que o escritor avança sempre acompanhado de uma lenda,
dourada ou negra, instável e polimorfa; lenda que constitui o sésamo de sua
existência na memória dos homens. Um personagem de autor fabulado e a
imagem mais ou menos magnificante de um escritor são, para a faculdade de
imaginar, duas entidades igualmente fictícias, duas identidades de contorno
instável que existem apenas na proporção de sua capacidade para produzir
emoções e sonhos. Sua eficácia imaginária não é, certamente, a mesma, mas

111



tendo a crer que todos os escritores de renome nos vêm à mente, além de seu
estatuto de “descrição definida” (eles designam seus escritos como uma
etiqueta), como papéis quase míticos, suscitando a mesma mistura de
investimento e afetos que os heróis de romance (COLONNA: 2014, p. 43).

No texto do qual foi retirado o excerto citado, Vincent Colonna explora a releitura

e a reescrita dos mitos na categoria que chamou de autoficção fantástica, que ele compara ao

autorretrato na pintura, trazendo exemplos de pintores que se colocam em cenas mais ou

menos emblemáticas da história da humanidade e se posicionam ao lado de figuras religiosas

ou mitológicas. Embora tal categoria de autoficção não seja o objeto deste estudo, a forma

como Colonna entende a reescrita dos mitos tem muito a ver com o trabalho desenvolvido por

Kokis e por Laferrière, cada um a sua maneira, em suas ficções que habitam e são habitadas

pelo espaço autobiográfico.

Ainda que não se trate de autoficções fantásticas, nem sequer de autoficções nos

termos de Serge Doubrovsky, observa-se nas narrativas de Errances, Pays sans chapeau e

L’énigme du retour uma volta aos países de origem das personagens. Nesses movimentos de

retorno, a trajetória de cada personagem remete a pontos importantes da história dessas

sociedades, a brasileira, no primeiro romance, e a haitiana, nos dois seguintes, sem deixar de

aludir a escritores, obras fundadoras e mitos conhecidos na literatura ocidental. Trata-se,

também, de uma espécie de “retorno à ficção”, ainda que dela não tenham saído

completamente, já que a inserção da etiqueta “romance” junto aos títulos remete ao pacto do

tipo romanesco, isentando-os da associação a categorias autobiográficas, de acordo com o

esquema de Lejeune.

Não se pode pensar na ideia de retorno sem lembrar da trajetória de Ulisses (ou

Odisseu), personagem mítico cuja trajetória é contada na Odisseia, poema épico de Homero

que trata da longa e aventurosa viagem de retorno do herói a Ítaca, seu reino natal. Um

exilado por excelência, Ulisses representa nos dias de hoje o imaginário da volta à terra

deixada para trás principalmente no que diz respeito ao reencontro com o passado e ao

restabelecimento da harmonia na terra natal. No entanto, sendo o exílio um problema de

pertencimento que não aponta para uma resolução harmônica na atualidade, os Ulisses

contemporâneos acabam por vivenciar o retorno através do imaginário, e os autores aqui em

questão o fazem de forma complexa e impactante nos romances escolhidos. Neles, novas

explorações das territorialidades impulsionam a descoberta e a construção de novas

identidades; nessas narrativas “a questão do sujeito é fulcral, pois é sua subjetividade que
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interage com o fora, estabelecendo os vínculos com o espaço. É aí, na intercessão do eu com o

outro, do eu com o território, que se situam os conflitos do sujeito” (FIGUEIREDO: 2010, p.

29).

A apropriação do mito contado por Homero é verificada nos romances elencados

de maneira mais ou menos evidente, e essa relação não é novidade na literatura

contemporânea. É claro que há uma diferença fundamental na trajetória de Ulisses sobretudo

no que diz respeito à passagem do tempo: sua viagem configura um retorno sem pressa, ela

demora tanto que ele praticamente não é reconhecido ao voltar. Permanece, no entanto, a ideia

do movimento de retorno: uma vez que o interesse nas questões do trânsito do sujeito está

presente nas narrativas da migrância, já é esperado que o retorno do exilado seja também um

dos temas que suscitam curiosidade e fornecem matéria para a criação literária de trajetórias

nem sempre vividas por seus escritores. Nesse sentido, os papeis “quase míticos” de que fala

Colonna são encarnados por eles através da criação de personagens que também são escritores

exilados e, como não poderia deixar de ser, passam pela “mistura de investimento e afetos” de

seus heróis.

Ligado também à viagem e à errância, destaca-se ainda a figura de Jasão, sujeito

mitológico que remete ao deslocamento, mas cujo movimento principal se dá na errância, não

no retorno:

Se, de um lado, Ulisses simboliza o desejo de volta ao país natal e, por via de
consequência, denotando os sentimentos de fidelidade à pátria, apego à
família e, sobretudo, de um grande nostalgia do passado, isto é, do tempo
anterior às longas viagens, Jasão, ao contrário, corresponde ao desejo da
errância e da vagabundagem. Para Sergio Kokis (1995), Jasão, o líder dos
argonautas, pensa principalmente no futuro, no que vai encontrar no
caminho, nas cidades que vai fundar e nas mulheres que vai conquistar.
Contrariamente a Ulisses, onde é a viagem de volta que conta, para Jasão e
seus companheiros é a viagem de ida que importa (BERND: 2007a, p. 670).

A retomada da tradição literária é observada por Robert Dion ao analisar os novos

paradigmas que se estabelecem na literatura quebequense a partir da década de 1980. Ele

considera que os temas abordados na contemporaneidade são resultado de uma mudança

substancial que impulsiona as escritas pessoais através da releitura dessa tradição sob o viés

da ficção, destacando a apropriação da questão da pluralidade das identidades e a diminuição

do interesse pela expressão do caráter nacional:

O período que começa no final dos anos 1970 parece, aliás, marcar uma
reorientação do romance e da dramaturgia, desde então menos diretamente a
serviço da busca da identidade nacional e atraídos pelas questões da
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identidade pessoal, da escrita plural e pluralista, da reciclagem, lúdica ou
não, da tradição literária quebequense e internacional (DION: 1997, p. 18).110

O movimento que impulsiona a busca da identidade, do autoconhecimento e do

contato com as origens orienta, portanto, a leitura dos romances aqui em questão. Antes de

passar à análise das obras, é pertinente reforçar a ideia de que, nas três narrativas analisadas,

entende-se que o pacto romanesco é estabelecido pela etiqueta “romance” e com a informação

de que o retorno empreendido pelas personagens não coincide com dados biográficos dos

escritores.

Quanto a Sergio Kokis, estabelecido primeiramente na França em 1967 e depois

instalado no Canadá em 1969, ele afirma nunca ter voltado ao Brasil desde sua partida:

Guy Lepage: Sergio, você nunca retornou ao Brasil, você diz “eu prefiro não
ir lá porque tenho vergonha”, você tem vergonha de quê?
Sergio Kokis: O problema é que, no começo, eu não podia, e eu não tinha
passaporte...
GL: Você era indesejado?
SK: Sim. Ao cabo de 22 anos houve uma anistia e a situação do Brasil hoje é
mil vezes pior que a que eu conhecia na época. A miséria é gigantesca, o
desrespeito aos direitos humanos é gigantesco no Brasil, é um país
extremamente cruel.
GL: E você enviou seus filhos para lá, depois quando eles voltaram eles lhe
disseram “Obrigado, papai, por ter emigrado”...
SK: É isso. Mas eu não enviei meus filhos para verem o Brasil das praias,
eles foram ver o Brasil da miséria, era o meu Brasil... (KOKIS: 2008).111

O romance Errances trata, portanto, da ficcionalização do retorno de um exilado,

trajetória imaginada, nunca vivida por seu autor. O trecho citado dá uma ideia da impressão

negativa que ele guarda de seu país e que permeia outras narrativas que se passam no Brasil.

Vale ressaltar que não é possível provar que ele nunca tenha voltado ao país, toma-se aqui tal

dado como verídico a partir das declarações do autor. Sua saída é nebulosa: ele costuma se

declarar exilado e se posiciona enquanto escritor migrante, sem entrar em detalhes quanto aos

meandros políticos de sua partida. No breve texto de apresentação de seu ensaio Franz Kafka

110 “La période qui commence à la fin des années 1970 semble d’ailleurs marquer une réorientation du roman et
de la dramaturgie, désormais moins directement asservis à la quête de l’identité nationale et sollicités par les
questions de l’identité personnelle, de l’écriture plurielle et pluraliste, du recyclage, ludique ou non, de la
tradition littéraire québécoise et internationale”.
111 “Sergio, vous n’êtes jamais retourné au Brésil, vous dites «  Je préfère ne pas aller là-bas parce que j’ai
honte », vous avez honte de quoi ? / Le problème c’est que, au début, je pouvais pas, et je n’avais pas de
passeport… / Est-ce que vous étiez indésirable… ? / Oui. Au bout de 22 ans il y a eu une amnistie et la situation
du Brésil aujourd’hui est mille fois pire que celle que je connaissais à l’époque. La misère est gigantesque, le
mépris des droits humains est gigantesque au Brésil, c’est un pays extrêmement cruel. / Et là, vous avez envoyé
vos enfants là, puis quand ils sont venus ils vous ont dit « Merci, papa, d’avoir émigré »… / C’est ça. Mais j’ai
pas envoyé mes enfants voir le Brésil des plages, ils sont allés voir le Brésil de la misère, c’était mon Brésil…”.
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e a expressão da realidade, único livro de Kokis publicado originalmente no Brasil, em 1967,

encontra-se a seguinte informação:

Tendo em 1966 colado grau de bacharel em Filosofia, pela Faculdade
Nacional de Filosofia, apesar das perseguições policiais oriundas do
movimento de abril de 1964, deixa os bancos universitários com ampla
vivência política e sólida formação ideológica, provenientes de sua atuação
nas lutas estudantis e de sua imersão crítica no interior do processo de
tomada de consciência da juventude brasileira. Atualmente o autor se prepara
para uma viagem à França, onde estagiará durante dois anos como bolsista
do governo francês, na Universidade de Strasbourg, a fim de aperfeiçoar-se
em psicologia e metodologia fenomenológicas, estudos a que se vem
dedicando desde 1965 (apud KOKIS: 1967, p. 9).

Essa apresentação não é assinada e leva a pensar que a razão para sua saída do

país teria sido a obtenção de uma bolsa de estudos na França, embora haja uma sutil menção a

perseguições policiais. Tal informação coincide com a orelha da versão brasileira de A casa

dos espelhos:

Trabalhou como repórter no Diário de Notícias entre 1964 e 1965 e concluiu
o curso de filosofia da Universidade do Brasil, apesar de indiciado em
processo militar aberto contra ele e outros estudantes pela ditadura. Em
1967, lançou o ensaio Franz Kafka e a expressão da realidade e se mudou,
com uma bolsa de estudos, para a França, onde morou dois anos antes de se
transferir para o Canadá, país do qual é cidadão naturalizado desde 1975 e
onde vive até hoje (apud KOKIS: 2000).

N a Encyclopédie Canadienne, constam do verbete Sergio Kokis as seguintes

informações: “Envolvido em movimentos de oposição à ditadura desde 1963, ele é condenado

por ataque à segurança nacional. Uma bolsa de estudos francesa lhe é felizmente concedida

após a obtenção de sua licenciatura em filosofia (1966)112” (LE ROUX: 2013). Apesar de o

objetivo do presente trabalho não ser investigar minuciosamente a história de vida do autor, a

confusão que se estabelece quanto aos dados relativos a sua saída do Brasil deve ser

mencionada no que concerne à fabulação de sua imagem na construção de uma figura de

escritor. À exceção dos relatos de infância presentes em L’amour du lointain, o discurso de

Kokis, nos raros momentos em que trata de seu passado no Brasil pouco antes da partida,

apresenta informações dispersas, o que contribui para se pensar na criação de uma

personagem fora de sua obra. Ele parece preferir se mostrar como um escritor exilado e

misterioso, que suscita o interesse daqueles que se dedicam ao estudo das questões

112 “Impliqué dans des mouvements d’opposition à la dictature dès 1963, il est condamné pour atteinte à la
sécurité nationale. Une bourse d’études française lui est heureusement accordée après l’obtention de sa licence
en philosophie (1966)”. Vale observar que, diferentemente da informação que consta do verbete, em 1963 ainda
não havia sido instaurada a ditadura no Brasil, já que o golpe militar ocorreu em 1964.
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autobiográficas em sua obra e que condena a postura reducionista de pesquisadores que

insistem em buscar a correspondência entre traços de sua vida e as de suas personagens.

No caso de Dany Laferrière, ocorre nos romances analisados uma estratégia

semelhante de ficcionalização de uma experiência nunca vivida, pelo menos em L’énigme du

retour, o mais recente dos dois. Ele revela que em Pays sans chapeau correspondem o tempo

da narrativa e o da experiência vivida, o que não deixa dúvidas de que o retorno em L’énigme

du retour é uma ficcionalização da volta, muito tempo após o efetivo retorno do escritor ao

Haiti:

Bernard Magnier: Falemos agora da distância imposta pelo tempo. Quase
todos seus livros são escritos com uma defasagem. O único que é
verdadeiramente contemporâneo entre o tempo da escrita e o tempo real do
livro é Pays sans chapeau.
Dany Laferrière: Deve-se dizer também que toda a série da Autobiographie
américaine é uma corrida para alcançar o tempo que eu acreditei ter
alcançado no último livro, Pays sans chapeau. Mas o tempo é inalcançável,
o que me deixa melancólico (LAFERRIÈRE: 2000, p. 194).113

O retorno do autor ao Haiti pouco tempo após a partida em exílio é também

tematizado em Je suis fatigué:

Eu cheguei a Montreal durante o verão de 76, e retornei a Porto Príncipe em
79. Uma espécie de última volta antes do voo definitivo. Eu passei seis
meses em Porto Príncipe durante essa estadia. Eu tinha retomado minha vaga
de cronista no semanário Le Petit Samedi Soir (LAFERRIÈRE: 2001, p.
113).114

As experiências vividas pelos dois autores são distintas, no entanto, a proposta de

ficcionalizar o retorno é semelhante. Contar um retorno que nunca aconteceu ou inspirar-se

em uma viagem de volta que aconteceu para relatá-la como se fosse a primeira vez são

empreitadas literárias que acabam por ter um ponto em comum: partir de um fato conhecido e

vivenciado em suas biografias, o exílio, para alimentar a ficção em obras que trazem alguns

aspectos convergentes com as histórias de vida dos autores empíricos. Trata-se de mais uma

faceta da escrita a partir da qual, para além da experiência do exílio, eles abordam outro

trauma que não faz parte de suas biografias mas que experimentam, de certa forma, através de

113 “Bernard Magnier : Parlons maintenant de la distance imposée par le temps. Presque tous tes livres sont écris
avec un décalage. Le seul qui soit vraiment contemporain entre le temps d’écriture et le temps réel du livre, c’est
Pays sans chapeau. / Dany Laferrière : Il faut dire aussi que toute cette série de l’Autobiographie américaine est
une course pour rattraper le temps que j’ai cru avoir rattrapé au dernier livre, Pays sans chapeau. Mais le temps
est insaisissable, ce qui me rend mélancolique”.
114 “Je suis arrivé à Montréal pendant l’été 76, et je suis retourné à Port-au-Prince en 79. Une sorte de dernier
tour de piste avant l’envol définitif. J’ai passé six mois à Port-au-Prince durant ce séjour. J’avais repris mon
poste de chroniqueur à l’hebdomadaire Le Petit Samedi Soir”.
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suas personagens: o do retorno, pensado a partir da dificuldade de adaptação ao velho-novo

lugar e de compreensão da sociedade que lá encontram.

Ainda que se trate de obras ficcionais, a exploração da matéria autobiográfica

aparece em diversos momentos e faz pensar na questão da representatividade que lhes é

atribuída pela crítica das escritas migrantes, sobretudo quanto à expressão de valores

associados a comunidades culturais. As formas muito particulares como Kokis e Laferrière

desenham seus respectivos espaços autobiográficos apontam para a abordagem memorialística

de cada um, componente de grande relevância para se observar de que modo as estratégias de

rememoração redesenham a experiência do exílio e o retorno das personagens. Em ambos os

casos, as situações de deslocamento implicam num movimento coletivo; da parte de Kokis,

seu herói é representante de tantos outros intelectuais banidos do Brasil durante a ditadura

militar; da parte de Laferrière, seus narradores-escritores são também marcados por um

governo autoritário, excluídos da sociedade haitiana tal como fora o pai do escritor pela

primeira ditadura Duvalier.

Entretanto, dois modos distintos de articulação do mandato memorial – ou do

“poder testemunhal” de que fala Jean-Louis Jeannelle – são percebidos nas obras. Em

L’amour du lointain, Kokis insiste em falar de individualismo; o próprio título do texto vai de

encontro à ideia bíblica de amor ao próximo ( l’amour du prochain), ou de solidariedade e de

interesse pelo outro como companheiro de causa. Logo no início de seu relato ele oferece

pistas desse pensamento, que ressurge repetidas vezes:

Minha vaidade de compreender meus semelhantes há muito tempo se
apagou; isso aconteceu na medida em que eu mergulhava em minha própria
solidão, nesses universos que dependem exclusivamente de mim (KOKIS:
2012, p. 15).115

Os sofrimentos de meu próximo nunca foram levados em conta em minhas
escolhas pessoais (KOKIS: 2012, p. 161).116

Essa postura leva a pensar que, ao falar de exílio, sua percepção individual toca a

experiência coletiva, mas denuncia um fundo falso na atitude aparentemente solidária que

permeia a militância por uma sociedade mais justa. Quando relata, na maturidade, a volta à

capital fluminense após um período em um colégio interno no interior do estado, tal postura

fica evidente:

O início de minha militância clandestina não foi nada motivado pelo amor ao
próximo. A própria ideia de próximo era um tanto vaga em meu espírito, e

115 “Ma vanité de comprendre mes semblables s’est depuis longtemps estompée ; cela s’est fait au fur et à mesure
que je plongeais dans ma propre solitude, dans ces univers qui dépendent exclusivement de moi”.
116 “Les souffrances de mon prochain ne sont jamais entrées en ligne de compte dans mes choix personnels”.
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estou convencido de que a maior parte dos militantes de então nunca tinham
chegado perto da miséria nem da pobreza para saber alguma coisa disso. […]
A ideia de uma revolução nascia antes de tudo de um desejo racional de
modernizar tudo, um pouco como uma faxineira que ataca uma moradia
muito suja mais por um cuidado com harmonia e higiene do que por pena
daqueles que moram ali (KOKIS: 2012, p. 172).117

Esses exemplos da visão desiludida e individualista do escritor mostram a barreira

que ele se impõe para evitar a identificação com semelhantes, ou com uma coletividade da

qual se exclui – a sociedade brasileira, à qual ele diz nunca ter voltado. A recusa da

solidariedade e do pertencimento a um grupo supostamente unido pelo sofrimento está

também relacionada à recusa da generalização e da pasteurização da arte, além do que não se

pode falar em uma comunidade de escritores-pintores brasileiros exilados que vivem no

Quebec e que nunca mais voltaram ao Brasil. O desenraizamento, característica comum nos

relatos sobre a migração, é potencializado pelo fato de ele se ver como único nessa situação,

sem par em seu ofício no local de acolhida, e fazendo emergir certo cinismo com relação à

história política do país de origem.

Novamente o problema do pertencimento parece balizar a escrita, no caso dos

escritores da migrância. Se essa corrente literária for pensada sob a ótica das comunidades

culturais, pode soar um pouco artificial a associação de um autor a esta ou aquela

comunidade; ao mesmo tempo, é de certo modo esperado pelo público e pela crítica que haja

alguma filiação ou representação da etnicidade por parte de escritores vindos de longe. É uma

das críticas apresentadas por Simon Harel no que concerne à noção de topografia da escrita

migrante:

Tal como definida pela narração legitimadora dos aparelhos de poder, a
literatura das comunidades culturais é “por natureza” topográfica. É
esperado do escritor oriundo dessas comunidades que narre as formas da
partida e da chegada, que ele testemunhe a comunidade à qual se integra.
Pode-se falar […] de uma narrativa de espaço cuja dimensão restritiva e
coercitiva é maior. Narrar o momento da partida quando se trata do país
deixado, contar os tormentos e as alegrias da chegada ao país de acolhida,
não é adotar um discurso preditivo e reconfortante? Não é sobretudo oferecer
matéria à projeção identitária quanto ao destino da literatura das
comunidades culturais? […] Se é possível atestar referencialmente o
pertencimento de um escritor a uma comunidade cultural, é porque um
critério com valor de sobredeterminação (o lugar de nascimento do escritor
ou de seus ascendentes, o conhecimento da língua materna desse escritor ou

117 “Le début de mon militantisme clandestin n’a aucunement été motivé par l’amour du prochain. L’idée même
du prochain était assez vague dans mon esprit, et je suis persuadé que la plupart des militants d’alors n’avaient
jamais approché la misère ni la pauvreté pour en savoir quelque chose. […] L’idée d’une révolution naissait
avant tout d’un désir rationnel de tout moderniser, un peu comme une ménagère qui s’attaque à un logis trop sale
d’abord par souci d’harmonie et d’hygiène, et non pas par pitié pour ceux qui y demeurent”.
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ainda daquela de seus ascendentes) preexiste ao ato de escrita (HAREL:
2005, p. 26-7).118

Os problemas decorrentes das classificações atribuídas ao artista estrangeiro são

pensados também por Pierre Ouellet:

a categoria de “escritor migrante” que a instituição literária criou nos últimos
anos para reunir os poetas haitianos, os dramaturgos libaneses, os
romancistas brasileiros e os contistas coreanos, em oposição aos escritores
quebequenses ou canadenses ditos “de souche” [de raiz], deu lugar à fantasia
de uma “comunidade dos outros” que repousa paradoxalmente sobre um
traço identitário dos mais fortes: a origem étnica e territorial. […] Esse
neoessencialismo identitário, que funda as formas de enunciação literária
sobre a origem etnogeográfica, não existe sem levantar inúmeras questões e,
frequentemente, a indignação dos próprios autores, os “migrantes” que
recusam qualquer encarceramento em uma categoria que eles julgam factícia
[…] (OUELLET: 2008b, p. 298-9).119

É curioso observar que, mesmo que não faça parte de uma comunidade étnica

claramente estabelecida no Quebec, e mesmo que afirme não querer representar nenhum

semelhante em sua produção literária, Kokis se insere na literatura migrante e analisa

criticamente essa corrente. Ao fazê-lo, toma parte de um grupo, e por alguns instantes sua

insistência na individualidade dilui-se na experiência coletiva, como na análise empreendida

no artigo Solitude entre deux rives (1999a). Nada mais próprio da migrância do que o

paradoxo entre a experiência muito individual e solitária de ganhar o mundo através do exílio:

ela se mostra também coletiva, pois, ainda que não se agrupem, esses sujeitos se identificam

algumas vezes uns com os outros, mesmo sem perceber. Essa associação fica clara no caso

dos escritores que transformam em literatura suas experiências individuais e acabam por

traçar caminhos muito similares ao trazerem a errância ao interior de seus textos.

118 “Telle que définie par la narration légitimante des appareils de pouvoir, la littérature des communautés
culturelles est « par nature » topographique. Il est attendu de l’écrivain issu de ces communautés qu’il narre les
formes du départ et de l’arrivée, qu’il témoigne de la communauté à laquelle il s’intègre. On peut parler […]
d’un récit d’espace dont la dimension restrictive et coercitive est majeure. Narrer le moment du départ lorsqu’il
s’agit du pays quitté, raconter les affres et les joies de l’arrivée en pays d’accueil, n’est-ce pas adopter un
discours prédictif et rassurant ? N’est-ce pas surtout offrir matière à projection identitaire quant à la destinée de
la littérature des communautés culturelles ? […] S’il est possible d’attester référentiellement l’appartenance d’un
écrivain à une communauté culturelle, c’est parce qu’un critère ayant valeur de surdétermination (le lieu de
naissance de l’écrivain ou de ses ascendants, la connaissance de la langue maternelle de cet écrivain ou encore de
celle de ses ascendants) préexiste à l’acte d’écriture”.
119 “la catégorie d’« écrivain migrant » que l’institution littéraire a créée dans les dernières années pour réunir les
poètes haïtiens, les dramaturges libanais, les romanciers brésiliens et les nouvellistes coréens, par opposition aux
écrivains québécois ou canadiens dits « de souche », a donné lieu au fantasme d’une « communauté des autres »
qui repose paradoxalement sur un trait identitaire parmi les plus forts  : l’origine ethnique et territoriale. […] Ce
néo-essentialisme identitaire, qui fonde les formes d’énonciation littéraire sur l’origine ethno-géographique, n’est
pas sans soulever de nombreuses questions et, souvent, l’indignation des auteurs eux-mêmes, les «  migrants »
refusant tout renfermement dans une catégorie qu’ils jugent factice […]”.
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No que diz respeito à representação de grupos étnicos, sociais, religiosos ou

políticos, Dany Laferrière parece se diferenciar de Kokis, por se posicionar mais claramente

enquanto integrante de uma comunidade, ainda que recuse o teor político dessa associação.

Menos distante da sociedade atual em seu país de origem, já que voltou ao Haiti diversas

vezes, ele analisa sua comunidade original em movimento, assumindo algumas vezes a

máscara de representante do lugar para analisar sua sociedade através da literatura. Sua

admiração declarada por Aimé Césaire está relacionada a esse “amor ao próximo” expresso no

seu Diário de um retorno ao país natal. Ambos são mandatários desse poder testemunhal e

usam-no para representar aqueles que não podem gritar:

É bizarro, cada vez menos pessoas dizem que escrevem para dar uma voz
àqueles que são sem voz (Diário de um retorno ao país natal, Aimé
Césaire). Na minha juventude essa era a primeira resposta à pergunta: Para
que serve a literatura? A ideia de amplificar a voz daqueles que só
conseguem murmurar (eu tinha uma tia que a gente mal ouvia na casa) me
seduzia, o que eu não compreendia era a noção de um povo mudo. […] Será
que Césaire sabe que esse caderninho de estudante que ele tem em mãos é
na verdade uma tocha que serve para clarear um caminho ou incendiar uma
plantação colonial? (LAFERRIÈRE: 2013b, p. 80).120

Consciente da possibilidade de atribuição de um caráter político a sua obra,

Laferrière considera que a literatura deve trazer à tona a crítica social, embora diga que esse

não seja o objetivo de sua escrita. A função de engajamento da literatura é aparente, sobretudo

no caso do Haiti, mas ele afirma ser necessário variar a temática e articular com astúcia suas

posições:

O leitor espera um pouco de lucidez da parte de um romancista. Ele deve
evitar tomar partido como se se tratasse de uma discussão em um café. O
romance gosta da nuance. Não se preocupar com suas ideias, há outros
espaços para revelá-las. Isso também acaba por transparecer. Há um grande
debate a ser feito sobre esse assunto. Essa coloração política, sempre
evidente, não compromete nossos romances? Não devemos ser mais
discretos para permitir que novos temas venham à tona? Dois grandes
discursos atravessam a literatura haitiana com maior intensidade desde a
ditadura dos Duvalier: o engajamento político e o vodu. O escritor haitiano é
naturalmente contra o poder – e não cessa de dizer isso (LAFERRIÈRE:
2013b, p. 144-5).121

120 “C’est bizarre, de moins en moins de gens disent qu’ils écrivent pour donner une voix à ceux qui sont sans
voix (Cahier d’un retour au pays natal, Aimé Césaire). Dans ma jeunesse c’était la première réponse à la
question : À quoi sert la littérature ? L’idée d’amplifier la voix de ceux qui ne peuvent que murmurer (j’avais une
tante qu’on entendait à peine dans la maison) me séduisait, ce que je ne comprenais pas c’était la notion d’un
peuple muet. […] Césaire sait-il que ce petit cahier d’écolier qu’il tient en main est en fait une torche qui sert à
éclairer un chemin ou à incendier une plantation coloniale ?”.
121 “Le lecteur s’attend à un peu de lucidité de la part d’un romancier. Il doit éviter de prendre parti comme s’il
s’agissait d’une discussion dans un café. Le roman aime la nuance. Ne pas s’inquiéter pour ses idées, il y a
d’autres espaces pour les faire connaître. Cela finit par transparaître aussi. Il y a un grand débat à faire sur ce
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A abordagem da temática é o que varia em seus dois romances que tratam do

retorno, já que neles estão presentes duas visões muito parecidas mas com diferentes nuances

da volta ao Haiti. Em ambas as obras, o engajamento e a crítica social são claramente

perceptíveis; apesar de abordarem épocas diferentes e de serem distintas as formas de narrar,

o tom empregado em cada uma passa constantemente pela decepção e pela crítica da

dependência econômica e das agudas desigualdades sociais.

Com maior ou menor grau de engajamento, a crítica social está presente tanto no

romance de Kokis quanto nos de Laferrière, seja através do olhar cínico e ácido de um

acadêmico como Boris, no primeiro caso, ou da expressão poética de dois escritores que

visitam suas origens encontrando as ruínas de um país devastado, no segundo caso. De uma

forma ou de outra, as personagens exiladas possuem um olhar diferente, que lhes permite

observar a realidade sob outro ângulo, e mesmo que se tente evitar a identificação com algum

grupo social (como no caso de Kokis, ao tentar se desvincular de movimentos coletivos), as

experiências desses protagonistas são pautadas nas de tantos sujeitos históricos que tiveram

suas vidas profundamente marcadas por governos ditatoriais.

Seja como for, os lugares por onde passam suas personagens são sempre

emblemáticos da experiência do viajante. O retorno ao país natal, tema que se coloca como

ponto de encontro entre os romances analisados, traz a reflexão quanto ao espaço como um

dos motores da movência que antecede esse movimento e a própria chegada ao velho-novo

lugar. Pierre Ouellet considera que o lugar é a expressão da tensão entre os pólos “um” e

“outro”, interface entre a realidade do mundo sensível e aquela ligada ao mundo do espírito.

Ele fala na existência de uma natureza psíquica do lugar, que, fruto de um trauma, constitui-se

em uma metáfora de conteúdo intuitivo e carregado de afetividades:

o encontro harmônico ou polêmico entre as formas de experiência materiais
e as formas de consciência ideativas do lugar ou do espaço não dá origem
somente a sensações do corpo ou a reminiscências do espírito que seriam
desprovidas de qualquer conteúdo afetivo, ligadas somente a representações
cognitivas ou informacionais (“eis onde estou, onde penso estar, onde me
situo fisicamente e mentalmente”); ele é, além disso, o motor do que se pode
chamar de emoção no sentido completo, na medida em que não se move só
no espaço material ou mental, mas também e sobretudo em um espaço
propriamente psíquico que é de natureza “fórica” ou “trópica”, ligada ao
transporte, ao ímpeto, ao princípio, à impulsão ou à repulsa, enfim, ao desejo

sujet. Cette coloration politique, toujours évidente, ne plombe-t-elle pas nos romans  ? Ne doit-on pas être plus
discret là-dessus pour permettre à de nouveaux thèmes de faire surface  ? Deux grands discours traversent la
littérature haïtienne avec une plus grande intensité depuis la dictature des Duvalier  : l’engagement politique et le
vaudou. L’écrivain haïtien est naturellement contre le pouvoir – et ne cesse de le dire”.
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e ao receio. É por isso que o lugar é sempre mais ou menos metafórico: trata-
se de uma figura ou um tropo cujo teor intuitivo, muito mais do que o
conteúdo significado, representa a carga afetiva ou o peso emotivo de toda
experiência não somente física mas propriamente psíquica do espaço, de
toda prova não só lógica mas necessariamente fórica do lugar (OUELLET:
2007, p. 119).122

A compreensão do lugar como espaço simbólico de carga afetiva parece ser

fundamental para situar a experiência do deslocamento, central na construção do sujeito

errante. Nas narrativas aqui em questão, os lugares, nomeados e claramente situados

geograficamente, são, eles próprios, parte integrante da constituição fragmentada das

identidades e do caráter fora de foco das referências presentes e passadas. Esses referenciais

espaciais são, mais do que mero cenário, parte das próprias personagens que com eles se

relacionam, física ou psicologicamente, quando da busca de compreensão de seu lugar no

mundo.

Se a reflexão de Ouellet sobre o caráter psíquico do lugar não tem

necessariamente relação com o deslocamento físico do sujeito, as implicações são ainda mais

profundas e apontam para uma diversidade ainda maior de sentidos quando se pensa sob tal

ótica a relação com o espaço no âmbito do exílio. Maria Bernadette Porto lembra a

transitoriedade da ideia de lugar, não mais visto como espaço de permanência, mas como

terreno fértil para a expressão da mobilidade e da vivência da alteridade:

Longe de serem considerados como fixos e permanentes, os lugares – que
são móveis, provisórios e inacabados, constituindo-se como convite a
possíveis partidas – apontam para a existência do alhures. Por mais
familiares que possam parecer à primeira vista, insinuam a ideia da
estrangeiridade (PORTO: 2012, p. 119-20).

O exilado é aquele que busca seu lugar, um lugar. Essa busca, quiçá inconsciente,

ocorre em entre-lugares, espaços intervalares ligados às relações com as origens, que se

apresentam como fantasmas ou lugares de memória provisórios. Essa busca, para Daniel

Sibony, tem a ver com o desejo de sair do lugar, com o desejo de não-permanência:

122 “la rencontre harmonique ou polémique entre les formes d’expérience matérielles et les formes de conscience
idéelles du lieu ou de l’espace ne donne pas seulement naissance à des sensations du corps ou à des
réminiscences de l’esprit qui seraient dénuées de tout contenu affectif, liées seulement à des représentations
cognitives ou informationnelles (« voilà où je suis, où je pense être, où je me situe physiquement et
mentalement ») ; elle est de surcroît le moteur de ce qu’on peut appeler l’émotion au sens fort, dans la mesure où
l’on ne se meut pas que dans l’espace matériel ou mental mais aussi et surtout dans un espace proprement
psychique qui est de nature « phorique » ou « tropique », lié au transport, à l’élan, à l’orient, à l’impulsion
comme à la répulsion, bref, au désir et à la crainte. C’est pourquoi le lieu est toujours plus ou moins
métaphorique : il relève d’une figure ou d’un trope dont la teneur intuitive, bien plus que le contenu signifié, dit
la charge affective ou le poids émotif de toute expérience non seulement physique mais proprement psychique de
l’espace, de toute épreuve non seulement logique mais nécessairement phorique du lieu”.
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É que o lugar não é uma marca ou um local, mas uma dinâmica complexa
que implica o jogo das relações e dos locais, onde toma lugar o mental, o
corpo, o dizer... É claro que deve haver um lugar para poder deixá-lo; deve
haver um lugar a deixar; o que conta é o potencial dos deslocamentos. […]
Inversamente, encontrar um lugar exige ter perdido um e ter podido
inscrever essa perda em ressonância com uma perda de origem. Essa perda
impulsiona o des-locamento, a passagem entre dois lugares tornada possível
(SIBONY: 2003, p. 229).123

A noção de entre-lugar parece estar de acordo com os movimentos das

personagens nos romances aqui analisados, do que pode servir de exemplo a seguinte reflexão

do narrador de Pays sans chapeau: “C’est ce que je viens de dire à Philippe, je n’ai pas été là-

bas pour apprendre quoi que ce soit. J’ai été là-bas pour être ailleurs qu’ici. Et maintenant, j’ai

quitté là-bas pour être ailleurs que là-bas” (LAFERRIÈRE: 2007, p. 206). Trata-se da ideia de

“haver um lugar a deixar”, o que culmina no deslocamento contínuo entre dois lugares, o que

para Sibony é uma caraterística do sujeito contemporâneo: o fluxo constante, seja no

movimento geográfico ou no psicológico, é marca dos tempos que correm. Quando se pensa

no sujeito migrante, essa posição intermediária é impulsionada pelo trânsito de um lugar para

outro, o que potencializa a problematização das relações com os locais de origem,

frequentemente fantasmáticos ao longo do caminho.

No caso da figura do escritor migrante, essa posição intervalar contribui para que

o espaço a ser explorado nas narrativas seja sempre múltiplo e marcado por referências e

diferenciações com relação à origem, mas também quanto ao local de acolhida. Janet Paterson

considera que os textos da migração modificaram a representação do sujeito na própria

escrita, já que é nesses entre-lugares que se constitui espaço para a discussão de sua alteridade

a partir dos discursos centrados no eu:

O entre-lugar caracteriza, em primeiro lugar, a enunciação, geralmente na
primeira pessoa: “Eu sou Outro”, “Eu sou estrangeiro – ou estrangeira”, “Eu
sou exilada”, afirmarão não sem pesar muitos sujeitos migrantes. O que se
deve ressaltar nessas afirmações é que o sujeito migrante se inscreve no
discurso, evidenciando uma identidade que se funda no duplo – “eu sou
Outro”, na distância – “Eu sou estrangeiro”, na perda de posse identitária –
“Eu sou exilada”. Nesses enunciados, tudo testemunha uma dolorosa
clivagem identitária causada pela relação do sujeito com o espaço-tempo
(PATERSON: 2015, p. 181).

123 “C’est que la place n’est pas une marque ou un lieu mais une dynamique complexe qui implique le jeu des
liens et des lieux, où prend place le mental, le corps, le dire… Il est clair qu’il faut avoir une place pour pouvoir
la quitter ; il faut avoir une place à quitter ; ce qui compte c’est le potentiel des déplacements. […] Inversement,
trouver une place exige d’en avoir perdu une et d’avoir pu inscrire cette perte en résonance avec une perte
d’origine. Cette perte impulse le dé-placement, le passage entre deux places rendu possible”.
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O conceito de entre-lugar, como lembra Eurídice Figueiredo, é utilizado em várias

línguas por teóricos de diferentes correntes, por meio de expressões tais como third space, in-

between ou entre-deux. O termo, que já era utilizado por Silviano Santiago nos anos 1970,

aponta para culturas que se constroem nas margens e que se distinguem das matrizes

europeias no que concerne à impureza, ao desvio da norma (FIGUEIREDO: 2012, p. 9). Para

Nubia Hanciau, trata-se de uma noção que reconfigura os limites entre centro e periferia e

marca a ultrapassagem de fronteiras, colocando em xeque a superioridade europeia,

movimento observado sobretudo a partir dos anos 1980 (HANCIAU: 2012, p. 125). Ela

ressalta que a necessidade de releitura dos espaços de enunciação tradicionais impulsionou a

criação de novos espaços cuja exploração deve se encaminhar para a construção de uma nova

historiografia literária, focada na diferença e na afirmação da identidade endógena, evitando o

eurocentrismo: “Uma terceira margem, um caminho do meio, consiste nesses procedimentos

de deslocamento, de nomadismo, em que o projeto identitário possa nascer da tensão entre o

apelo do enraizamento e a tentação da errância” (HANCIAU: 2012, p. 128-9).

Cabe recuperar aqui, a título de exemplo, dois momentos nas narrativas em que a

pluralidade identitária no interior da constituição dos sujeitos errantes coloca-os em posição

intervalar, intermediária, sempre inconclusa:

Vous voyez, mon départ pour l’exil a été une rupture parce que je cherchais à
rompre ; j’étais prêt à rompre, mon monde personnel était lourd d’attentes de
ruptures. Pour d’autres gens, l’exil n’était qu’une étape. Certains ont refusé
de partir et ont préféré parfois mourir que de subir ce qu’ils ressentaient
comme un démembrement. Ou encore, ils n’ont rien fait pour se révolter –
non pas parce qu’ils étaient des salauds ou qu’ils pactisaient avec le pouvoir ;
non, simplement parce que leur monde personnel ne se rapportait pas au réel
de la même manière que le mien (KOKIS: 1996a, p. 195).

As reflexões de Boris, protagonista de Errances, ao conversar com o pintor Klaus

sobre sua compreensão do exílio, implica numa reflexão sobre a criação artística que decorre

desse movimento. Destaca-se, ainda, a ideia da morte como alternativa à partida em exílio:

durante a ditadura, muitos deixaram o Brasil na tentativa de se salvar das perseguições que

terminavam muitas vezes em morte – aspecto também denunciado pela leitura que a

personagem faz desse passado sombrio. Por outro lado, viver entre dois mundos não é

garantia de segurança, ao contrário: para o protagonista, assim como para outros artistas e

intelectuais que tiveram de deixar o país, a arte (sobretudo a escrita literária) foi uma válvula

de escape para a convivência com as lembranças do passado e para que preservassem a

sensação de estarem vivos.
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Esse aspecto é também apontado pelo protagonista de L’énigme du retour, num

momento anterior ao retorno:

Ce qui est sûr c’est que
je n’aurais pas écrit ainsi si j’étais resté là-bas.
Peut-être que je n’aurais pas écrit du tout.
Écrit-on hors de son pays pour se consoler ?
Je doute de toute vocation d’écrivain en exil (LAFERRIÈRE: 2009, p. 33).

O exílio é o que impulsiona essa escrita, tentativa de sobrevivência, de imprimir

seu lugar num mundo intermediário e transitório. Quando de volta ao Haiti, as lembranças do

passado se confundem com o presente e sublinham a estrangeiridade da personagem, que se

encontra entre dois lugares e entre duas temporalidades:

Je m’étais promis de ne pas regarder la ville
avec des yeux du passé.
Les images d’hier cherchent sans cesse
à se superposer sur celles d’aujourd’hui.
Je navigue dans deux temps (LAFERRIÈRE: 2009, p. 172).

Hanciau aponta como pontos fundamentais do estudo dos deslocamentos nas

literaturas contemporâneas, fronteiriças e globalizadas, a tomada de consciência e a

compreensão da ideia de inacabamento:

Além de abarcar amplos domínios, as fronteiras muitas vezes são porosas,
permeáveis, flexíveis. Deslocam-se ou são deslocadas. Se há dificuldade em
pensá-las, em apreendê-las, é porque aparecem tanto reais como imaginárias,
intransponíveis e escamoteáveis. Estudá-las, se não resolve essa
problemática, leva ao menos a entender o sentido de inacabamento, ilusão
nascida da incapacidade de conceber o “entre-dois-mundos”, a complexidade
deste estado/espaço e desta temporalidade. […] O trabalho fronteiriço da
cultura exige um encontro com o “novo”, como ato insurgente, e não parte
do continuum do passado e do presente. Gera uma produção artística que não
apenas retoma o passado – causa social ou precedente estético –, mas o
renova, refigurando-o como um “entre-lugar” contingente, que, além de
inovar, interrompe a atuação do presente. O “passado-presente” torna-se
parte da necessidade (e não da nostalgia) de viver (HANCIAU: 2012, p. 133-
4).

A leitura das obras de Sergio Kokis e de Dany Laferrière à luz de tais noções

permite uma compreensão dessas reconstituições do passado e das identidades presentes

através de uma literatura que é, ela própria, fronteiriça. Não só o deslocamento das

personagens é movimento constante e uma quase obsessão dos escritores, mas outras

transgressões de fronteiras podem ser observadas em suas escritas. Um exemplo é a

hibridação dos gêneros, em que ocorre um jogo cujas regras não são estabelecidas a priori e
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que permite a reelaboração da própria arte da criação literária ao longo do caminho, com a

tomada de outros trajetos em paralelo a fim de discutir o próprio ofício de escritor.

A abordagem da temática do exílio nos romances analisados é outro exemplo do

interesse de ambos os escritores pela exploração de entre-lugares que transbordam os limites

territoriais para trazerem à luz a discussão acerca da transitoriedade e do inacabamento do

sujeito. Ao darem vida a heróis errantes, eles tocam a questão da permeabilidade das

fronteiras, já que suas personagens levam como bagagem, nesses deslocamentos, um mosaico

de identidades reconfiguradas e problematizadas por onde passam, evidenciando o caráter

transnacional das narrativas. Ao longo do caminho, são ressignificadas suas relações com o

passado e com a própria história, na medida em que as narrativas disparam profundas

reflexões acerca dos mitos revisitados.

A constituição transnacional dos sujeitos nas obras aqui estudadas ganha

amplitude na errância, já que eles empreendem suas viagens de retorno sem muita clareza ou

certeza quanto à decisão de voltar. Ao longo do percurso, elaboram seus próprios estatutos de

seres errantes a partir da relação com o país natal; ao explorarem as possibilidades de

permanência e revisitarem lugares e personagens importantes do passado, dão-se conta da

necessidade de movimento, que é o que os incita a partir novamente e a explorar novos

horizontes.

Ao assumirem o papel de viajante, os sujeitos representados nas obras em questão

põem em perspectiva o caráter compósito das identidades:

Ao viajar, os escritores se colocam como tradutores da transculturação,
procurando repertoriar zonas de contato e alargando o espaço da cultura
regional ou nacional, para vislumbrar novas possibilidades de compartilhar
sua americanidade e de sonhar a América (BERND: 2007a, p. 673).

Com tais ideias em mente, segue-se uma análise dos romances mencionados,

numa perspectiva de leitura em que o trânsito das personagens, o espaço autobiográfico

desenhado e o exílio como mola propulsora atravessam as obras e contribuem para reforçar

sua relevância no âmbito das literaturas migrantes. Desse modo, o foco das análises recairá

sobre os aspectos e momentos considerados mais significativos nas narrativas, a partir do

horizonte crítico preparado pelas noções elucidadas.
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3.1  ERRANCES: PERCURSOS IMAGINADOS NO RETORNO DO SUJEITO

L’exil, c’est comme perdre la vue… On ne garde que les
souvenirs anciens, on les chérit comme des trésors sans
égard à ce qui se passe dans le présent. Voilà pourquoi je
suis revenu.

Sergio Kokis (Errances)

O terceiro romance de Sergio Kokis, Errances, aborda, desde o capítulo de

abertura, o exílio e o retorno. Ao conhecer o protagonista Boris Nikto por meio de uma

narração em terceira pessoa, o leitor já se depara com o elemento disparador de questões

identitárias e do problema do pertencimento. Exilado há vinte anos e vivendo em Rostock, no

nordeste da Alemanha, é durante um encontro com o cônsul brasileiro que recebe a notícia da

anistia, após longo período de regime ditatorial, o que desestabiliza a personagem:

Soudain, le présent n’avait plus d’importance devant l’avalanche de
souvenirs qu’il ne cherchait plus à stopper. D’ailleurs, cette vie artificielle
d’exilé lui avait toujours paru fade devant ses rêves et ses chimères. Et voilà
que toute son existence basculait à cause du sourire idiot d’un consul et que
le passé redevenait présent (KOKIS: 1996a, p. 16).

O trecho citado, além de posicionar claramente Boris enquanto exilado, traz ao

leitor logo de início a relação entre passado e presente, articulada por meio da memória do

protagonista. Desde o primeiro capítulo, as lembranças do passado se presentificam sob a

forma de fantasmas de um passado duro e nada glorioso. O contato com o cônsul reforça em

Boris sua situação de exilado: a aparente estabilidade adquirida e a suposta integração ao país

que o acolheu são, a partir desse momento, extremamente fragilizadas com a notícia de que

pode ou deve retornar ao Brasil. Numa fração de segundos, sua memória acessa instantes

guardados no íntimo e que desestabilizam suas certezas, levando-o a um estado intermediário,

no qual a integração se encontra “pela metade”, para recuperar a expressão de Edward Said:

Para a maioria dos exilados, a dificuldade não consiste só em ser forçado a
viver longe de casa, mas sobretudo, e levando em conta o mundo de hoje, em
ter de conviver o tempo todo com a lembrança de que ele realmente se
encontra no exílio, de que sua casa não está de fato tão distante assim, e de
que a circulação habitual do cotidiano da vida contemporânea o mantém
num contato permanente, embora torturante e vazio, com o lugar de origem.
Portanto, o exilado vive num estado intermediário, nem de todo integrado ao
novo lugar, nem de todo liberto do antigo, cercado de envolvimentos e
distanciamentos pela metade; por um lado, ele é nostálgico e sentimental,
por outro, um imitador competente ou um pária clandestino (SAID: 2005, p.
56-7).
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O contato com as origens é uma constante ao longo do romance, seja por meio dos

relatos do passado, seja através da memória da personagem, que repassa diversos momentos

de sua vida ao se preparar para o retorno. O fato de o retorno só acontecer efetivamente no

décimo quarto capítulo, depois da metade do romance, contribui para sublinhar e prolongar

essa situação desconfortável de não-integração ao novo lugar (que está prestes a ser deixado

para trás) e, ao mesmo tempo, de apego à origem (que surge como um novo-velho horizonte a

explorar).

A voz que narra o presente de Nikto, ou seja, sua vida no exílio e os momentos de

preparação para o retorno, conta os acontecimentos predominantemente no pretérito perfeito:

em francês, o emprego do passé simple marca nessa instância o tempo da narração, “temps du

récit”, impondo certa formalidade à escrita, por se tratar de um tempo verbal não utilizado na

oralidade. Até o décimo terceiro capítulo, antes do retorno de Boris ao Brasil, essa instância

narrativa alterna-se com outra, na qual a voz que conduz os relatos também narra em terceira

pessoa, mas no presente do indicativo, contando o passado da personagem e anunciando a

preparação para a partida, em abril de 1964. Essa estrutura narrativa é apresentada logo no

primeiro capítulo, que não possui nenhuma passagem em discurso direto, e pode provocar

certa estranheza por transgredir na relação temporal o esquema tradicional de uso de tempos

verbais na narração, em que eles geralmente são empregados pelo narrador para situar os

acontecimentos de forma linear, situando-os no tempo.

Entretanto, curiosamente, realiza-se com tal estratégia um efeito de aproximação

do leitor ao tempo da diegese, ainda que se empregue o pretérito perfeito para falar do

presente (porque é sugerido desde o início ser esse o presente da personagem), e o presente do

indicativo para falar do passado. Por outro lado, os acontecimentos do passado, distantes na

linha temporal, também se aproximam do leitor pelo emprego do presente do indicativo,

ficando clara a marcação desse passado com outros recursos linguísticos.

Como resultado, passado e presente são componentes igualmente importantes para

a construção e reconstrução do estatuto identitário do sujeito, apegado pela memória a um

passado já distante mas que se impõe no presente pela possibilidade do retorno ao país de

origem. Assim, essas duas instâncias temporais contribuem para que a errância do

protagonista se intensifique, trazendo ao mesmo nível a convivência com personagens

fundamentais para marcar seu deslocamento: Boris convive física ou psicologicamente com

esses outros sujeitos que fizeram parte de sua caminhada tanto no país natal quanto naquele(s)
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em que se instalou quando exilado. A partir do décimo quarto capítulo, ou seja, ao retornar

para o Brasil, a instância narrativa que remetia ao passado desaparece ou se dilui, e o narrador

trata, até o final do romance, do presente do protagonista, trazendo a lembrança do passado

por meio de diálogos ou de reflexões das personagens.

Como exemplo da presença viva de personagens de seu passado na lembrança no

presente, vale destacar o seguinte trecho do primeiro capítulo:

Marchant au hasard, le pas lourd mais la tête fraîche, il s’avoua que Clarissa
et le passé étaient quand même vivants dans son esprit. Ils avaient toujours
été actifs en lui ; sauf que Boris s’est évertué à les masquer en les
considérant comme de pures abstractions, comme de simples points de
départ pour une série d’équations subséquentes, presque un postulat. […]
Sans l’aide des anciennes excuses, Boris se sentit pris d’un vertige soudain
devant le piège du temps qui emboîtait les réalités à la manière d’un simple
jeu ; le présent risquait de devenir une véritable boursouflure enfermant des
espaces séparés par des milliers de kilomètres et des temps éloignés de
dizaines d’années (KOKIS: 1996a, p. 29).

Em especial, duas figuras femininas fazem parte do passado e do presente de

Boris: Clarissa, sua namorada de antes do exílio, que representa uma ligação afetiva e

memorial ao país natal, e Olga, sua companheira há dez anos, seu porto seguro no presente e

uma espécie de símbolo de estabilidade e segurança que conquistou no país de acolhida. Ao

longo da preparação para o retorno, ocorrem encontros com outras mulheres, mas essas duas

parecem ser as mais marcantes na primeira parte do romance, no que diz respeito à decisão de

voltar ou permanecer:

Les yeux fermés, balancé par le mouvement du convoi, Boris se mit à
comparer Olga avec cette Clarissa dont le mirage refusait depuis la veille de
se laisser noyer. Il cherchait à les regarder, toutes les deux ; si l’une était
vivante, l’autre paraissait une allégorie voilée de nuages dans une lumière
diffuse, tout comme les images religieuses de son enfance […] Clarissa
n’était qu’une nostalgie. Mais si présente qu’elle savait encore corrompre ses
meilleurs moments.
Se laissant ensuite aller à une mélancolie douce, il retrouva facilement le
visage souriant d’Olga, son air amusé et cette certitude qu’elle paraissait
avoir de toujours le rendre heureux (KOKIS: 1996a, p. 34-5).

A evocação dessas personagens no momento de crise impulsionado pela notícia da

anistia é representativa do entre-lugar psicológico em que se encontra o protagonista. A

dúvida entre aproveitar a oportunidade de retorno ou assumir para sempre a condição de

exilado é personificada por essas mulheres, representantes do presente e do passado

rememorado. Ao decidir partir de volta ao Brasil e iniciar um novo périplo até sair da Europa,

Boris liberta-se da vida que leva ao lado de Olga e encara a viagem de retorno, abrindo-se a
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novas possibilidades de autoconhecimento, encontrando outras personagens que contribuem

para ratificar sua decisão de partir.

Também desde o início do romance é sugerido certo desencantamento ou

descrença com relação à atividade política:

Ne pas s’arrêter, continuer à se battre, armer le peuple, mobiliser les
syndicats… Autant de mots d’ordre désormais vides de sens puisque la
réalité s’est montrée bien différente des prévisions. Il n’y a presque pas eu de
lutte, le peuple n’a pas voulu prendre les armes ou il est simplement resté
chez lui. Les syndicats se sont volatilisés dès la fuite des bureaucrates, aux
premières nouvelles du coup militaire (KOKIS: 1996a, p. 20).

Vê-se aí o germe de uma postura pessimista desenvolvida ao longo do romance e

que revela certo ressentimento com relação ao militantismo da personagem na juventude.

Quando da volta ao Brasil, ao conhecer de perto a situação política que preparava o país para

a democratização, o desencantamento quanto aos rumos da administração pública se reflete no

destino que levaram antigos conhecidos da época da repressão. Alguns deles, anteriormente

ligados a movimentos revolucionários de esquerda, encontravam-se em cargos políticos

importantes nesse novo cenário e outros, após terem sido neutralizados, trabalhavam para os

próprios militares ou se preparavam para iniciar a carreira política às custas da exploração da

pobreza flagrante. A decepção é abordada em diversas passagens do romance, como no

seguinte trecho, em que Boris participa de um jantar na companhia de velhos conhecidos:

Plusieurs de leurs anciens camarades d’université étaient présents, pour la
plupart méconnaissables. Haut placés dans la finance, la magistrature et le
journalisme, ils ressemblaient tout à fait aux ennemis d’autrefois. Le même
langage, les mêmes combines, à la seule différence que c’était en plus
moderne, en million de dollars et avec une totale absence de jargon
populiste. On parlait crédits à l’exportation, écologie et informatisation
comme l’on avait auparavant parlé non-alignement, réforme agraire,
nationalisations et alphabétisation. Rien n’avait été réalisé des anciens rêves,
et Boris soupçonnait fort qu’on ne réaliserait pas non plus ceux de
maintenant (KOKIS: 1996a, p. 430).

A difícil realidade gerada pelo golpe e o contexto de terror e miséria durante o

governo militar recebem atenção também em outros romances de Kokis que abordam a

ditadura, postura que contribui para desenhar a realidade brasileira de forma negativa tanto

nos textos ficcionais quanto nos referenciais124. A alienação e a falta de interesse de grande

124 A esse respeito, cabe remeter à seguinte análise de Eurídice Figueiredo: “A violência moral, a crueldade e a
abjeção são elementos que perpassam toda sua obra. A representação do Rio de Janeiro, dominado pela miséria,
corrupção, ignorância e vulgaridade, cria a imagem do antiparaíso tropical. Em Errances e em Un sourire blindé,
há cenas de abuso sexual de crianças, em L’art du maquillage, descrições de cadáveres, em Saltimbanques, o
sadismo de um nazista e a traição de um amigo judeu. Ao fazer o inventário de um mundo abjeto, Kokis se
coloca na família de escritores como Céline e Dostoiévski. Seus personagens, às vezes beirando a caricatura, são
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parte da população pela participação na construção de uma sociedade democrática, além de

outros temas recorrentes como a violência, o racismo e a prostituição, sobretudo infantil, são

elementos que demonstram uma leitura muito particular desse passado doloroso, em que o

que há de positivo na sociedade brasileira é praticamente apagado pelos traumas.

Quanto à prostituição infantil, ela integra a narrativa em diversas passagens nas

quais homens maduros se divertem com crianças e as tratam como objeto. Nos momentos em

que Boris ainda está na fronteira com o Paraguai, por exemplo, o coronel Policarpo, anfitrião

do protagonista em uma fazenda, insiste para que ele também aceite, como seus

companheiros, a oferta de meninas:

– Je te le dis. Prends-la ; je te la donne. Ça te fera changement des plus
vieilles. Elle ne sait rien, lisse comme un garçon ; tu as la nuit entière pour
lui montrer comment faire.
La fillette peut avoir onze ou douze ans, tout au plus, et elle attend sagement
qu’on lui donne des ordres en s’efforçant de sourire pour montrer ses dents.
(KOKIS: 1996a, p. 88).

No presente, quando Boris está de volta ao Rio de Janeiro, mais de vinte anos

depois, a cena parece se repetir:

Un soir, alors qu’il allait monter dans sa chambre de bonne heure, disposé à
lire, le jeune Machado lui demanda s’il ne voulait pas une fille pour la nuit.
Sans trop savoir pourquoi, Boris répondit par l’affirmative. […] Une heure
plus tard, Boris fut interrompu dans sa lecture par quelqu’un qui frappait à la
porte. Se souvenant de la proposition du fils Machado, il se leva, content,
alla ouvrir et se trouva en présence d’une petite fille souriante. Aussi
maquillé que le sont les enfants durant le carnaval, elle pouvait avoir tout au
plus dix ans (KOKIS: 1996a, p. 303).

Muitas são as passagens com descrições negativas do Brasil em textos de Kokis, e

Errances não é uma exceção. A título de exemplo, destaca-se uma descrição marcante da

paisagem brasileira logo que Boris retorna ao Rio de Janeiro. A sujeira, a miséria e a

desorganização saltam aos olhos no primeiro contato com sua cidade natal após o fim do

exílio. Tal é o cenário observado pela personagem através da janela do táxi que tomara no

aeroporto:

L’odeur de marais et de pourriture flottait dans l’air lourd rempli de fumées
âcres s’échappant des camions et des autobus bondés qui affluaient vers la
ville. Partout le long de la voie, le spectacle de la misère était trop intense ;

fraudadores, traidores, tarados, decrépitos. […] Há também em Kokis certa complacência na descrição do Mal,
do obsceno, do macabro” (FIGUEIREDO: 2008a, p. 170). Talvez um dos exemplos mais marcantes dos horrores
da ditadura militar brasileira esteja presente no livro Le maître de jeu (1999), classificado no site de seu editor
como um “romance-ensaio”, que traz na trajetória da personagem Tiago Cruz a explicitação de cenas de tortura e
descrições detalhadas da crueldade vivida por muitos dos presos políticos durante o regime, enfatizando os
abusos cometidos pelas autoridades militares.
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ils traversaient une région de favelas en pleine boue des marais, où les
cabanes paraissaient flotter à la surface d’un brouillard. Les nuées d’urubus
se mélangeant aux enfants rachitiques ajoutaient une note de mouvement
sinistre et pourtant presque joyeux à l’ensemble (KOKIS: 1996a, p. 272).

Os capítulos dedicados ao contato com o Rio de Janeiro no retorno são longos e

apresentam inúmeras descrições da pobreza e da sujeira do espaço, com a presença de

mendigos, mulheres e crianças por toda parte. O desgosto e o incômodo ao ver a olho nu essa

realidade e ao dar-se conta de que os problemas sociais só aumentaram nesses anos em que

esteve distante leva Boris a criticar novamente a postura de passividade de seus conterrâneos:

Les clochards habitaient toujours l’endroit, par familles entières maintenant,
avec un grand nombre de bébés cachectiques pataugeant dans la boue noire à
la recherche des débris jetés par les fenêtres des appartements. Comme des
rats, pensa Boris avec un sentiment de honte à la vue de ces petites bêtes qui
occupaient désormais l’enclos à la place des rats. […] Il constata en outre
qu’il commençait à éprouver une sorte de répugnance morale envers ces
misérables qui poussaient partout, une sorte de mépris devant leur apathie et
leur renoncement… Pourquoi restaient-ils ainsi passifs, acceptant de
s’exposer comme de simples carcasses ? Pourquoi cette absence de révolte ?
(KOKIS: 1996a, p. 288).

O retorno imaginado ocupa a mente de Boris ao longo dos treze primeiros

capítulos, nos quais as imagens do Brasil se apresentam como fragmentos de memória e como

um fantasma que o assombra pela incerteza do que encontrará ao chegar. Ao voltar, a

constatação de que a realidade é mais dura do que poderia imaginar leva a personagem, ao

final do primeiro dia no Rio de Janeiro, a tomar consciência de seu novo estatuto: Boris não é

mais um imigrante, apesar de ainda se sentir deslocado em seu próprio país, em sua própria

cidade, o que provoca desconforto e estranhamento comparados ao estado de embriaguez. É a

tomada de consciência de que a realidade concreta pode ser mais difícil do que imaginava,

pois dela não pode escapar:

« Je ne peux fuir d’ici comme dans un cauchemar, simplement en ouvrant les
yeux, se dit-il enfin ; ni oublier le film en sortant de la salle. J’y suis, et cette
réalité est la mienne. Il me faut m’habituer, c’est tout. »
[…] Sa tête trop pleine d’images était passée de la confusion à un état de
vide semblable à l’ivresse et, dans son ventre, une sorte de nausée lui coupait
l’appétit. L’impression d’absurdité était telle qu’il arrivait à en sourire, amer
et amusé à la fois, en pensant qu’il ne disposait plus d’un espace idéal où
trouver refuge (KOKIS: 1996a, p. 290-1).

A dificuldade de adaptação é retomada insistentemente, quando a personagem põe

em dúvida a importância de ter voltado e o que vai fazer de sua vida no Brasil, como na

seguinte conversa com a personagem Sirigaito Alfombra, tio de seu amigo Mateus:
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Je commence à peine à me remettre du choc que j’ai eu en voyant tant de
misère et de mépris… C’est idiot, mais je me sens comme dans un piège,
sans savoir quoi faire et sans envie d’entreprendre rien qui vaille. […] Une
fois arrivé ici, je me suis rendu compte que je ne m’étais jamais senti aussi
étranger. Je cherche, je m’efforce, mais en vain. Incapable de trouver ces
comptes en suspens qui m’ont amené ici (KOKIS: 1996a, p. 315-6).

Recentemente, em entrevista ao conhecido programa de televisão “Tout le monde

en parle”, por ocasião do lançamento do romance Le retour de Lorenzo Sanchez (2008),

Sergio Kokis foi questionado sobre de suas origens e sua vida no Brasil. Mesmo estando fora

do país há mais de quarenta anos e afirmando nunca ter retornado, ou talvez devido a essa

distância e às condições nebulosas de sua partida, ele demonstra guardar uma imagem

negativa da sociedade brasileira, que ele considera “extremamente cruel”:

Sergio Kokis: E aquele Brasil me machuca continuamente, me toca, ele ficou
atravessado na garganta…
Guy Lepage: Sempre há problemas, a prostituição infantil e…
SK: Prostituição infantil, sim, e…
GL: …e o tratamento dos negros lá…
SK: Os negros, eles são extremamente discriminados no Brasil, as mulheres
também, mas o que é mais chocante é que quando você viveu muito tempo
em um país e você lutou por situações sociais, você chega lá e você vê a
prostituição infantil e pergunta aos outros, a brasileiros; eles acham isso
normal, eles acham isso bom, “Por que não?”, mas quando eu falo de
prostituição infantil, é realmente infantil, são criancinhas, e é claro que os
turistas, eles também são responsáveis, pois são eles que consomem essa
mercadoria.
GL: Ah sim, é verdade…
SK: Mas é o meu país, é como quando você sabe que sua irmã se prostitui,
você tem vergonha de encontrá-la (KOKIS: 2008).125

As declarações citadas, difundidas em um programa de televisão de amplo

alcance, demonstram a atitude pessimista do escritor perante certos problemas brasileiros. É

um tanto quanto contraditório ele dizer “você chega lá e você vê” quando ele afirma nunca ter

retornado; além disso, não seria adequado dizer que os brasileiros em geral acham a

prostituição infantil algo normal e aceitável126. A forma como Kokis aborda tais problemas

125 “Il y a toujours des problèmes, de la prostitution infantile et… / Prostitution infantile, si, et… / …et le
traitement des noirs là-bas… / Les noirs, ils sont extrêmement discriminés au Brésil, les femmes aussi, mais ce
qui est le plus choquant c’est que quand vous avez vécu longtemps dans un pays et vous avez lutté pour des
situations sociales, vous arrivez là-bas puis vous voyez la prostitution infantile et vous demandez à d’autres, à
des brésiliens ; ils trouvent ça normal, ils trouvent ça très bien, « Pourquoi pas ? », mais quand je parle de
prostitution infantile, c’est vraiment infantile, ça c’est des petits enfants et c’est sûr que les touristes, ils sont, ils
sont aussi pour quelque chose, puisque c’est eux qui consomment cette marchandise. / Ah ouais c’est vrai… /
Mais c’est mon pays, c’est comme si vous savez que votre sœur se prostitue, vous avez honte de la rencontrer”.
126 Cabe observar que, nesse mesmo programa, Kokis está na bancada ao lado de Pauline Marois, à época chefe
do Parti Québécois (de 2007 a 2014) e futura primeira-ministra do Quebec (ela ocupou o cargo de 2012 a 2014),
e entre as afirmações polêmicas ele faz duras críticas ao francês falado no Quebec, chegando a dizer que a
qualidade do idioma é muito inferior ao falado na França. Essas informações servem de exemplo da postura
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sociais, através de uma leitura cética e distante da sociedade brasileira atual, está de acordo

com a visão de suas personagens.

Em L’amour du lointain, ao refletir sobre seu processo de escrita, Kokis oferece

algumas possibilidades de resposta a esses questionamentos. Ele pensa sua posição enquanto

artista e acaba por explorar criticamente o exercício da ficção, ao dizer que “para o escritor,

[…] essa prática de retorno imaginário ao país de suas origens é das mais instrutivas, pois

conduz à recriação de existências outrora em simples estado de projeto”127. E vai além:

Se essas considerações têm um sabor cínico, é porque elas são de fato
cínicas, ainda que se trate de um cinismo paradoxalmente moral. O próprio
do artista é ter um ponto de vista descentrado da ordem habitual das coisas e
das pessoas. Ele escolheu justamente olhar de paralaxe para ganhar
perspectiva e profundidade sobre seus semelhantes, de maneira a poder
descrevê-los ou representá-los. […] E mais frequentemente do que de
costume, ele dirige esse mesmo olhar sobre sua própria pessoa e sobre sua
própria vida para continuar a produzir obras carregadas de humanidade
(KOKIS: 2012, p. 278).128

A ideia de paralaxe é reveladora da defasagem entre a realidade criada

ficcionalmente na escrita e a expectativa de realidade que às vezes é projetada pelo leitor. O

termo, usado frequentemente na astronomia, aponta para uma questão de percepção: trata-se

da aparente alteração na posição de um objeto observado, causada por uma mudança na

posição do observador. O elemento observado não se desloca, essa diferença de posição é

ilusória, o que contribui para uma compreensão mais aguda dos mecanismos postos em jogo

quando da observação à distância da realidade que serve de matéria para a ficção.

Com isso em mente, destaca-se o valor das reflexões desenvolvidas no interior

dos romances acerca da arte literária e dos componentes que se fazem presentes na

reconstrução narrativa do passado. Em Errances, sendo Boris um intelectual bem preparado e

severa e provocadora tomada pelo escritor com relação a assuntos polêmicos. Quanto à leitura da sociedade
brasileira, é pertinente destacar a seguinte passagem de Errances, em que o narrador descreve a situação no país
pós-ditadura: “Plus drôle encore, l’amnistie et les élections se faisaient avec l’aval et l’encouragement des grands
frères nord-américains et du Fonds monétaire international ; ceux-ci ne voyaient d’autre solution que de rendre le
pouvoir aux civils. […] La situation paraissait très mauvaise, avec une famine endémique, la prostitution
infantile rampante, le trafic de la drogue et jusqu’au pillage des magasins d’alimentation. Donc, amnistie totale,
sans enquête ni procès, et vive la démocratie !” (p. 39). Essa descrição do cenário político e social em 1985, no
romance, parece estar alinhada com certas opiniões que o autor expressa sobre o Brasil mais de quarenta anos
depois de ter partido.
127 “Pour l’écrivain, […] cette pratique du retour imaginaire au pays de ses origines est des plus instructives,
puisqu’elle conduit à la recréation d’existences autrefois au simple état de projet”.
128 “Si ces considérations ont une saveur cynique, c’est parce qu’elles sont en effet cyniques, même s’il s’agit
d’un cynisme paradoxalement moral. Le propre de l’artiste est d’avoir un point de vue décentré de l’ordre
habituel des choses et des gens. Il a justement choisi de regarder en parallaxe pour gagner de la perspective et de
la profondeur sur ses semblables, de manière à pouvoir les décrire ou les représenter. […] Et plus souvent que
d’habitude, il dirige ce même regard sur sa propre personne et sur sa propre vie pour continuer à produire des
œuvres chargées d’humanité”.
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nada ingênuo, abre-se espaço para que diversas passagens tomem a forma de pequenos

ensaios sobre a criação e a fabulação. Muitas vezes, os diálogos transformam-se em um longo

debate crítico a respeito da arte de escrever, com intervenções de personagens com opiniões

divergentes que servem de impulso à reflexão. São momentos nos quais o lado intelectual de

Boris é potencializado, conferindo ao texto um tom ensaístico quando expõe suas opiniões

sobre a literatura. Um exemplo dessa atitude pode ser encontrado, por exemplo, no capítulo 7,

que trata de uma passagem do protagonista pela Alemanha ocidental antes de partir da Europa

em direção ao Brasil; antes, portanto, de vivenciar o retorno e de se deparar concretamente

com a realidade que ocupava, até então, somente sua imaginação.

A respeito da postura ensaística presente nos discursos de Boris, pode-se destacar

como exemplo o momento em que um grupo de intelectuais pergunta à personagem por que

ela não quer escrever sua autobiografia. Em discurso direto, ao longo de algumas páginas

inteiras, Boris estabelece suas opiniões sobre a arte de escrever e conclui a exposição da

seguinte forma:

– Pardonnez-moi, mais je ne suis pas d’accord avec vous. D’accord, toute
autobiographie est un tissu de mensonges pour le seul plaisir de se justifier
aux yeux des autres, de se donner de l’importance lorsque notre vie est sans
attrait… Ce n’est pas une œuvre d’art, chers messieurs. Elle cherche à
reprendre le temps pour le figer, à l’opposé de l’existence, qui est ouverte.
[…] Ensuite, la vie et la littérature sont des choses distinctes, même si en
apparence elles ont parfois l’air de se rejoindre. Comme la poésie, qui n’a
rien à voir avec les mathématiques ou la logique. Sa source est dans nos
émotions, concrètes, qu’elle vise à retrouver chez le lecteur. La vie est
palpable, tandis que la littérature n’est qu’un jeu, sans autre sens que le
plaisir ludique qu’on y trouve (KOKIS: 1996a, p. 143-4).

Falar em literatura como de um jogo confunde seus interlocutores, formalistas,

matemáticos e hermeneutas que não compreendem sequer os meandros da criação poética de

Boris. Em verdade, a própria personagem dá-se conta da inventividade de seu discurso a cada

vez que é chamado a falar e cria novos contornos para experiências que já não sabe mais se

realmente viveu ou se são fruto da ficção que nasce ao resgatar lembranças do passado. Com

isso, Boris percebe também que é parte do seu ofício entreter seus interlocutores, dando-lhes

aquilo de que precisam: narrativas cheias de aventuras e reviravoltas que o fazem pensar nos

próprios mecanismos postos em jogo na escrita literária que fora seu ofício durante os longos

anos de exílio. Como exemplo, Boris reflete sobre a criação narrativa em uma conversa com o

jovem pintor Klaus:

Alors, j’ai un peu embelli les choses, j’ai tissé un récit, j’ai fait de l’art. Mon
voyage avait l’air glorieux à cause de vos regards qui stimulaient mes
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besoins de cohérence, de justification, de me montrer que j’avais justement
fait quelque chose de mon exil. En réalité, ce voyage a été bien
quelconque… (KOKIS: 1996a, p. 206).

Curiosamente, por se tratar de um romance de um escritor que tangencia o espaço

autobiográfico, Boris incita a discussão das relações entre sujeito empírico, autor e narrador.

Discutir as diferenças entre autor empírico e narrador no interior da ficção reforça a

preocupação em trazer ao debate os limites do ficcional e as armadilhas que se apresentam na

associação da vida do escritor a sua obra. Mesmo ao longo de uma simples conversa de bar,

Boris não perde a oportunidade de abordar os mecanismos da criação ficcional, revelando os

bastidores da invenção dos relatos que apresenta a seus interlocutores. Ele fora convidado a

compartilhar oralmente suas experiências, sua vida de exilado, diante de um público ansioso

por conhecer sua história pessoal, mas se refere aos relatos que conta como se se tratasse de

um romance. Para ele, as aventuras contadas e entendidas por seus interlocutores como relatos

de vida não são mais do que ficção:

En écoutant mon récit d’hier, vous avez trouvé ma personne fascinante, car
vous ne saviez rien du travail qu’il m’a fallu accomplir pour en arriver là.
Une fois que je vous ai dévoilé la trame, vous voilà déçu car elle n’est faite
que de survie, de sueur, d’imperfections et de coups de chance. Votre
réaction me rappelle celle du lecteur qui confond l’auteur et le narrateur, et
qui se sent déconfit quand il apprend que le « je » du récit n’est pas la voix
d’un homme mais celle d’un personnage (KOKIS: 1996a, p. 208-9).

A reflexão sobre os efeitos da rememoração na criação de narrativas ressurge em

uma conversa com seu editor alemão. Ao ser perguntado sobre a escrita de uma autobiografia,

Boris apresenta elementos levados em consideração na sua escrita:

Je me suis tellement habitué aux jeux de langage que ma propre vie me
paraît impalpable. J’arrive mal à distinguer les faits de la fiction, et souvent
ma mémoire semble être une machine à tisser des récits à partir de fragments
de la vie réelle. Vous m’aviez d’ailleurs demandé pourquoi je n’écrivais pas
mon autobiographie. J’y ai pensé souvent durant mon séjour ici. Et je suis
arrivé à la conclusion que cela n’en vaut pas la peine. Mieux vaudrait écrire
un vrai roman. Ces exercices de la mémoire et cette recherche visant à
récupérer le temps relèvent entièrement de la fiction. […] Les marées de la
mémoire sont très mensongères. Dans un roman, au moins, l’apparence de la
vérité sert à rendre l’histoire intéressante, et on garde toute la liberté
(KOKIS: 1996a, p. 213).

A experiência de conviver com professores, editores, pesquisadores e artistas

europeus bem estabelecidos e que admiram sua produção poética contribui para que a

personagem reavalie seu percurso profissional durante os anos em que esteve exilado. A

oportunidade de ser ouvido por interlocutores ávidos por conhecer suas aventuras desperta em
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Boris uma nova reflexão acerca de seu ofício, o que faz pensar na seguinte reflexão de

Edward Said:

Para o intelectual, o deslocamento do exílio significa ser libertado da carreira
habitual, em que “fazer sucesso” e seguir a trilha das pessoas consagradas
pelo tempo são os marcos principais. O exílio significa que vamos estar
sempre à margem, e o que fazemos enquanto intelectuais tem de ser
inventado porque não podemos seguir um caminho prescrito. Se pudermos
tentar esse destino não como uma privação ou algo a ser lastimado, mas
como uma forma de liberdade, um processo de descoberta no qual fazemos
coisas de acordo com nosso próprio exemplo, à medida que vários interesses
despertarem nossa atenção e segundo o objetivo particular que nós mesmos
ditamos, então ele será um prazer único (SAID: 2005, p. 69).

O contato com a esterilidade acadêmica de certas personagens que encontra ao

longo do caminho leva Boris a repensar sua trajetória com vistas a reinterpretar o que

significa sucesso. Consciente de que a bagagem intelectual que carrega após esses anos é o

que tem de mais valioso, juntamente com sua experiência de vida errante, ele tira proveito do

prestígio alcançado, conseguindo se reconciliar com certos fantasmas do passado através das

histórias que conta. É com certo deleite que ele se vê na posição de total liberdade para narrar,

explorando ao máximo as possibilidades da fabulação.

Algumas vezes, mesmo uma simples conversa de bar com personagens sensíveis

ao dom da palavra pode tomar a forma de uma reflexão profunda sobre o ofício da escrita. É o

caso da seguinte passagem, em que Boris, já de volta ao Brasil, encontra o barbeiro Sirigaito,

compositor de sambas que se mostra atento aos meandros da criação e à beleza do trabalho

com as palavras, instrumento de que se utiliza para inventar uma leitura poética do mundo:

C’est un jeu formidable, que celui de mettre en rapport direct les choses et
les mots ; on finit par voir les choses avec une vision tout à fait originale, et
le même jeu se fait ensuite pour le langage. Peut-être que tu as parcouru le
même chemin par d’autres moyens, comme chaque amant de la parole. Cette
manière de voir en se servant du langage nous détache curieusement du réel
brut ; celui-ci devient alors trop pâle, fade. […] Tu vois, on est des bannis,
des exilés qui chantent en exil et qui ne menacent en rien ceux qui sont restés
au pays des choses concrètes. Non seulement les poètes, mais aussi tous ces
rêveurs qui vivent dans un monde de langage et de symboles sont des bannis.
(KOKIS: 1996a, p. 319-20).

Outra personagem semelhante é o motorista de táxi Pindoca, também compositor

de samba que elucida a relação com as palavras sob o olhar de um artista popular. Ao falar

sobre sua criação artística, demonstra certa desilusão quanto à ignorância do público,

revelando, por extensão, seu ressentimento diante da falta de sensibilidade da população em

geral:
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Les gens se fichent d’ailleurs du sens. Ils chantent n’importe quoi. C’est
ainsi. Les significations sont toutes corrompues et les mots sont des
enveloppes vides. Les mots… C’était ma passion. […] Je croyais qu’on
pourrait les transmettre, ces significations, et qu’elles auraient sur les autres
le même impact qu’elles avaient sur moi. Il m’arrivait même d’être
emmerdant puisque la tâche m’apparaissait noble : aider les gens à penser, à
s’améliorer, à s’entraider pour combattre la souffrance, tu vois le genre ?
Une illusion comme une autre, celle d’une poésie qui servirait non seulement
à mieux dire les choses, mais aussi à réveiller de la torpeur ambiante…
(KOKIS: 1996a, p. 384).

Ao construir no romance uma personagem que incorpora simultaneamente as

funções de escritor, professor e contador de histórias (já que Boris se vê em diversos

momentos compelido a contar oralmente sua trajetória, reinventando-a a cada novo evento),

Kokis faz uso da faceta ensaística recorrente em seus textos referenciais para analisar a

própria literatura, trazendo à tona um debate que acaba por criticar, às vezes em passagens

cheias de sarcasmo, os limites e a impermeabilidade da crítica literária tradicional. Em outras

palavras, através de uma personagem que considera que a literatura não é mais do que um

jogo e que seu caráter lúdico é o único fator relevante, ele acaba por imprimir uma visão mais

profunda da arte de escrever, já que o próprio romance toma forma de obra crítica através do

componente metaliterário.

Essa estratégia faz pensar nas reflexões de Robert Dion desenvolvidas em Le

moment critique de la fiction. Através da composição de um corpus quebequense que

contribui para repensar questões identitárias acerca da quebecidade, ele propõe a análise de

obras que transgridem o discurso hegemônico sobre o sistema literário quebequense por

criticarem, no interior da própria ficção, o estatuto dessa literatura. Como conclusão, fica a

ideia de que “a literatura não se reduz a um ornamento, ela é em si uma arte e um meio de

conhecimento, certamente o mais propriamente literário de que pode dispor a literatura” 129

(DION: 1997, p. 188). Ainda que ele não trate exclusivamente de autores migrantes em seu

corpus, vale destacar sua reflexão:

Ligada consequentemente ao prestígio do discurso crítico, ligada também ao
fato de que cada vez mais agentes da esfera literária se expressam como
críticos e escritores, a integração das duas práticas – crítica e criação – tem a
ver, além disso, com a internacionalização da literatura quebequense […]
(DION: 1997, p. 189).130

129 “la littérature ne se réduit pas à un ornement, elle est en soi un art et un moyen de connaissance, à coup sûr le
plus proprement littéraire dont puisse disposer la littérature”.
130 “Liée par conséquent au prestige du discours critique, liée aussi au fait que de plus en plus d’agents de la
sphère littéraire s’expriment à titre de critiques et d’écrivains, l’intégration des deux pratiques – critique et
création – tient au surplus à l’internationalisation de la littérature québécoise […]”.
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Tal afirmação está relacionada ao grande número de intelectuais que, no Quebec,

exercem simultaneamente os ofícios da criação literária, escrevendo e publicando romances, e

da crítica, enquanto professores universitários. Isso tem a ver com as personagens que são

alvo da ironia de Boris no interior do romance. Por extensão, trata-se de um movimento

contestatório mais amplo da parte de Kokis, que questiona a posição rígida e intransigente de

alguns desses estudiosos de literatura. Eles são representados, no romance, com toques de

sarcasmo, porque esgotam a paciência do protagonista. Isso fica claro em passagens nas quais

esses professores insistem em teorizar a respeito de questões abstratas com as quais Boris não

concorda e que, segundo sua forma de pensar a arte da escrita, são irrelevantes.

O fenômeno do exercício simultâneo de crítica e escrita literária, para Dion,

aponta para uma mudança de paradigma, em que a própria literatura passa a tomar parte no

processo de redefinição de seu estatuto via ficção. Ele não encara esse processo de forma

negativa, pois isso implica em uma redefinição da própria posição do escritor:  “De escritor

enquanto objeto do relato, teríamos passado em duas décadas ao escritor enquanto agente do

relato – enfim, do retrato desse curioso animal social à exploração das modalidades da própria

escrita”131 (DION: 1997, p. 135).

Quando atribui a Boris e ao narrador de Errances a ideia de que a literatura não é

mais do que um jogo realizado para o próprio prazer, Kokis salienta a espontaneidade da

escrita. Essa suposta espontaneidade não se confunde de forma alguma com ingenuidade: a

própria consciência de questões como a literariedade ou a articulação de uma hibridação

genérica observada e em diversas passagens de sua obra fica evidente em L’amour du

lointain, com o detalhamento de estratégias e pesquisas realizadas quando da preparação dos

romances. O autor afirma, por exemplo, que Errances configura sua verdadeira entrada

consciente no mundo das letras, já que é com esse terceiro romance que passa a refletir sobre

o processo de escrita e a se dedicar mais conscientemente “a esse trabalho moralmente

perigoso de maneira lúcida”132 (KOKIS: 2012, p. 279).

Ao revelar os bastidores da escrita de alguns de seus livros e repassar momentos

de sua biografia que o levaram a narrar nas obras este ou aquele acontecimento, o autor deixa

clara sua posição com relação à arte literária, que não está distante de certas colocações de

Boris em Errances. Consciente da permeabilidade dos gêneros e da porosidade da matéria

131 “De l’écrivain en tant qu’objet du récit, on serait donc passé en deux décennies, à l’écrivain en tant qu’agent
du récit – bref, du portrait de ce curieux animal social à l’exploration des modalités de l’écriture même”.
132 “à ce métier moralement dangereux de manière lucide”.
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autobiográfica que coloca em contato com a ficção, Kokis contrapõe características do

romance e da confissão, trazendo ao debate o papel do leitor como componente fundamental

no processo de criação de sentidos:

O romance se inserirá talvez também enquanto logos que se tornou pessoal
na construção de seu próprio mito, e ele [o leitor] se encontrará então com
questões de por que ele fez ou não tal viagem, de como ele fez ou não as
pazes com suas próprias traições. Numa confissão, ao contrário, o
interlocutor é uma simples testemunha exterior, esteja ou não interessado
pelo texto que lê. A arte da ficção em seu melhor reside, então, na riqueza
dos simulacros criados para cativar os diversos mundos pessoais do público
leitor. Esses simulacros são veículos ou pistas escorregadias capazes de
transportar diferentes indivíduos em uma viagem iniciática em direção a si
mesmos. […] Um romance deve, na minha opinião, apropriar-se da vida
concreta e do espírito do leitor, para levá-lo a refletir e a ampliar seu campo
de consciência, abrindo-lhe outras portas para novas aventuras reais, adultas
e arriscadas (KOKIS: 2012, p. 277).133

Kokis parece insistir em se posicionar contrariamente ao aspecto confessional ou

autoficcional em sua escrita, o que é explorado mais abertamente em L’amour du lointain.

Como argumento, ele traz ao debate o tema da fabulação, por considerar que um relato

meramente confessional restringe as possibilidades de reescrita que ele espera de seus

leitores134. Essa é também a posição assumida por Boris e pelo narrador quando abordam o

mundo das artes, em geral, e especificamente da literatura:

La question du pourquoi il n’avait pas écrit son autobiographie revint à
diverses reprises au long de ces rencontres. Sa réponse était toujours la
même, mais il gagnait chaque fois une conscience plus aiguë du caractère
fictif de son existence se déroulant dans la tête des autres (KOKIS: 1996a, p.
131).

Errances constitui, assim, um bom exemplo da movência que se constrói através

da ficção. Ao acompanhar os relatos e as construções narrativas do protagonista, confrontados

constantemente pela voz no narrador em cenas que revelam contradições no discurso da
133 “Le roman s’insérera peut-être aussi en tant que logos devenu personnel dans la construction de son propre
mythe, et il [le lecteur] se retrouvera alors avec des questions du pourquoi il a ou n’a pas fait tel voyage, du
comment il a ou n’a pas fait la paix avec ses propres trahisons. Dans une confession, au contraire, l’interlocuteur
est un simple témoin extérieur, qu’il soit ou non intéressé ou touché par le texte qu’il lit. L’art de la fiction à son
meilleur réside donc dans la richesse des simulacres créés pour captiver les nombreux mondes personnels du
public lecteur. Ces simulacres sont des véhicules ou des pistes glissantes capables de transporter différents
individus dans un voyage initiatique vers eux-mêmes. […] Un roman doit, à mon avis, saisir la vie concrète et
l’esprit du lecteur, pour l’amener à réfléchir et à élargir son champ de conscience, tout en lui ouvrant d’autres
portes pour de nouvelles aventures réelles, adultes et risquées”.
134 O autor lamenta ser incompreendido com relação a muitos dos recursos intertextuais utilizados e revela certa
decepção quanto à recepção de sua obra. Ele afirma que a falta cultura do público leitor o incomodava muito no
início de sua carreira e que, ainda hoje, se sente isolado por uma crítica literária que reduz a leitura de sua obra.
(KOKIS: 2012, p. 273-4). Por mais que pareça bastante autocentrado e tente demonstrar indiferença com relação
à apreensão das elaboradas referências que diz povoarem seus livros, afirmando que escreve para si próprio, ele
oscila em determinados momentos e considera que, na verdade, um romance deveria ser feito também pelo leitor.
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personagem, o leitor mergulha no espírito aventureiro de Boris e é chamado a contribuir para

a criação, ele próprio, de desdobramentos dos acontecimentos narrados no interior do

romance. Essa espiral de referências internas e externas é, também, uma chamada à reflexão

sobre as relações entre ficcional e factual, leitura e criação, a partir do preenchimento das

lacunas deixadas conscientemente no processo de escrita do romance.

A figura do intelectual enquanto “imitador competente” de que fala Said parece

pertinente para se pensar o papel do escritor no romance de Kokis. Boris escreve poemas em

alemão, portanto, em uma língua estrangeira, e antes de partir de volta ao Brasil, passa por

uma série de situações e de encontros que o levam a perceber o status de aceitação e respeito

que conquistara no meio acadêmico e literário por onde passou na Alemanha, ainda que

considere essa estabilidade superficial ou transitória:

Boris avait d’abord étonné son entourage par sa maîtrise de la langue
allemande ; on ne s’attendait pas à autant d’un étranger. Son passé fut alors
anobli comme par miracle. Même ses camarades de travail le regardaient
désormais avec un respect mélangé de crainte, ne sachant pas si être écrivain
constituait un honneur ou un risque inutile. On ne lui demanda plus de se
justifier. Le réfugié était poète, voilà ; il continuait sa lutte par l’écriture. On
ne comprenait pas très bien ce qu’il disait ? D’autres le comprendraient. Les
critiques officiels n’étaient pas trop agressifs à son égard puisqu’il était
étranger. Cela suffisait (KOKIS: 1996a, p. 32-3).

Expressar-se em língua estrangeira é um desafio para o exilado, principalmente se

recém-chegado. A transposição dessa barreira representa um passo adiante rumo à integração

ou, no mínimo, à melhor expressão da condição de exilado. Isso tem ainda mais valor quando

ele adquire posição de destaque escrevendo na língua do outro, como o fazem Kokis e seu

protagonista Boris135. No deslocamento de um registro a outro, na passagem de uma língua a

outra, a estrangeiridade se acentua, como lembra Todorov ao falar de sua própria experiência,

contrapondo suas identidades búlgara e francesa:

A impressão dominante era a de incompatibilidade. Minhas duas línguas,
meus dois discursos se pareciam muito, de certa forma; cada um poderia
satisfazer à totalidade de minha experiência e nenhum era claramente
submisso ao outro. Um reinava aqui, o outro lá, mas cada um reinava
incondicionalmente. Eles se assemelhavam e podiam, em consequência,
substituir-se ao outro, mas não combinar-se entre si. Donde a persistência
desta impressão: uma de minhas vidas deve ser um sonho (TODOROV:
1999, p. 21).

135 Em uma conversa com o jovem pintor Klaus, Boris é questionado sobre o trabalho realizado durante o exílio e
sobre a decisão de partir. A seguinte passagem faz pensar na relação do próprio Kokis com a língua estrangeira
em que escreve e em como seria retornar ao seu país: “Vous repartez maintenant au Brésil, après tant d’années.
Et vous laissez en arrière votre travail d’écrivain, tout. Vous avez toujours écrit en allemand et, selon Rosa, les
gens de là-bas ne connaissent pas votre poésie. Ce n’est pas une drôle de rupture, ça ?” (KOKIS: 1996a, p. 207).
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Tendo como objeto de estudo A casa dos espelhos, Negão et Doralice e Errances,

Renato Venâncio Henriques de Sousa destaca que na obra de Kokis a língua materna, o

português, constitui uma marca da estrangeiridade quando seu emprego se faz necessário ou é

imposto pela expressão de certos aspectos culturais brasileiros. Ainda que o processo de

interlíngua não integre o horizonte das análises aqui empreendidas, vale retomar sua reflexão

com vistas a enriquecer a questão do idioma na expressão do exilado no contexto das escritas

migrantes. Sousa põe em relevo as inúmeras referências às línguas “que trabalham o

imaginário em torno da errância sem fim dos estrangeiros, exilados e vagabundos

kokisianos”:

O português aparece como a língua “imposta”, objeto de rejeição, mas que
solapa a ilusão de uma boda eterna com as línguas/culturas de adoção. O
idioma materno murmura nos sulcos de um palimpsesto inúmeras vezes
apagado: ele é música ou ruído para os ouvidos do leitor de expressão
francesa. De outro lado, há a questão da escrita em língua estrangeira.
Escrevendo em francês no contexto da escrita migrante, Kokis sofre as
“prescrições” do código alheio com seu conjunto de referências linguísticas
e culturais próprios. Para atingir o público leitor, assim como para figurar na
literatura como um artista digno de atenção, ele deve negociar entre vários
códigos, revelando, no corpo da língua que adotou, as marcas de sua
condição de estrangeiro (SOUSA: 2007b, p. 146).

Um exemplo da imposição e rejeição do português, língua materna de Boris, é o

momento em que, ainda no avião rumo ao Rio de Janeiro, ele lê um jornal brasileiro e sente

um estranhamento agudo que contribui para intensificar a sensação de incômodo que perpassa

todo o décimo quarto capítulo, que trata da volta efetiva ao Brasil:

Le ton des articles lui semblait d’une grandiloquence irritante, et les phrases
étaient remplies de circonvolutions et d’adjectifs inhabituels dont le sens lui
échappait. La page éditoriale en particulier lui parut illisible ; la langue
paraissait correcte, certes, mais la forme était si baroque, les allusions et les
sous-entendus si nombreux, si pleins de formules stéréotypées et de
nouvelles expressions que Boris eût peur d’avoir oublié sa propre langue. Un
drôle de jargon, pensa-t-il, qui doit cacher une réalité bien laide (KOKIS:
1996a, p. 269).

A relação com a língua portuguesa, língua materna, língua de origem, revela-se aí

não somente como uma simples questão linguística de estranhamento devido ao longo período

dela distante. Ela aponta, num sentido mais profundo, para uma rede de significados tecida

com a matéria dos acontecimentos presentes – no caso, a atualidade política e social

apresentada por um jornal – e ativa a reflexão sobre a relação com as próprias origens. A

sensação de desconforto e a repulsa diante de fórmulas ou expressões empregadas nas notícias
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que lê são representativas do caráter conflituoso do movimento de retorno ao local de origem,

ou seja, o estranhamento não é simplesmente linguístico mas ao mesmo tempo cultural,

histórico, social, construídos no espaço intermediário ocupado pelas identidades do exilado.

Ao pensar a atualização da língua de origem na passagem de uma língua a outra,

Daniel Sibony pondera que todo escritor autêntico frequenta entre-lugares linguísticos como

um sonho ou um fantasma:

A origem não é somente de onde viemos. Nós nela tropeçamos e isso anima
nossos deslocamentos. A origem parece um limite intransponível, mas ela
induz as vias de passagem; as passadas, as viagens. Não há língua-origem
nem origem das línguas, mas os efeitos da origem articulam-se entre duas
línguas; […] não há Identidade mas isso ocorre no entre-duas-identidades e
as mutações da origem. […] A origem, como o horizonte, nos segue quando
dela fugimos, se distancia quando vamos a ela, e seus eclipses ou retornos se
marcam não por um dado puro, único, mas por dois momentos, duas
instâncias, entre as quais estamos presos, encontramo-nos presos,
frequentemente sem seu conhecimento (SIBONY: 2003, p. 16).136

Além de a relação com a língua já ser suficiente para evidenciar a estrangeiridade

do sujeito e marcar a transitoriedade das identidades, por aproximação ou repulsa da

expressão no idioma materno ou no estrangeiro, ainda diversos outros elementos se fazem

presentes para reforçar a sensação de deslocamento. Dentre as passagens de Errances em que

o narrador ou as personagens assumem tom ensaístico, algumas têm como tema o problema

do pertencimento, como no trecho a seguir:

l’exil n’est qu’une disponibilité pour naviguer à la dérive une fois qu’on a
coupé les liens avec l’enfance. Il peut être soit souffrance, soit aventure ; ça
dépend de la façon dont on a largué les amarres et lâché du lest. La plupart
du temps, on vit les deux choses, dans un mélange de remords et de regrets.
C’est comme la vie sédentaire, mais en moins ennuyeux. Au contraire des
bateaux qui visent le retour, le problème majeur qui tracasse l’exilé est
précisément son port d’attache, pas la haute mer (KOKIS: 1996a, p. 176).

A passagem é extraída de uma fala de Boris a jovens artistas, ainda na Europa, e

nela salta aos olhos a imagem do barco como metáfora para a situação do sujeito errante.

Ainda que a mensagem indique aparente controle dessa situação, cabendo a cada um encarar o

exílio como lhe convier, a noção de “port d’attache” põe em destaque o problema do

pertencimento, já que as origens permanecem como um fantasma na mente daquele que parte,

136 “L’origine, ce n’est pas seulement là d’où on vient. On bute sur elle et cela anime nos déplacements. L’origine
semble une limite indépassable, mais elle induit les voies de passage ; les passes, les voyages. Il n’y a pas de
langue-origine ni d’origine des langues, mais les effets de l’origine viennent se jouer entre deux langues  ; […] il
n’y a pas d’Identité mais ça se joue dans l’entre-deux-identités et les mutations de l’origine. […] L’origine,
comme l’horizon, nous suit quand on la fuit, s’éloigne quand on y vient, et ses éclipses ou retours se marquent
non par une donnée pure, unique, mais par deux moments, deux instances, entre lesquelles on est pris, on se
retrouve pris, souvent à son insu”.
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seja na lembrança, seja na possibilidade, muitas vezes conflituosa e cheia de dúvidas, de

retornar ao seu porto de atracação.

Na errância pelas cidades por onde passa Boris, em que explora cenários que o

fazem lembrar de sua condição de estrangeiro, diversas são as menções a meios de transporte.

Barcos, trens, ônibus, táxis e aviões são frequentemente aludidos, o que confere à própria

narração a ideia de movimento, de deslocamento com ou sem um destino preciso. Os meios

utilizados criam um ambiente de movência, apontando para a viagem que é tema recorrente na

literatura contemporânea, em especial no que concerne aos deslocamentos de personagens e

de escritores:

A viagem, ao simbolizar em todas as culturas uma busca, uma procura de
conhecimento ou a descoberta de um centro espiritual, adquire, nas
literaturas americanas, um sentido específico de busca identitária. A figura
da viagem e do viajante podem estar associadas à figura do nômade,
simbolizando abertura ao mundo e a culturas diferentes. Ir em busca de uma
prática ancestral – o nomadismo dos indígenas nas Américas – existente
antes da chegada dos europeus, para inscrevê-la como figura emblemática na
literatura das Américas, corresponde a uma tentativa dos escritores de se
identificarem com uma forma de conceber o mundo própria ao continente
americano, onde nomadismo corresponde a uma abertura ao outro, logo a um
tipo de construção identitária aberta ao diverso e à relação (BERND: 2007b,
p. 675).

A noção de uma “construção identitária aberta ao diverso” está ligada aos trânsitos

impulsionados por questões políticas, como é o caso do exílio, e à abertura de alguns países à

acolhida de refugiados. Essa abertura não pode ser entendida como esforço voluntário e

benevolente, uma vez que o fluxo das identidades construídas através da viagem não é

pacífica, na maioria das vezes, implicando geralmente em traumas e perdas.

A fluidez das identidades é marca da contemporaneidade, aspecto reforçado por

Maria Bernadette Porto ao refletir sobre a dissociação entre identidade e país natal num

momento em que as fronteiras nacionais encontram-se diluídas e as identidades deixam de ser

vistas como “localizações estáveis”:

trata-se, agora, de desconfiar das seguranças identitárias já que, cada vez
mais, irrompem nas paisagens da contemporaneidade, mapas das incertezas,
das desleituras e das desaprendizagens relativas às profundas transformações
ocorridas no quadro de referências que conferiam às pessoas a ideia de
estarem ancoradas no mundo (PORTO: 2004, p. 77).

Muitas são as incertezas quanto ao caminho de volta da personagem de Errances.

Ainda no avião de volta ao Rio de Janeiro, por exemplo, o protagonista experimenta a

angústia de não saber ao certo o que o espera no país natal e começa a conjecturar a respeito
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da situação de quem passara um longo período distante de suas origens. O narrador reflete

sobre a possibilidade de o avião cair, e essa queda hipotética, que marcaria o fim da vida e da

insegurança de Boris, faz referência à queda simbólica por ser a própria terra natal o solo com

o qual se chocaria: “Dehors, à la fin du voyage, il y aurait un sol dur et résistant qui le

concernerait, dont il ne pourrait plus rien dire que c’était le pays des autres. Ni la langue des

autres, ni des amours inconnues ou des espaces pour s’émerveiller. Plus maintenant ” (KOKIS:

1996a, p. 269).

Não é por acaso que o capítulo que descreve os detalhes do retorno se passa

dentro de um avião, elemento concreto que faz a travessia, a passagem, sem deixar de apontar

para o etéreo, o vazio, o intermediário. É dentro desse entre-lugar por excelência que a

personagem reflete acerca da fragilidade da estabilidade que tinha no exílio e se prepara, se é

que isso é possível, para adentrar a pátria que deixara.

A estrangeiridade de Boris também é marcada ao longo do romance pela

referência a seu pai. O protagonista apresenta Dimitri como um imigrante alemão (KOKIS:

1996a, p. 100; p. 103), ou russo misturado com alemão (p. 160) e o descreve como um sujeito

trabalhador, aficionado pelo seu ofício de mecânico, avesso aos comunistas e ao movimento

sindical. Ele parece marcar a todo tempo sua estrangeiridade no Brasil, fazendo

constantemente críticas ao país e estimulando no filho, desde criança, o espírito errante e

desbravador, tendo respeitado e apoiado sua partida do país.

A figura do pai é recorrente em diversos momentos, dentre os quais vale destacar

a seguinte passagem, de uma conversa entre Boris e seu companheiro de viagem Mateus, já

fora do Brasil, em trânsito rumo ao Peru:

– Je ne sais pas comment a été ta vie, reprend Mateus. Peut-être que toi non
plus, tu n’as pas de comptes à rendre. Il y a ton vieux… Est-ce qu’il t’a
aidé ?
– Et comment ! Mais je ne m’en fais pas pour lui. Il a son travail de
mécanicien, la chose qu’il aime le plus au monde. Je crois qu’il sera fier de
me savoir en voyage. Je l’ai toujours entendu dire que la vie à l’étranger était
meilleure qu’au Brésil. Il ne quittera jamais son travail, mais il aime
rouspéter. Un vrai gringo.
– Tu vois, Bob, maintenant tu pourras réaliser son rêve, pour lui raconter
ensuite tout ce que tu auras vu, pour lui dire qu’il avait raison, ça va lui faire
plaisir.
– Il m’a toujours encouragé à me percevoir comme un étranger. Pas
ouvertement et sans tristesse. C’était plutôt par souci de comparer sans cesse
les choses, de changer de points de vue, pour que je ne me contente pas de la
vie telle qu’elle est. Ça doit être une manie des mécaniciens (KOKIS: 1996a,
p. 103).
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A descrição do pai como “un vrai gringo” marca seu caráter deslocado e o fato

nunca ter se integrado ao Brasil, ainda que tenha vivido no país durante a maior parte de sua

vida. Boris carrega consigo essa estrangeiridade transmitida pelo pai, que o acompanha na

lembrança ao longo das viagens. Ainda na juventude, em Paris, recebe através de Monica,

uma amiga brasileira, um pacote do pai. O cuidado e a atenção da parte dele ao preparar o

pacote revela uma ligação de carinho entre os dois, apesar da distância. Destaca-se o recado

que acompanha o presente, registro de seu incentivo às viagens do filho:

Boris reconnaît avec tendresse le souci de perfection de son père, son respect
à l’égard des grandes distances que le colis était destiné à parcourir. Il défait
délicatement les nœuds, décolle le ruban sans déchirer le papier et découvre
enfin une bouteille de cachaça protégée par un cylindre de paille, une
cartouche de cigarettes Continental et une petite boîte de cigares. […]
L’emballage de la boîte de cigares est recollé avec un ruban transparent.
Boris la gratte avec l’ongle, décolle le ruban et entrouvre le couvercle. Un
papier plié en rouleau se trouve à la place d’un des cigares. Il l’examine et
découvre un message dans une écriture ancienne et laborieuse : J’ai fumé un
cigare de ta boîte en pensant à toi. Voyage encore, Boria. Je vais bien et je
voyage avec toi. Écris-moi et ne t’occupe de rien d’autre. Ton vieux, Dmitri
(KOKIS: 1996a, p. 234-5).

A ligação entre os dois permanece viva através de cartas que Boris enviava ao pai.

Nelas, contava experiências de viagens e aventuras fantásticas que são reveladas, ao final,

como mera ficção, já que o que escrevia não era mais do que uma compilação de ideias

encontradas em livros que lera, sobretudo de Conrad, para agradar ao pai. Ao voltar para o

Brasil na maturidade, Boris pensa com ternura na relação com o pai e percebe que tinham

muito em comum, sobretudo o espírito errante:

Je crois qu’il était heureux. Il a pu voyager à nouveau à l’aide de mes lettres,
et il semblait content de me savoir au large. D’ailleurs, je l’ai toujours connu
en train de refaire mentalement ses propres errances par le biais des cartes
géographiques et de la simple imagination… Lorsque j’étais jeune, son
attitude détachée m’avait causé une sorte de carence, d’autant plus que je
savais que nous avions de choses en commun (KOKIS: 1996a, p. 320-1).

Nos últimos capítulos do romance, o narrador acompanha a chegada de Boris ao

túmulo do pai, que se suicidara alguns anos antes, sendo mencionadas diversas das cartas que

havia enviado a Dmitri ao longo da vida no exterior 137. No encontro com a esposa de seu pai

137 Em L’amour du lointain, o autor afirma ter aproveitado o processo de escrita de Errances para fazer as pazes
com seu passado e para dar adeus, via ficção, ao seu Rio de Janeiro natal. Vale destacar a passagem em que
comenta os bastidores da escrita do capítulo em que Boris vai visitar o túmulo do pai: “Eu fui até a sepultura
imaginária do meu próprio pai, morto só na Taquara no meio dos escombros de sua casa de sonho, de seu jardim
invadido pelas amoras e de suas laranjeiras abandonadas. Fui lá para contar-lhe que na verdade o mundo de
longe é tão vasto e cheio de possibilidades como ele pensava, e que apesar de tudo eu tinha muita gratidão a ele
por eu ter sido o destinatário privilegiado de sua nostalgia dos países cobertos de neve. Aliás fico muito
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na Taquara, lugar precário onde o pai viveu seus últimos dias, Boris recebe uma caixa com

alguns pertences de Dmitri. Entre objetos cotidianos aparentemente sem importância, está um

bilhete do pai e seu passaporte Nansen, documento de identificação internacional emitido para

refugiados apátridas:

Boris examina ensuite avec émotion le passeport Nansen de son père, émis
par le gouvernement brésilien, mais de couleur jaune, avec la mention de la
Convention des réfugiés de la Croix-Rouge et de la Société des Nations, et le
tampon agressif : APATRIDE. […] Sa carte d’identité, agrafée à la
couverture du passeport, n’était qu’une masse informe et ne révélerait plus
jamais rien (KOKIS: 1996a, p. 406).

Mais do que simples documento, o passaporte está junto a uma carteira de

identidade descrita como uma massa disforme, simbolizando a fragmentação da própria

identidade do pai. O estado de decomposição do documento de identificação remete à

fragilização das identidades do sujeito contemporâneo, que se potencializa no contexto da

imigração. Essa fluidez é assim aludida por Bauman:

Tornamo-nos conscientes de que o “pertencimento” e a “identidade” não têm
a solidez de uma rocha, não são garantidos para toda a vida, são bastante
negociáveis e revogáveis, e de que as decisões que o próprio indivíduo toma,
os caminhos que percorre, a maneira como age – e a determinação de se
manter firme a tudo isso – são fatores cruciais tanto para o “pertencimento”
quanto para a “identidade” (BAUMAN: 2005, p. 17).

As renegociações e reconfigurações da identidade do sujeito são sempre

transitórias, escorregadias, e por mais que um documento ateste o nome e a identidade, ele

não passa de um pedaço de papel ao qual se tenta em vão apegar-se na tentativa de fixar no

mínimo algum traço dessa identidade, seja o território, a nacionalidade ou a filiação.

A respeito das mutações identitárias que atravessam toda a trajetória da

personagem de Errances, faz-se necessário destacar suas mudanças de nome. Nascido Boris

Nikto, ele muda de nome ao partir em exílio, instalando-se na Europa com a identidade de

Robert Nowan, que tem a ver com seu apelido na época da militância (Bob). É o próprio Boris

emocionado a cada releitura dessa passagem, como se eu tivesse efetivamente ido até lá, na companhia do
motorista Pindoca, para homenagear esse pai meio real, meio inventado. Ao deixar a sepultura de seu pai, Boris
Nikto se apronta para se tornar o Ulisses errante de Kazantzakis, de onde vem minha piscada de olho final a
outro errante, Joseph Conrad” (KOKIS: 2012, p. 276). A referência ao Ulisses de Kazantzakis é também
observada no fato de Boris decidir partir novamente do Brasil: “o Ulisses kazantzakiano sente um profundo
desencanto, e sua ilha tão desejada torna-se a seus olhos estreita e asfixiante. Decide, então, partir novamente,
com alguns poucos companheiros, sem rumo determinado. Se na primeira Odisséia o tema é a volta (nostos), na
Odisséia kazantzakiana há uma tentativa clara de superação da meta representada pela chegada à Ítaca. Como
reavaliação moderna do herói de Homero, o herói de Kazantzakis mantém-se em marcha, ultrapassando suas
próprias conquistas, visto que a chegada não manifesta nele o apaziguamento, e sim o desejo de ir além. Nesta
continuação, Ulisses descobre que a ‘superação’ é constituída pelo próprio caminho, e então, lança-se novamente
à viagem” (BERNARDES: 2007, p. 368-9).
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quem chega à conclusão de que “Lorsqu’on change de pays, la première chose qu’on perd,

c’est son vrai nom” (KOKIS: 1996a, p. 401-2). Após mais de vinte anos exilado, ao voltar

para o Brasil, recebe novos documentos e assume a identidade de Martin Niemand. Os três

sobrenomes estão relacionados, significam “ninguém” (Nikto em russo, Niemand em alemão

e Nowan em pidgin). Em certas passagens do romance, ainda, há alusão à dificuldade de se

pronunciar no Brasil o nome de batismo da personagem Boris, que seu pai chamava de Boria.

O próprio Dmitri passava pela mesma situação: sua esposa, por exemplo, o chamava de

Demetrio, nome que fora inscrito em sua lápide. Tais situações só reforçam o quanto as

identidades dessas personagens são provisórias e mutáveis, elemento que contribui para

construir seu caráter errante138. É o próprio Sergio Kokis quem comenta, em L’amour du

lointain, o uso desses recursos para desenhar as personagens de Errances:

Boris Nikto, a personagem principal, é o meu Ulisses, e seu nome é
“ninguém”, como havia alegado o herói de Homero (Nikto en russo,
Niemand em alemão, Nowan em pidgin). É um herói mítico à sua maneira,
tocado pela tragédia inicial, que pouco a pouco se dá conta de que ela o
ajudava em seu projeto mais caro. Não somente o seu, mas também o de seu
velho pai apátrida, Dmitri, o imigrante do Báltico encalhado no Brasil e
sempre nostálgico com relação a suas origens. E a viagem, esse périplo
circular do herói, me permitiu antes de tudo me divertir como se eu
passeasse em um mito pegando carona (KOKIS: 2012, p. 276).139

O herói de Errances é construído a partir de elementos de Ulisses, no que a

identidade de Boris é discutida e (re)construída a partir da ideia de “ninguém”, e Jasão, no que

sua trajetória errante, junto a seus companheiros, adquire força e sentido no movimento em si.

A preocupação com o retorno que ocupa um número significativo de páginas do romance

138 Piotr Sadkowski propõe uma análise dos nomes no romance, um dos aspectos da subversão da reescrita do
mito praticada por Kokis é o problema das transformações do sobrenome do herói: Nikto, Nowan e Niemand são
nomes que mantêm o mesmo sentido de apersonalidade e anonimato. Chamar-se Nikto-Nowan-Niemand, ou
seja, “Ninguém”, simboliza a liberdade do artista vagabundo para quem a identidade se confunde com a obra e
com o exílio. Nikto, que contrariamente a Ulisses continua a se chamar “ninguém”, designa-se como o herói da
anti-nostalgia, curado, portanto, do complexo de Ulisses. Quanto ao primeiro nome, seguindo uma trama
conotativa heterolinguística, além de sua etimologia eslava que significa “combatente”, a terminação “is” se
repete tanto em Ulisses como em Kokis. Sadkowski entende que a primeira sílaba remete ao lexema inglês
“born” (nascido), inscrevendo o significante onomástico na isotopia de engendramento do sujeito através do ato
narrativo. Traz, também, o eco dos termos franceses “bords”, “bordages”, “bornes”, associando-se ao caráter
migrante, transfronteiriço do protagonista. Pode-se perceber ainda uma nordicidade do herói (“bora”, vento
nordeste frio e violento nas regiões do mar Adriático, e “boreal”), acentuando a postura do eterno estrangeiro que
ele mantém com relação a seu meio natal latino-americano (SADKOWSKI: 2007, p. 65-6).
139 “Boris Nikto, le personnage principal, est mon Ulysse, et son nom est donc «  personne » comme l’avait
prétendu le héros d’Homère (Nikto en russe, Niemand en allemand, Nowan en pidgin). C’est un héros mythique
à sa façon, frappé par la tragédie initiale, qui se rend aussi peu à peu compte que celle-ci l’aidait dans son projet
le plus cher. Non seulement le sien, mais aussi celui de son vieux père apatride, Dmitri, l’immigrant de la
Baltique échoué au Brésil et toujours nostalgique de ses origines. Et le voyage, ce périple circulaire du héros,
m’a permis avant tout de me divertir comme si je me promenais dans un mythe en faisant de l’autostop”.
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complementa-se com o espírito viajante impresso na figura de Boris na juventude e que

ressurge quando se estabelece no Brasil, ainda que provisoriamente, na maturidade. Para Zilá

Bernd, a viagem é uma figura da ambivalência, pois o viajante não se realiza inteiramente

nem na chegada nem na partida, mas ao longo do caminho, na própria travessia:

nas obras dos escritores que se reapropriam do mito de Jasão, o projeto é o
da dessacralização, correspondendo a uma tentativa de exorcizar os
fantasmas do enraizamento; fazendo a opção pela movência e pelo
nomadismo, os escritores põem em xeque as certezas de pertença inequívoca
a um só lugar, afirmando antes uma identidade aberta à relação com o outro
no Diverso (BERND: 2007a, p. 673).

É comum, em narrativas migrantes, o contato com os pais ou a sua perda como

tema que dispara reflexões sobre o pertencimento. A perda dos pais é, simbolicamente, a

perda das origens, o que implica em uma ambiguidade: pode ser um processo de libertação, na

medida em que se soltam as amarras de uma história familiar para o pleno trânsito pelo

mundo, ou um trauma, uma vez que os pontos de ligação com o passado são

permanentemente eliminados, levando o sujeito a viver na incerteza e na incompletude.

Eurídice Figueiredo aborda a questão da seguinte maneira:

O trauma da imigração pode-se manifestar também por uma relação
conflituosa com os pais e as imposições culturais da comunidade à qual
pertence. Como assinala Dominique Viart, em muitas narrativas de língua
francesa desde os anos 1980 percebe-se uma preocupação de reconstrução de
uma genealogia, o que revela a fratura que significou a emigração – do
próprio escritor ou de seus pais – e o sentimento de deserdamento
(déshérence). Tomber en déshérence se diz de um bem que não tem herdeiro,
o que coloca a questão da impossível transmissão por falta de continuidade
(FIGUEIREDO: 2008b, p. 74).

Na construção do herói de Errances a ruptura com as origens familiares já está

estabelecida desde o início, uma vez que seu próprio pai era imigrante e não é sugerido

nenhum tipo de contato com a família que deixou. Boris cresceu, portanto, familiarizado com

estrangeiridade, sendo o apoio do pai um elemento a mais para impulsioná-lo a excursionar

pelo mundo. Não por acaso, viveu a maior parte do tempo na Alemanha, e lá se estabeleceu

como poeta reconhecido e aclamado. Esse dado pode ser lido como uma forma de resgate das

origens deixada para trás pelo pai, originário dessa região. Quanto à herança deixada por esse

pai, trata-se de seus documentos: ele passa ao filho uma caixa que simboliza de seu caráter

errante e seu estatuto de refugiado. Parece necessário que Boris tome conhecimento dessa

herança simbólica, tocando concretamente nesses objetos, para que possa se libertar do peso

149



do retorno ao Brasil. Ao libertar-se de um passado mal resolvido, toma consciência de que seu

lugar é no mundo, o que o impulsiona a sair novamente do país.

Em determinado momento da estadia no Rio de Janeiro, decepcionado com o

cenário encontrado e consciente de que nada mais o prenderia no Brasil, Boris começa a se

dar conta de que não há mais espaço nem razão para sua permanência. Tudo o que lhe restava

era continuar em movimento, explorando sua vontade de descobrir novas paisagens onde

pudesse desfrutar de sua liberdade:

Il restait l’errance, les horizons lointains et cette soif de voyage pour nier la
mort. Aussi l’amour des langues étrangères, des femmes des autres, le
sentiment bienfaisant de liberté dans la solitude en passant devant les
maisons de ceux qui étaient enfermés dans leurs existences fades, étouffantes
et circulaires (KOKIS: 1996a, p. 342).

É assim que a personagem encerra seu ciclo, partindo novamente do Brasil. Ao

embarcar num navio no porto do Rio de Janeiro, ele assume conscientemente sua condição

errante e seu estatuto de viajante, sujeito em trânsito para quem o movimento é essencial para

que se sinta vivo, para que consiga continuar a produzir sua arte e para dar sentido a sua

existência.

3 . 2 PAYS SANS CHAPEAU E L’ÉNIGME DU RETOUR: DOIS RETORNOS, DOIS
OLHARES

Je voudrais que rien n’ait changé durant mon absence.
J’aimerais reprendre furtivement ma place parmi les
miens, comme si de rien n’était, comme si je ne les avais
jamais quittés. En même temps, je ne renie pas mon
voyage.

Dany Laferrière (Pays sans chapeau)

C’est en vivant à Montréal que j’ai pris conscience de
mon individualité. À moins trente degrés, on a tout de
suite une conscience physique de soi. Le froid fait baisser
la température. Dans la chaleur de Port-au-Prince
l’imagination s’enflamme si aisément. Le dictateur
m’avait jeté à la porte de mon pays. Pour y retourner, je
passe par la fenêtre du roman.

Dany Laferrière (L’énigme du retour)
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No célebre poema de Aimé Césaire Cahier d’un retour au pays natal/Diário de

um retorno ao país natal, texto que integra o vasto universo de referências literárias de Dany

Laferrière, o retorno ao local de origem implica em um movimento em espiral que não tem

fim. Trata-se de uma busca por ela mesma, em que visitar a terra deixada para trás representa

fazer uma viagem ao mais profundo de si, tal como se observa nos textos de Laferrière que

integram a presente análise, os romances Pays sans chapeau (publicado originalmente em

1996) e L’énigme du retour (lançado em 2009).

A tradutora de Césaire no Brasil, Lilian Pestre de Almeida, no posfácio à edição

bilíngue do poema considerado um dos marcos da expressão literária antilhana, entende que

nele o efetivo retorno está fora do alcance do poeta. Ela pensa o movimento de retorno como

uma viagem aberta, sendo esse tipo de relato inacabado, e o ponto de chegada é visto como

inacessível:

é evidente que a busca não terminou; ela se abre para novas viagens e para
outra busca nas quais a impossível transmutação final será, uma vez mais,
tentada. Em vão. E o processo não tem fim: a viagem de retorno […] não se
fecha. A volta ao país natal desemboca em outra viagem; a ascensão, numa
outra descida, melhor ainda: numa queda fulminante e deliberada
(ALMEIDA apud CÉSAIRE: 2012, p. 97).

Ao final de L’énigme du retour, o narrador diz: “Ce n’est plus l’hiver. Ce n’est

plus l’été. Ce n’est plus le nord. Ce n’est plus le sud. La vie sphérique, enfin ”

(LAFERRIÈRE: 2009, p. 279). A ideia da viagem que “não se fecha”, que aponta para novos

e sucessivos deslocamentos, está presente, como se viu, na trajetória da personagem de

Errances, e integra também os movimentos de retorno nos romances de Laferrière analisados.

Uma evidência do estado inconcluso da viagem de retorno é o fato de o autor ter explorado o

tema em dois romances distintos, trazendo ao seu universo literário dois momentos em que o

percurso das personagens se volta para o país de origem, insistindo em abordar o tema sob

diversos enfoques.

O impulso em reencontrar o país natal tem a ver com o caráter errante dos

protagonistas, que perfazem o caminho de volta como quem busca reescrever sua própria

história, ligada a traumas e perdas. O espírito nômade é um dos principais componentes

dessas personagens viajantes, e está necessariamente ligado à busca, como salienta Zilá

Bernd:

a viagem permeia os textos literários das mais diferentes geografias, sendo
que frequentemente trata-se de viagens ao interior de si mesmo ou de
viagens imaginárias. Histórias de regresso à casa paterna e da intimidade
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perdida com os familiares são, na verdade, viagens da memória que revisita
certos lugares do passado, em busca de si mesmo e dos outros (BERND:
2007b, p. 676).

Em ambos os romances, a exploração do território é ponto de partida para a

reavaliação do passado dos protagonistas-narradores que, tendo o ofício da escrita como

atividade de vida, empreendem um mergulho profundo na sociedade de origem, o Haiti, para

desvelar os deslocamentos físicos, identitários e psicológicos daqueles que retornam ao país

natal após longo período de exílio. O retorno ficcional ao Haiti de personagens com trajetórias

semelhantes à do próprio Dany traz ao universo romanesco a exploração do espaço

autobiográfico, característica observada no conjunto da obra do autor.

Tal movimento aponta para o apagamento da ideia de território, que passa de lugar

físico e estável a uma espécie de entre-lugar que não diz respeito só ao espaço, mas também a

um tempo que não pode mais ser medido, já que presente e passado se misturam na tentativa

frustrada de (re)constituição das identidades das personagens quando do retorno. É o próprio

narrador de L’énigme du retour quem contribui para essa reflexão: 

Oh, là-bas c’est devenu pareil qu’ici pour moi. Pourtant ce n’est pas le même
paysage. J’ai perdu la notion du territoire. Ça se fait si doucement qu’on ne
s’en rend pas compte, mais au fur et à mesure que le temps passe les images
qu’on a gardées dans sa mémoire sont remplacées par de nouvelles et ça
n’arrête pas (LAFERRIÈRE: 2009, p. 242).

Para Irene de Paula, “toda a obra de Laferrière é intensamente marcada por

deslocamentos em espaços reais e imaginários que narram a descoberta da alteridade e o

encontro entre diferentes culturas e subjetividades” (PAULA: 2010, p. 217). Esse encontro é

bastante peculiar nas obras aqui em questão, uma vez que as narrativas põem em jogo o

contato com um espaço que é simultaneamente real (por ter como referente o país natal do

autor) e inventado (pois os movimentos de retorno das personagens não correspondem

necessariamente ao(s) retorno(s) observados na biografia de Laferrière), e no qual os

protagonistas experimentam o encontro com personagens que impulsionam reflexões

profundas acerca da estrangeiridade do sujeito exilado140.

Ao falar sobre as relações existentes entre seus textos, Dany Laferrière aborda a

ideia de “romances gêmeos”, que seriam desdobramentos de uma mesma temática ou a

140 Apesar de alguns críticos considerarem todos os protagonistas de Laferrière como desdobramentos do próprio
autor, entendendo-os nos romances como representações de uma mesma personagem, os protagonistas de Pays
sans chapeau (Vieux Os) e de L’énigme du retour (Windsor) são entendidos aqui como personagens distintas.
Embora tenham alguns elementos em comum com a biografia do escritor, como foi visto quando da exploração
do espaço autobiográfico em sua obra, entende-se aqui que essas personagens são distintas, embora com alguns
traços semelhantes, pois representam diferentes desdobramentos ficcionais do autor.

152



realização de um movimento semelhante por parte de personagens diferentes. São novos

olhares sobre um mesmo tema, novos ângulos de observação, o que resulta em textos distintos

mas cuja leitura revela uma clara aproximação, como se as abordagens se complementassem:

“Todos os meus romances têm uma ligação, mas é verdade que há romances gêmeos. Eu diria

que Pays sans chapeau e L’énigme du retour são o mesmo movimento”141 (apud SROKA:

2010, p. 153).

Em Pays sans chapeau, a volta se impõe como uma necessidade do escritor de

escrever “au cœur de cette énergie caribéenne” (LAFERRIÈRE: 2007, p. 12), num retorno ao

país após a morte da avó Da. A viagem leva o protagonista a mergulhar nas entranhas da

sociedade que deixara vinte anos antes, retomando o contato com o universo religioso do

vodu, com a morte, com o luto e com o que isso representa na cultura haitiana, numa busca de

conciliação entre o país real e o país sonhado. Em L’énigme du retour, a viagem motivada

pela morte do pai leva o narrador a buscar a si mesmo no país que deixara para trás, o que

aguça seu olhar quanto a essa sociedade no presente. A relação com a morte, portanto, é

também um tema fortemente presente no romance.

A relação de Vieux Os, narrador de Pays sans chapeau, com suas origens, se dá

prioritariamente através de personagens femininas que fizeram parte de sua infância, como

sua mãe, sua tia e sua avó. Essa ideia é reforçada pelo nome do protagonista, que é utilizado

em outros romances e coincide com o apelido do autor na infância. No caso de L’énigme du

retour, o percurso do protagonista se constrói por meio do contato com um universo

preferencialmente masculino, já que as figuras que o acompanham na narração são o pai

morto, que também se chamava Windsor, o sobrinho do narrador, que se chama Dany, e a

companhia poética de Aimé Césaire.

No que concerne à busca pelo lugar, vale relembrar que um dos temas frequentes

na obra de Dany Laferrière é a exploração do espaço, seja a descoberta do novo local de

acolhida, seja o lugar de origem ou mesmo o espaço imaginado, uma espécie de paisagem

idealizada pela memória da juventude. Em diversas ocasiões o autor declara ocupar (e ser

ocupado por) diferentes territórios em sua obra e em sua vida, o que torna os mosaicos

identitários que desenha ainda mais complexos. Confrontando declarações em diferentes

entrevistas concedidas pelo autor, Ursula Mathis-Moser aborda o caráter fragmentário da

141 “Tous mes romans ont un lien, mais il est vrai qu’il y a des romans jumeaux. Je dirais que Pays sans chapeau
et L’énigme du retour, c’est le même mouvement”.
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exploração do espaço na obra de Laferrière ao analisar o trânsito empreendido entre o Haiti,

Montreal e Miami:

Esses lugares biográficos, Montreal e Miami, juntam-se e se superpõem em
um terceiro, o Haiti, e a questão inicial se coloca novamente: quem é então
Dany Laferrière? “Fala-se sempre de mim em termos de território. Ora, não
me sinto haitiano nem quebequense. Mais americano”, responde-nos ele, e
ao mesmo tempo, paradoxalmente, ele constata: “[Eu] permaneço
montrealense, mas sobretudo profundamente haitiano na alma”. Interrogado
sobre sua identidade, ele inverte os fatos novamente, sem a menor
preocupação com a contradição: “Eu vivo também esse desconforto face ao
Haiti e a minha identidade. Eu não sou verdadeiramente montrealense, eu
não sou haitiano e meus amigos são quebequenses, e eu vivo nos Estados
Unidos” (MATHIS-MOSER: 2003, p. 34).142

Não se trata de denunciar contradições, mas de tomar exemplos de declarações

aparentemente contraditórias para revelar o fundo caleidoscópico da identidade de autor que

respinga ao longo de sua obra. Se a experiência de vida do escritor é repleta de idas e vindas

nas quais o pertencimento é sempre provisório, em sua escrita a transnacionalidade ressurge a

todo momento, por meio da construção de mosaicos de identidades calcadas no além, sempre

“em busca de” e “entre” aqui e lá, muito além dos limites territoriais:

Todo lugar está irremediavelmente ligado a sensações, emoções, imagens,
acontecimentos particulares, e assim o eu não reconhece mais uma
identidade única e unida, mas uma figuração identitária própria, móvel e
formada por traços diferentes e impulsos mutáveis, desiguais, que
respondem a situações particulares. […] A essência do ser se vê substituída
aqui pelo múltiplo, multiplicidade que se desdobra em quadros variáveis e
cambiantes. O alhures permanece a grande tentação do universo mental e do
espaço cultural de Dany Laferrière. Consequentemente, ele viajará de um
lugar físico, de um lugar mental a outro, ele não cessará de atravessar
fronteiras, ele estará constantemente “em movência”, entre partidas, perdas,
exílios, mas também tentações de reancoragem e reencontros (MATHIS-
MOSER: 2003, p. 34-5).143

142 “Ces deux lieux biographiques, Montréal et Miami, se joignent et se superposent dans un troisième, Haïti, et
la question initiale s’impose de nouveau : qui est donc Dany Laferrière ? « On parle toujours de moi en termes de
territoire. Or, je ne me sens pas Haïtien ni Québécois. Plutôt Américain  », nous répond-il, et en même temps,
paradoxalement, il constate : « [Je] demeure montréalais, mais surtout profondément haïtien dans l’âme ».
Interrogé sur son identité, il renverse les faits de nouveau, sans le moindre souci pour la contradiction  : « Je vis
aussi cet inconfort face à Haïti et à mon identité. Je ne suis pas vraiment Montréalais, je ne suis pas Haïtien et
mes amis sont québécois, et je vis aux États-Unis »”.
143 “Tout lieu est irrémédiablement lié à des sensations, des émotions, des images, des événements particuliers, et
ainsi le moi ne se reconnaît pas une identité unique et unie, mais une figuration identitaire propre, mobile et
façonnée par des traits différents et des impulsions changeantes, inégales, répondant à des situations
particulières. […] L’essence de l’être se voit remplacée ici par le multiple, cette multiplicité se déployant dans
des cadres variables et changeants. L’ailleurs reste la grande tentation de l’univers mental et de l’espace culturel
de Dany Laferrière. Par conséquent, il voyagera d’un lieu physique, d’un lieu mental à l’autre, il ne cessera de
traverser des frontières ; il sera constamment « en mouvance », entre des départs, des pertes, des exils, mais aussi
des tentations de réancrage et des retrouvailles”.
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A tematização de processos ligados à experiência do exílio, como a fragmentação

das identidades e a impossibilidade de fixação do sujeito segundo uma visão totalizadora e

estanque das culturas em contato tem a ver com o impulso, em Dany Laferrière, de eliminar

algumas das etiquetas que lhe são impostas afim de classificar sua produção. Para Jimmy

Thibeault, tal postura se revela no posicionamento da figura do escritor no centro dos relatos:

essa seria a única possibilidade de definição, contrariamente aos rótulos atribuídos segundo

critérios territoriais ou étnicos:

Laferrière, ao recusar o vocábulo que designa o pertencimento a um espaço
coletivo culturalmente determinado […], reivindica o direito de ser
reconhecido em sua individualidade, ou seja, colocando o escritor no centro
de toda representação identitária. Assim, quando fala de suas influências,
Laferrière se desprende de toda relação “comunitária” ao recusar, logo de
início, os critérios de pertencimento e de reconhecimento identitários
impostos pelo seu nascimento (THIBEAULT: 2011, p. 25).144

A reivindicação do reconhecimento da arte da escrita como única possibilidade de

definição do sujeito significa ir contra a nacionalização ou categorização do escritor segundo

critérios fixos de identidade, de pertença a esta ou aquela comunidade migrante, e mesmo a

classificação das obras segundo gêneros claramente pré-estabelecidos. Essa recusa dos rótulos

é reiterada pelo autor, que considera que o artista é um sujeito inclassificável:

Quando a literatura tem um qualificativo que lhe é associado, ela me
interessa menos. Penso que um bom escritor, um grande escritor, só faz
literatura. Quando você escreve literatura de viagem, isso não é literatura.
Em contrapartida, quando alguns escritores importantes fazem literatura
policial, isso não é literatura policial, mas sim literatura. […] Para mim, só
há gêneros quando se faz disso um trabalho. Quando estamos na arte, vamos
mais longe do que a fabricação. […] Quando vamos mais longe, quando
assumimos o risco de não abarcar o máximo possível, mas de tentar dizer
alguma coisa no mais profundo de si mesmo, não há literatura de gênero:
você faz literatura (apud SROKA: 2010, p. 198).145

144 “Laferrière, en refusant le vocable qui désigne l’appartenance à un espace collectif culturellement déterminé
[…], se réclame du droit d’être reconnu dans son individualité, c’est-à-dire en plaçant l’écrivain au centre de
toute représentation identitaire. Ainsi, lorsqu’il parle de ses influences, Laferrière se dégage de tout rapport
« communautaire » en refusant d’emblée les critères d’appartenance et de reconnaissance identitaires qu’impose
sa naissance”.
145 “Dès que la littérature a un qualificatif qui lui est accolé, elle m’intéresse moins. Je pense qu’un bon écrivain,
un grand écrivain, ne fait que de la littérature. Quand vous écrivez de la littérature de voyage, ce n’est pas de la
littérature. En revanche, quand certains écrivains importants font du polar, ce n’est pas du polar, mais de la
littérature. […] Pour moi, il n’y a de genre que quand on en fait un métier. Dès qu’on est dans l’art, on va plus
loin que la fabrication […]. Quand on va plus loin, quand on prend le risque de ne pas ratisser le plus large
possible, mais de tenter de dire quelque chose au plus profond de soi-même, il n’y a plus de littérature de genre  :
vous faites de la littérature”.
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Ao afirmar que “escolher escrever, com ou sem razão, a partir de sua própria vida,

é exprimir suas obsessões”146 (DOUBROVSKY: 2005, p. 187), Doubrovsky parece estar em

consonância com Sergio Kokis, que considera sermos todos romancistas de nossa vida, e com

Dany Laferrière, quando fala sobre sua relação com o tempo e sobre a presença de sua vida

em sua arte:

Meu presente é um concentrado de passado e de futuro. Eu sou o tempo todo
eu mesmo. Vivo. É meu velho amigo Walt Whitman quem diz, a propósito
de seu livro Folhas de relva, que aquele que toca esse livro toca um homem.
É assim que escrevo. É assim que vivo. Eu escrevo como eu vivo
(LAFERRIÈRE: 2000, p. 15).147

Esta passagem, retirada do livro-entrevista J’écris comme je vis, evoca um

sentimento existencial potencializado por quem escreve sobre si: é o impulso que conduz o

sujeito a se reescrever, a repassar pelos pontos principais nos quais se (re)constroem suas

identidades. O processo de rememoração do passado é também o de reelaboração, pela

inclusão do componente ficcional, abrindo-se espaço para se pensar no uso poético do vivido,

fazendo coexistir o factual e o inventado, para além das estratégias convencionais de

categorização genérica.

Desse modo, a ficcionalização do retorno ao país natal constitui um movimento

ideal para que o eu que escreve se projete em infinitas possibilidades de reconhecimento e de

reconfiguração identitária, já que o contato com as origens posiciona o sujeito em um entre-

lugar fértil para o questionamento de seu estatuto de estrangeiro. O problema da adaptação ao

novo-velho local está presente em diversas passagens dos romances, pois aquele que parte é

forçado a cortar as amarras que o ligavam ao contexto original e a relegar essas ligações à

instância da memória, que por sua vez implica em desbravar o campo do ficcional, em fabular

sua própria existência.

Embora os dois romances tenham alguns traços em comum, há uma distinção

fundamental no que concerne à construção das narrativas. Pays sans chapeau apresenta uma

estrutura de capítulos separados alternadamente sob os títulos “Pays réel” (país real) e “Pays

rêvé” (país sonhado), sendo que a maioria das passagens em seu interior recebem, ainda, outro

subtítulo de acordo com uma organização temática, predominantemente no caso das

passagens intituladas “Pays réel”.

146 “choisir d’écrire, à tort ou à raison, à partir de sa propre vie, c’est exprimer ses obsessions”.
147 “Mon présent est un concentré de passé et de futur. Je suis en tout temps moi-même. Vivant. C’est mon vieil
ami Walt Whitman qui dit à propos de son livre Feuilles d’herbe que celui qui touche ce livre touche un homme.
C’est ainsi que j’écris. C’est ainsi que je vis. J’écris comme je vis”.
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Os capítulos de abertura e de encerramento recebem o título “Un écrivain

primitif” (um escritor primitivo), remetendo à noção de pintura primitiva. No primeiro caso, o

narrador parte de palavras isoladas, como que buscando intuitivamente o sentido do texto que

será escrito. No último, a referência à pintura primitiva é explicada a partir de uma anedota na

qual um pintor que não sabia ler nem escrever era procurado por compradores ricos e

instruídos. Seus quadros tinham como temas principais uma natureza exuberante em cores e

formas, paisagens grandiosas e alimentos em abundância, embora a realidade a seu redor

fosse completamente diferente daquilo que pintava. Ao ser perguntado sobre o contraste entre

a fartura presente em suas pinturas e a miséria em seu entorno, o pintor Baptiste responde que

o que pinta é o país dos sonhos, já que o país real não precisa ser sonhado.

A referência à pintura primitiva ressurge em L’énigme du retour, integrando cenas

de descrição da paisagem nas ruas. Uma delas é uma reflexão disparada quando o narrador

observa quadros expostos em uma feira na rua: “Les mêmes paysages luxuriants reviennent

pour dire que l’artiste ne peint pas le pays réel mais bien le pays rêvé” (LAFERRIÈRE: 2009,

p. 84); a outra referência ocorre quando o narrador observa um cortejo fúnebre: “D’où vient

cette idée de peindre la mort avec des couleurs si éclatantes et des motifs si naïfs qu’ils font

rire les enfants? Pour le peintre primitif la mort semble simple comme bonjour”

(LAFERRIÈRE: 2009, p. 163).

Cada capítulo de Pays sans chapeau possui, como epígrafe, um provérbio ou um

ditado popular, escrito em crioulo e traduzido para o francês, referência à tradição oral

haitiana. Embora algumas passagens revelem traços sutis da veia ensaística de Laferrière, que,

sob pretexto de falar sobre alguma questão cotidiana, oferece uma reflexão mais abstrata

sobre a relação do narrador-protagonista com o mundo, pode-se dizer que os relatos presentes

na maior parte da obra são narrados de forma tradicional, sem o emprego de transgressões

formais, e tratam de acontecimentos cotidianos e observações de fatos e personagens.

No segundo romance, observa-se estratégia diferente: L’énigme du retour é

dividido em duas partes: “Lents préparatifs de départ” (Lentos preparativos de partida) e “Le

retour” (O retorno), no interior das quais encontram-se breves capítulos. A primeira parte, a

mais curta, trata dos momentos que se seguiram ao telefonema em que Windsor, o

protagonista e narrador, fica sabendo da morte de seu pai, que possuía o mesmo nome. Entre

lembranças da infância sem o pai e reflexões acerca da vida no exílio, o narrador vai até os

Estados Unidos para o funeral do pai, ocasião em que descobre a existência de uma mala
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deixada por ele em um banco. A relação paterna é ceifada desde muito cedo, o pai não é

reencontrado pelo protagonista, apesar de uma tentativa fracassada de visitá-lo em Nova

Iorque.

A mala deixada pelo pai nunca é recuperada, o que representa a ideia de

impossibilidade de reconciliação com o passado no que diz respeito à relação dos dois. Não

havendo um momento que marque o encerramento do ciclo de busca pelo pai, como a

abertura da mala, essa relação que sempre fora distante e mal resolvida permanece em

suspenso. Em Errances o que simboliza a incompletude da identidade é o documento

fragmentado do pai de Boris: ele tem ao menos a chance de encerrar o ciclo encontrando os

pertences do pai. Em L’énigme du retour, a ruptura com a imagem paterna ocorre no plano

subjetivo ou não ocorre: o próprio fato de o protagonista não encontrar sequer a mala o que

representa incompletude das identidades.

Uma característica que salta aos olhos é a alternância entre passagens narradas em

prosa e outras em verso, ou numa espécie de prosa poética. Ambas as formas de escrita

revelam uma elaborada exploração da linguagem, com períodos curtos e emprego de

vocabulário preciso, em que, muitas vezes, a sonoridade, o ritmo e o lirismo do léxico

utilizado merecem especial atenção.

Nesse caso, a hibridação genérica é evidente, já que os gêneros lírico e narrativo

são colocados lado a lado levando a um efeito de complementaridade por meio da temática

abordada. A alternância entre prosa e verso em L’énigme du retour, segundo Emilia Deffis,

valoriza a não-convencionalidade do romance, sua expressão intermediária, que poderia estar

ligada à experimentação do próprio protagonista para destacar sua posição de estrangeiridade,

de estar “fora do lugar”:

A hibridação genérica parece aqui sujeita às necessidades expressivas do
narrador, sem que se possa atribuir a ele uma justificação precisa em relação
ao que conta. Quero dizer que o uso do verso não aparece estritamente
ligado à descrição de paisagens ou personagens, nem tampouco ao relato. O
mesmo acontece com a prosa. Ambos os gêneros são utilizados
alternadamente, e não fica evidente por quê. No entanto, é claro que os
efeitos sonoros alcançados pelo uso do verso potencializam a eficácia da
linguagem. Na minha opinião, a alternância de ambos os gêneros está a
serviço da exposição do caráter não convencional deste romance perante o
leitor, romance no qual o relato se prosifica ou se versifica segundo as regras
obscuras de uma experimentação expressiva: a do exilado que busca seu
lugar e seu nome (DEFFIS: 2013, p. 59-60).148

148 “La hibridación genérica parece aquí sujeta a las necesidades expresivas del narrador, sin que pueda
atribuírsele una justificación precisa en relación con lo que cuenta. Quiero decir que el uso del verso no aparece
estrictamente ligado a la descripción de paisajes o personajes, ni tampoco al relato. Lo mismo sucede con la
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Para além da hibridação observada no romance em questão, Jimmy Thibeault

amplia a reflexão ao entender que se trata, no universo literário de Dany Laferrière, da

realização de um movimento em direção à individualidade do sujeito, que toma como ponto

de partida sua própria interpretação do mundo. Para Thibeault, a apropriação do real segundo

os parâmetros da visão daquele que escreve é uma constante no conjunto da obra de

Laferrière, sendo seus narradores exemplares do posicionamento do próprio sujeito que, ao

analisar a sociedade de que faz parte, mergulha no mais profundo de si em busca de

autoconhecimento e sem preocupação com a neutralidade. Thibeault considera que se

desenha, nessas obras, um espaço de apropriação e desenvolvimento da subjetividade:

Os romances de Dany Laferrière tornam-se, assim, espaços de
reinterpretação e de afirmação de si. Com efeito, se o narrador se retira
voluntariamente do mundo que ele descreve, se ele adota uma posição de
observador mais do que de ator, constata-se rapidamente que esse mundo
observado remete sempre a sua própria subjetividade. A narrativa, nos
romances de Laferrière, nunca é neutra; ela é claramente assumida pela voz
de um narrador que interioriza o que vê, que se apropria dela e que a recria a
partir de uma interpretação pessoal (THIBEAULT: 2011, p. 26).149

O primeiro capítulo de L’énigme du retour já apresenta o tom poético que aponta

para a interiorização e para a leitura subjetiva dos fatos e objetos concretos que o rodeiam.

Logo nas primeiras linhas é anunciada a morte do pai, através de uma ligação telefônica. Esse

é o ponto de partida das reflexões, que se desenvolvem entre uma descrição do espaço e

pequenas ações que culminam na preparação para a partida:

Je laisse le pourboire sur le journal
à côté de la tasse de café froid.
En allant vers la voiture je tente d’imaginer
la solitude d’un homme face à la mort
dans un lit d’hôpital d’un pays étranger.

« La mort expire dans une blanche mare de silence »,
écrit le jeune poète martiniquais Aimé Césaire
en 1938.

prosa. Ambos géneros se utilizan alternadamente, y no resulta evidente por qué. Sin embargo, es claro que los
efectos sonoros logrados por el uso del verso potencian la eficacia del lenguaje. En mi opinión, la alternancia de
ambos géneros está al servicio de la exposición del carácter no convencional de esta novela ante el lector, novela
en la que el relato de prosifica o se versifica según las oscuras reglas de una experimentación expresiva: la del
exiliado que busca su lugar y su nombre”.
149 “Les romans de Dany Laferrière deviennent ainsi des espaces de réinterprétation et d’affirmation du soi. En
effet, si le narrateur se pose volontairement en retrait du monde qu’il décrit, s’il adopte une position
d’observateur plutôt que d’acteur, on constate rapidement que ce monde observé renvoie toujours à sa propre
subjectivité. Le récit, dans les romans de Laferrière, n’est jamais neutre  ; il est nettement pris en charge par la
voix d’un narrateur qui intériorise ce qu’il voit, qui se l’approprie et qui le recrée à partir d’une interprétation
personnelle”.
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Que peut-on savoir de l’exil et de la mort
quand on a à peine vingt-cinq ans ? (LAFERRIÈRE: 2009, p. 14).

O tom empregado nesse primeiro capítulo lembra a escrita de Chronique de la

dérive douce, em que o narrador observa seu entorno quando chega a Montreal pela primeira

vez, colocando lado a lado objetos concretos e pequenos gestos aparentemente banais,

disparando reflexões profundas acerca da partida e da chegada ao novo lugar. Em L’énigme

du retour, a observação do que está ao redor da personagem revela, na primeira parte do

romance, maior adaptação do narrador ao lugar frio: ele começa um processo de despedida da

paisagem em que viveu durante mais de trinta anos e, ao mesmo, tempo, reflete sobre a morte

aludindo às figuras do pai e do poeta Aimé Césaire. O café frio, elemento aparentemente

banal nesse trecho, adquire força simbólica por estar associado à frieza do ambiente gelado: a

xícara deixada sem ter sido terminada faz pensar na frieza do lugar que também está prestes a

ser deixado. O café é mencionado em diversas outras passagens, sobretudo na segunda parte,

quando o protagonista já está de volta ao Haiti, o que faz pensar em outras obras em que serve

de elemento associado às lembranças da infância, como em L’odeur du café (1991).

A estrangeiridade também é marcada logo de início, na imagem do pai que morre

em um hospital estrangeiro, e pela alusão ao exílio (os vinte e cinco anos de que fala no trecho

citado é aproximadamente a idade que tinha Césaire quando foi publicada primeira versão do

Cahier d’un retour au pays natal). Quanto ao narrador, embora aparentemente adaptado ao

país frio, é tocado profundamente pela notícia da morte, o que marca o não-pertencimento à

paisagem fria que o cerca:

J’ai perdu tous mes repères.
La neige a tout recouvert.
Et la glace a brûlé les odeurs.
Le règne de l’hiver.
Seul l’habitant pourrait trouver ici son chemin. (LAFERRIÈRE: 2009, p.
16).

A escolha do léxico fica clara no primeiro verso “J’ai perdu tous mes repères”, em

que a perda das referências é aludida pelo termo que, em francês, rima com “père” (pai). Além

do pai biológico, o próprio Césaire representa, de certo modo, uma figura paterna, fonte de

referência artística e intelectual, uma espécie de pai vicário na arte da escrita. A sensação de

perda do pai e de todas as referências é intensificada pela falta de orientação no caminho, cujo

traçado é apagado pela neve: o senso de orientação torna-se privilégio exclusivo do habitante

originário do local. A distância física e temporal do pai biológico contribui para essa sensação
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de deslocamento e perda que atravessa o capítulo de abertura, que é encerrado pela frase “ Je

pense à un mort de qui je n’ai pas tous les traits du visage en tête ” (LAFERRIÈRE: 2009, p.

19).

A primeira parte do romance, como o próprio título “Lents préparatifs de départ”

sugere, é dedicada a uma espécie de preparação psicológica para a ida ao Haiti. São

frequentes as alusões ao desencanto da vida no exílio, no que diz respeito ao problema do

pertencimento: assim como em Errances, o protagonista toma consciência de sua condição de

exilado, situação representada sobretudo pela dualidade entre o lugar frio, a neve, o norte (o

presente), e o calor, o sul, os trópicos (que ao mesmo tempo remetem ao passado evocado

pela lembrança e ao futuro, pela expectativa do retorno). A imagem do pai também integra

essa viagem imaginada por Laferrière, com a cerimônia do funeral e o contato com alguns

elementos desconhecidos de sua vida nos Estados Unidos. Contribui para essa reflexão acerca

da filiação a alusão ao pensamento de Aimé Césaire, cuja presença é um desdobramento das

questões ligadas ao exílio e à própria relação com o pai, como nas seguintes passagens:

Dans mon rêve, Césaire se superpose à mon père. Le même sourire fané et
cette façon de se croiser les jambes qui rappelle les dandys d’après guerre
(LAFERRIÈRE: 2009, p. 32).

Je voyage toujours avec le recueil de poèmes de Césaire. […] Et là, cette
nuit, que je vais enfin vers mon père, tout à coup je distingue l’ombre de
Césaire derrière les mots. Et je vois bien là où il a dépassé sa colère pour
découvrir des territoires inédits dans cette aventure du langage. Les images
percutantes de Césaire dansent maintenant sous mes yeux. Et cette
lancinante rage tient plus du désir de vivre dans la dignité que de vouloir
dénoncer la colonisation. Le poète m’aide à faire le lien entre cette douleur
qui me déchire et le subtil sourire de mon père (LAFERRIÈRE: 2009, p. 58).

A aventura da linguagem parece ser instrumento para se pensar a posição de

exilado do narrador, como a do pai, e revela o interesse em trazer ao romance o universo

literário como se o tema da escrita literária fosse uma outra personagem, o que acontece em

diversos outros textos. Ainda que em L’énigme du retour o impulso ensaístico acerca do fazer

literário seja menos evidente, a arte da escrita se faz presente por meio de algumas reflexões

no interior da narração. Aliado a isso, evidentemente, está o apurado uso da linguagem, por

vezes bastante metafórica, que aproxima o narrador Windsor do próprio Césaire, como se

tentasse poetizar sua própria trajetória.

O encontro com o sobrinho, que se chama Dany, é também cheia de significados

na obra, dentre os quais se destacam a reflexão sobre a arte da escrita e a questão da
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continuidade. O jovem oscila entre a vida no Haiti e a curiosidade sobre como é a vida no

exterior, o que em alguns momentos aponta para sua vontade de partir: ele seria, portanto, o

representante da terceira geração de homens da família a deixar o país. O jovem Dany quer

ser escritor, como o tio, e tenta em vão extrair dele algumas respostas a suas inquietações

sobre o ofício. Desenha-se assim o encontro entre três gerações marcadas pelo exílio; no caso

do sobrinho, a partida seria uma possibilidade de escapar da morte:

Mon neveu voudrait devenir un écrivain célèbre.
L’influence de cette culture de rock stars.
Son père est un poète en danger de mort.
Son oncle, un romancier vivant en exil.
Il faut choisir entre la mort et l’exil.
Pour son grand-père c’est la mort en exil (LAFERRIÈRE: 2009, p. 101).

Il ne veut surtout pas inquiéter ma mère
dont le mari et l’unique fils ont déjà dû s’exiler
pour les mêmes raisons.
C’est au tour de la troisième génération
de poser le problème qui n’a pas de solution (LAFERRIÈRE: 2009, p. 139).

A segunda parte do romance começa com a descrição das primeiras imagens

observadas pelo narrador ao chegar a Port-au-Prince. Chamam a atenção a experiência

sensorial da personagem, com a inclusão de elementos sinestésicos (“Et tout noter avant de

perdre la tête, intoxiqué par cette explosion de couleurs, d’odeurs et de saveurs tropicales ”, p.

78), e a alusão a uma triste realidade de pobreza e desigualdade social, o que revela o

desencantamento. A passagem a seguir exemplifica o contexto encontrado:

Dans ce bidonville du nom de Jalousie (à cause de la proximité des villas
luxueuses, ce qui nous dit quelque chose de l’humour qui y règne) cette
fillette s’est réveillée la première pour aller chercher l’eau. Je la suis avec
une longue-vue prêtée par la propriétaire de l’hôtel. Elle grimpe la montagne
comme une petite chèvre avec un bidon en plastique sur la tête et un autre
dans la main droite. Je l’ai perdue de vue tandis que j’examinais le quartier
au réveil. La revoilà. La robe mouillée plaquée sur un jeune corps maigre. Le
moustachu en cravate qui prend son café sur la galerie la suit du regard
(LAFERRIÈRE: 2009, p. 78).

O fato de a cena ser observada através de uma luneta faz pensar no distanciamento

desse narrador com relação ao lugar de origem, como se precisasse de um aparelho de

aproximação para conseguir enxergar ou examinar a realidade. Segue-se a essa passagem a

reação do homem de bigode ao acompanhar a menina com o olhar. Fica clara a ideia de desejo

sexual e sugerido o problema da pedofilia; o impulso do homem é descrito de forma

animalesca: “Concentration massive de sa part sur la danse des hanches de la jeune fille. Le
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moindre mouvement de ce corps si souple est absorbé par de petits yeux avides. Léger

frémissement du nez. Le félin bondit.” (LAFERRIÈRE: 2009, p. 78-9).

Essa observação faz pensar no problema da exploração sexual infantil, sempre

associado a uma relação de poder e de dinheiro. De forma mais direta e sem evitar a

vulgaridade, o problema é abordado também pelo protagonista de Errances quando chega ao

Brasil: a volta de Boris é narrada com diversos recursos às cores e odores do local, e ele

também compara a animais os jovens magros que vê pelas ruas. Boris associa as crianças de

rua a ratos querendo roubar comida, e o narrador de Laferrière compara a menina a uma cabra

subindo a montanha.

Assim como em Errances, quando Boris se instala em uma pensão e logo o filho

do dono lhe oferece uma jovem prostituta, em L’énigme du retour a prostituição infantil

chama a atenção do narrador em seu primeiro passeio pela cidade:

Fillettes faisant le tapin près de l’hôtel.
[…]
Tête fière.
Ventre creux.
L’élégance morale de cette jeune fille
qui repasse devant moi
pour la troisième fois en cinq minutes.
Sans un regard dans ma direction.
À l’affût du moindre geste de ma part (LAFERRIÈRE: 2009, p. 82).

O encontro com o país devastado pela ditadura dos Duvalier impulsiona a crítica

social e a observação minuciosa do estilo de vida daqueles que ficaram e que lutam para

sobreviver em meio à doença e à fome que ficaram como legado do passado. São

mencionados em diversas passagens os governos ditatoriais que levaram o narrador e seu pai

ao exílio:

On se retrouve ainsi pris dans ce mauvais roman
où domine un dictateur tropical
qui n’arrête pas d’ordonner
que l’on coupe la tête de ses sujets.
À peine a-t-on le temps
de se sauver entre les lignes
vers la marge qui borde la mer des Caraïbes (LAFERRIÈRE: 2009, p. 27-8).

Por vezes, é a própria lembrança do passado ditatorial que contribui para acentuar

a estrangeiridade do narrador:

Qu’est-ce qui m’effraie donc ? Ce ne sont pas les tontons macoutes qui se
sont fondus dans la population depuis le départ de Baby Doc, avec cette peur
d’être découverts par un ancien torturé. Ni les jeunes motards qui s’abattent
comme des sauterelles sur ce quartier des hôtels et des galeries d’art que
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fréquentent les rares étrangers qui prennent le risque de visiter ce pays. Si je
ne m’éloigne pas trop du cercle doré, c’est pour ne pas me sentir étranger
dans ma propre ville. Je repousse, à chaque fois, le moment de cette
confrontation (LAFERRIÈRE: 2009, p. 170).

A oportunidade de voltar representa um estranho movimento em que o passado e

o presente se confrontam. A memória do passado é evocada a todo momento, salientando a

estrangeiridade da personagem e sua relação com o lugar, que é o mesmo mas que não existe

mais como em sua lembrança. Esse processo também é observado em Errances: a expectativa

de que a situação melhoraria com o fim da ditadura não é mais do que mera ilusão. Isso fica

evidente em momentos nos quais Windsor confronta sua militância na juventude com o

presente, como na seguinte passagem:

Ces jeunes étudiants me semblent encore plus désespérés que ceux de mon
époque, C’était quand même Duvalier. Les tontons macoutes. Les années
noires. La police sanguinaire d’un régime barbare. Cette amertume vient
peut-être du fait qu’ils ont cru à un changement après le départ de Baby Doc.
Rien de pire qu’un espoir trahi (LAFERRIÈRE: 2009, p. 199).

A curiosidade de saber como o país caminha após o difícil passado lá vivido

parece ser recorrente em personagens que retornam ao lugar de origem. Tanto Boris como

Windsor buscam descobrir os desdobramentos dos regimes supostamente democráticos junto

a personagens que não saíram do país, e a decepção é flagrante em ambos. Assim como o

protagonista de Errances, Windsor fica surpreso ao saber que muitos dos revolucionários de

antigamente que sobreviveram passaram a ocupar posições de prestígio junto ao novo

governo e vivem confortavelmente em meio à miséria, muitas vezes contribuindo para que se

acentuem as desigualdades sociais. É o caso de um dos amigos de seu pai, que se tornou

ministro e que lhe empresta o carro com motorista que ele utilizará para desbravar o interior

do país.

A decepção ao verem que a situação piorou é, para esses protagonistas, um dos

elementos responsáveis pela não-adaptação, por observarem de perto o fracasso das lutas

políticas do passado. Eles não possuem mais a esperança juvenil de mudar o mundo, ajustam-

se provisoriamente no local de acolhida, com a eterna sensação de estrangeiridade, e, ao

retornarem às origens, veem que também não pertencem ao lugar deixado para trás.

Ao refletir sobre o processo de retorno do exilado em J’écris comme je vis, Dany

Laferrière afirma tratar-se de um movimento impossível:

Quando ficamos tanto tempo no exterior, acho que não podemos retornar tão
facilmente, exceto para morrer. No fundo, não retornamos jamais a um local
que deixamos. Fazemos de conta, mas, no fundo, sabemos bem que não é
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mais o país que conhecíamos e que somos completamente diferentes do
jovem que deixou numa manhã o seu país. É claro, existem pessoas que
retornaram. No início eles tentam, com certo entusiasmo, adaptar-se. Ao
verem que não funciona mais, eles tentam encontrar o modo de vida, com
algumas mudanças, é claro, que eles levavam lá, para descobrir que isso é
totalmente impossível (LAFERRIÈRE: 2000, p. 186).150

A proposta desenvolvida em L’énigme du retour parece ter a ver com essa

impossibilidade do retorno, que o próprio título indica ser enigmático. Já o movimento

empreendido em Pays sans chapeau é diferente; percebe-se, logo no início, uma atmosfera

menos sombria, um reencontro mais amigável aquecido pela afetuosidade da mãe, Marie, e da

tia, Renée. A atmosfera acolhedora se mantém, ainda, com os companheiros de juventude

Philippe e Manu, com quem Vieux Os passa alguns momentos. Entre as cores e os odores

evocados no retorno, há igualmente a referência ao café como uma aproximação da lembrança

da avó:

D’abord l’odeur. L’odeur du café des Palmes. Le meilleur café au monde,
selon ma grand-mère. Da a passé toute sa vie à boire ce café.
J’approche la tasse fumante de mon nez. Toute mon enfance me monte à la
tête.
Je jette trois gouttes de café par terre pour saluer Da (LAFERRIÈRE: 2007,
p. 21).

A menção ao café neste e em outros textos remete inevitavelmente a Proust e às

“petites madeleines” com chá, elemento que provoca a rememoração do passado: Vieux Os é

chamado, sensorialmente, a reviver na memória o passado ao lado da avó. A memória afetiva

que liga o recém-chegado a seu passado não impede, no entanto, de lembrá-lo da dura

realidade social encontrada no país de origem, assim como ocorre quando do retorno de Boris,

em Errances, ao Brasil: “Ce n’est pas tellement la foule, le problème. C’est l’odeur. Près de

cent mille personnes concentrés dans un espace restreint sans eau courante.” (LAFERRIÈRE:

2007, p. 43). Por mais que alguns aromas, como o do café, o das frutas, ou o da comida

caseira remetam a uma atmosfera positiva, pela lembrança de uma infância em que era

protegido pelas mulheres da família, essa positividade é abafada pela realidade de miséria e

pela falta de saneamento observadas por Vieux Os. Em sua observação das condições

precárias de vida na cidade, homens e animais são colocados no mesmo nível:

150 “Quand on est resté si longtemps à l’étranger, je ne crois pas qu’on puisse retourner aussi facilement, sauf
pour mourir. Au fond, on ne retourne jamais à un endroit qu’on a quitté. On fait semblant mais, au fond de soi,
on sait bien que ce n’est plus le pays qu’on a connu et qu’on est complètement différent du jeune homme qui a
fui un matin son pays. Bien sûr, il y a des gens qui sont retournés. Au début, ils essaient, avec un certain
enthousiasme, de s’adapter. Voyant que cela ne marche pas, ils tentent de retrouver le mode de vie, avec quelques
changements bien sûr, qu’ils menaient là-bas, pour découvrir que c’est totalement impossible”.
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Ce qui frappe d’abord, c’est cette odeur. La ville pue. Plus d’un million de
gens vivent dans une sorte de vase (ce mélange de boue noire, de détritus et
de cadavres d’animaux). Tout cela sous un ciel torride. La sueur. On pisse
partout, hommes et bêtes. Les égouts à ciel ouvert. Les gens crachent par
terre, presque sur le pied du voisin. Toujours la foule. L’odeur de Port-au-
Prince est devenue si puissante qu’elle élimine tous les autres parfums
individuels. Toute tentative personnelle devient impossible dans ces
conditions. La lutte est par trop inégale (LAFERRIÈRE: 2007, p. 68).

Não há em Pays sans chapeau uma parte dedicada à preparação da viagem: o

protagonista vive e narra o retorno já no local, focalizando desde o início a chegada. A

estrangeiridade do narrador é marcada por outros elementos, como a divisão dos capítulos.

Logo no início o leitor depara-se com duas categorias aparentemente opostas, o sonho e a

realidade, o que contribui para se pensar nos efeitos de construção identitária na personagem

que já está de volta ao país natal. Como efeito, a leitura dessas instâncias a partir da

alternância estruturada no próprio romance revela a presença de ambas, o sonho e a realidade,

no caráter fragmentado e deslocado do sujeito em exílio. O impulso de escrever sobre si,

empreitada a que se propõe o protagonista, é ampliado pelo movimento em direção à

memória, elemento essencial de toda escrita migrante (MATHIS-MOSER: 2003, p. 143).

Pode-se dizer que os temas “país real” e “país sonhado” delimitam, de certo

modo, as instâncias do mundo carnal com o mundo dos espíritos, como se se tratasse da

alternância entre o dia (a realidade difícil que se revela perante a luz, sem dissimulações) e a

noite (o que é obscuro, o mundo dos mortos e dos rituais em torno destes). É o próprio

protagonista quem sublinha tal oposição: “Le pays réel : la lutte pour la survie. Et le pays

rêvé : tous les fantasmes du peuple le plus mégalomane de la planète” (LAFERRIÈRE: 2007,

p. 47). No interior das passagens agrupadas sob o título “país real”, a morte é frequentemente

aludida nos diálogos e se faz presente pela preservação, no cotidiano, de um contato espiritual

com os entes queridos. Um exemplo é o fato de a mãe de Vieux Os continuar a oferecer café à

falecida Da.

Nas passagens que levam o título “país sonhado”, essa presença é revestida, em

certos momentos, de ares sombrios, sendo o momento da escrita uma reelaboração da relação

do próprio narrador com seus fantasmas e com a ritualística do vodu. A passagem a seguir

demonstra a presença dos mortos ao lado daquele que escreve: “ Ils sont là autour de moi, les

morts. Mes morts. Tous ceux qui m’ont accompagné durant ce long voyage. […] Ils sont là, je

le sais, ils sont tous là à me regarder travailler à ce livre. Je sais qu’ils m’observent. Je le sens.

Leurs visages me frôlent la nuque” (LAFERRIÈRE: 2007, p. 37). Os capítulos “país sonhado”
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trazem, em suma, uma alegoria da morte dos haitianos, a partir de um fenômeno observado na

cidade de Bombardopolis segundo o qual os habitantes, que se confundem com zumbis,

chegam a passar três meses sem alimento e atraem, assim, o interesse e a curiosidade de

cientistas, do exército dos Estados Unidos e até de um linguista belga. Esses acontecimentos

são narrados numa atmosfera de fantasia e despertam o interesse do protagonista-escritor em

se servir disso como matéria para sua escrita.

O fato de a escrita do romance ser assunto abordado nos capítulos do “país

sonhado”, que remete à noite e ao aspecto ritualístico da cultura haitiana, está ligado a um

movimento de preservação da tradição oral, no intuito de registrar e revalorizar as crenças

populares e os discursos míticos que integram o imaginário coletivo. A partir da distinção

entre o dia e a noite, pode-se entrever, simbolicamente, uma referência à insegurança do

regime político, já que a maioria das prisões e assassinatos ocorriam, na juventude da

personagem, na escuridão da noite. Em L’énigme du retour, que se passa num tempo

posterior, o protagonista chega a perceber uma mudança nesse regime, comparando esse

passado com a situação atual, em que não há mais preocupação em esconder a violência, os

assassinatos ocorrem sem um critério de horário.

Em Pays sans chapeau, embora a presença dos mortos, fantasmas e zumbis seja

percebida prioritariamente à noite, segundo a mãe do narrador, às vezes eles se encontram

espalhados entre os vivos mesmo durante o dia. Uma personagem que cruza o caminho do

protagonista chega a afirmar o seguinte: “Tous ceux que vous voyez dans les rues en train de

marcher et de parler, eh bien ! la plupart sont morts depuis longtemps et ils ne le savent pas.

Ce pays est devenu le plus grand cimetière du monde” (LAFERRIÈRE: 2007, p. 56).

Sucessivamente, à medida em que os mortos e os vivos passam a conviver no mesmo espaço,

confundindo-se, a narrativa vai suavizando essa dualidade entre vida e morte para denunciar

as condições sociais daqueles que não fazem mais do que sobreviver em um cenário de

pobreza e devastação.

É uma forma de evidenciar simbolicamente as precárias condições de vida no

país, num ambiente em que a fome, a miséria, a falta de dignidade com que vivem os

habitantes os colocam num estado de quase-morte, de sonambulismo, ou como se fossem

zumbis. As histórias e as personagens fantásticas que, na infância do narrador, pertenciam

somente a um universo mitológico transmitido oralmente, parecem materializar-se diante
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dele. Quanto mais o protagonista se desloca pela cidade, mais claramente ele se dá conta

desse processo:

C’est ainsi que Da me décrivait les gens qui vivaient dans l’au-delà, au pays
sans chapeau, exactement comme ceux que je croise en ce moment.
Décharnés, de longs doigts secs, les yeux très grands dans des visages
osseux, et surtout cette fine poussière sur presque tout le corps
(LAFERRIÈRE: 2007, p. 69).

A alternância entre dia e noite é também pensada, sob outro ângulo, pela

personagem J.-B. Romain, professor universitário com quem o protagonista conversa a

respeito da situação no país. A personagem é a voz científica que integra os relatos

sobrenaturais, e quando ela aborda o tema, suas reflexões configuram uma crítica à ciência

que ele chama de “ocidental”, diurna, vista em oposição à presença do além na cultura

haitiana, uma espécie de ciência noturna, considerada pelo pensamento ocidental como mera

superstição. Através do discurso do professor Romain, estabelece-se uma tensão entre esses

dois pólos com vistas a valorizar o imaginário popular do vodu e a compará-lo com a ciência

reconhecida academicamente: “Eux, les Occidentaux, ils ont choisi la science diurne, continue

le professeur, qu’ils appellent la science tout court. Nous, on a pris plutôt la science de la nuit,

que les Occidentaux appellent dédaigneusement la superstition” (LAFERRIÈRE: 2007, p.

161).

Embora de forma mais sutil, algumas reflexões do narrador de L’énigme du retour

também trazem à tona os mistérios do vodu:

Je ramène au pays
sans cérémonie des adieux
ces dieux qui m’ont accompagné
durant ce long voyage
en m’empêchant de perdre la raison.
Si tu ne connais pas le vaudou,
le vaudou te connaît. (LAFERRIÈRE: 2009, p. 39).

Le mystère fait partie intrinsèque du vaudou. Quand j’entends les touristes
ou les ethnologues dire qu’ils ont assisté à une « vraie cérémonie vaudoue ».
C’est qu’il n’y a pas de vraie cérémonie vaudoue – c’est comme croire qu’on
peut acheter le paradis. Cela se joue dans d’autres sphères (LAFERRIÈRE:
2009, p. 248).

A valorização da cultura local através da literatura e a inversão da lógica

convencional acerca do que é considerado de fato científico, questionamentos levantados pelo

narrador em sua investigação, contribuem para reverter o estereótipo negativo associado ao

vodu. Essa religião possui, como ressalta Zilá Bernd, um “papel fundamental na preservação
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da identidade haitiana e no desenvolvimento de uma resistência face à força assimilacionista

da França exercida no Haiti, que foi colônia francesa até 1804”, e tem como elemento-chave o

transe, meio utilizado para a busca da salvação e segundo o qual “o crente torna-se deus,

podendo vencer a morte, a miséria e a fome” (BERND: 2004b, p. 229).

Diversas são as referências à zumbificação da população, processo ligado à

escravidão: “O zumbi, segundo Hurbon, é um indivíduo mantido em estado letárgico. Após

sua morte, é retirado do cemitério, passando a trabalhar como um escravo para seu

proprietário nos campos de cana ou em outros trabalhos” (BERND: 2004b, p. 230). Isso se

confirma pela afirmação da mãe do narrador de que o cemitério estaria vazio, ou de um

engraxate que diz que o próprio país se tornara um grande cemitério. Bernd retoma as

reflexões de Maximilien Laroche para afirmar que a zumbificação é um processo de

representação concreta do paradoxo da situação dos haitianos:

o zumbi é um morto que vive e é utilizado como força de trabalho, isto é,
explorado, mais ou menos como os haitianos se sentem, tendo conquistado
sua independência em 1804, mas tendo continuado em situação de
dominados e sub-desenvolvidos (BERND: 2004b, p. 231).

As epígrafes que acompanham cada capítulo remetem à memória da cultura de

origem, preparando o leitor para entrar em contato com elementos da cultura haitiana que o

próprio narrador revisa sob o olhar de quem retorna. Algumas até fazem pensar no mundo dos

mortos, ao “país sem chapéu”, e nas lições deixadas por eles, o que estabelece uma relação

com a ancestralidade através da presença cotidiana dos que já partiram e que são

reverenciados. Forma-se aí uma dupla articulação dessas figuras do além, pois eles são

simultaneamente os mortos (os entes queridos que faleceram) e os vivos (um desdobramento

da população haitiana que luta por sobrevivência).

Não é por acaso que as epígrafes encontram-se simultaneamente em crioulo e em

francês: a dupla articulação linguística torna presente ao longo da narrativa a questão da

diglossia, que também está presente, ainda que de forma menos explícita, em L’énigme du

retour. A passagem a seguir exemplifica a abordagem da relação entre língua e

estrangeiridade:

De jeunes enfants nus du quartier
sont venus m’entourer 
comme si j’étais une étrange apparition.
J’ai beau leur parler en créole rien n’y fit.
Leur étonnement me met hors jeu.

C’est là que j’ai compris
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qu’il ne suffit pas de parler créole
pour se métamorphoser en Haïtien.
En fait c’est un trop vaste vocable
qui ne s’applique pas dans la réalité.
On ne peut être haïtien que hors d’Haïti (LAFERRIÈRE: 2009, p. 183).

Mais uma vez, parecem estar em pólos distintos a realidade (o crioulo) e o sonho

(a expectativa de se reintegrar à sociedade não importa em que língua). Essa observação por

parte de Windsor serve para acentuar seu caráter de estrangeiro em seu próprio país: com a

vivência da alteridade, sentindo-se outro, marca seu não-pertencimento e seu estatuto de “fora

do lugar”. Embora essa sensação apareça em diversos outros momentos, a passagem citada

faz pensar no quanto a questão linguística contribui para a compreensão da estrangeiridade:

tudo no narrador é estrangeiro, exceto o fato de falar crioulo. Essa constatação está ligada à

ideia de impossibilidade do retorno abordada por Laferrière em J’écris comme je vis: mesmo

quando o narrador de L’énigme du retour tenta se comunicar em crioulo com habitantes

locais, nada muda em seu estatuto de estrangeiro, ele se encontra “hors jeu”, na posição de

“étrange apparition”.

Se neste romance a diglossia aparece diluída ao longo da narrativa, com sutis

alusões à questão da ambiguidade linguística haitiana, em Pays sans chapeau o recurso ao

crioulo na abertura de cada capítulo elucida e reverencia a sabedoria popular, notadamente a

respeito do trânsito (“Pati pas di ou rivé pou ça / Partir ne veut pas dire que tu es arrivé pour

autant”, p. 53), dos costumes dos haitianos (“Nèg d’Haïti va caché ou mangé, min yo pas

caché ou parole. / L’Haïtien ne t’offrira peut-être pas à manger, mais il sera toujours à ta

disposition pour parler”, p. 131), ou da religiosidade (“Bon Dieu tellement connin ça li

connin, li bail chien malingue deyè tête li pou li pas capab niché’l / Dieu est tellement fin

qu’il peut placer une blessure derrière la tête du chien s’il ne veut pas qu’il la lèche”, p. 67),

temas que perpassam ambos os romances em diferentes graus.

A reflexão sobre a questão linguística na constituição identitária do exilado é

reforçada também no interior do romance, como na seguinte passagem, em que Vieux Os

responde a uma indagação de seu amigo Philippe sobre a vida em outro país:

Là, on se parle en créole, et on ne sait même pas si on se parle en créole. On
se parle tout simplement. Ce n’est pas la même chose dans une autre langue,
même si c’est le français, et surtout quand l’accent est différent. On n’est
chez soi que dans sa langue maternelle et dans son accent. Il y a des choses
que je ne saurais dire qu’en créole. Parfois, ce n’est pas le sens qui compte,
ce sont les mots même pour leur musique, la sensualité qu’ils dégagent, tu
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comprends ? Il y a des mots que je n’ai pas employés depuis vingt ans, je
sens qu’ils manquent à ma bouche (LAFERRIÈRE: 2007, p. 204).

Ao mencionar a sonoridade do crioulo na comunicação com as personagens

locais, Vieux Os refere-se ao fato de que a consciência de utilizar uma outra língua se

intensifica quando se está longe do país. A sensação de estrangeiridade da personagem faz

com que leve ao nível consciente a diferença entre o emprego do francês e da língua materna,

sua origem. Para quem não deixou o país, essa relação não se estabelece da mesma forma,

uma vez que a alternância entre os registros nem sempre é um processo consciente. Além

disso, poeticamente, o uso do crioulo implica na sensação de acolhimento, como uma conexão

mais profunda com seu passado e com o Haiti.

A relação de estrangeiridade acentuada pela transição entre duas ou mais línguas

não é exclusividade daqueles que vivem a diglossia, como os haitianos. A esse respeito, cabe

retomar a reflexão de Lilian Pestre de Almeida ao pensar a coexistência de duas línguas no

universo cultural antilhano:

Diglossia, como se sabe, não é a mesma coisa do que bilinguismo: diglossia,
segundo linguistas antilhanos, é justamente a situação de coexistência, no
interior de uma comunidade, de duas línguas com status diferentes, língua da
casa e língua da escola, da emoção e da instrução, da mãe e do Outro, da
convivialidade amigável e da ascensão social. Coexistência por vezes
traumática capaz de provocar um “desastre” no imaginário ou uma cisão na
personalidade, fenômeno perturbador analisado por um outro martinicano,
Franz Fanon, em Peau noire, masques blancs (ALMEIDA apud CÉSAIRE:
2012, p. 99-100).

A presença da diglossia nos romances pode ser entendida como um movimento de

valorização do imaginário popular haitiano: ao colocar lado a lado francês e crioulo e refletir

sobre essa coexistência, Laferrière faz uso do linguístico para sublinhar as relações

conflituosas entre o “aqui” (o Haiti reencontrado) e o “lá” (o lugar onde vive como

estrangeiro). As sensações de deslocamento passam, também, pela linguagem, que é o espaço

ou meio de expressão da estrangeiridade. Ao mesmo tempo em que o narrador é marcado

como estrangeiro que volta ao país natal, a inclusão do crioulo em uma narrativa em francês

faz pensar, também, na estrangeiridade própria à sociedade haitiana, que experimenta

linguistica e culturalmente esse contato entre as duas línguas.

O contato com a língua materna, assim como acontece com Boris ao retornar ao

Brasil, é um ponto levantado por Vieux Os ao refletir sobre sua difícil readaptação ao país
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natal. A passagem a seguir exemplifica esse processo de busca por uma certa segurança

identitária e que é encontrada, ainda que de modo transitório, nos falares do lugar de origem:

Je plonge, la tête la première, dans cette mer de sons familiers. Un air connu
qu’on fredonne aisément, même si ça fait longtemps qu’on n’a pas entendu
la chanson. Bousculade de mots, de rythmes dans ma tête. Je nage sans
effort. La parole liquide. Je ne cherche pas à comprendre. Mon esprit se
repose enfin. On dirait que les mots ont été mâchés avant qu’on me les serve.
Aucun os. Les gestes, les sons, les rythmes, tout ça fait partie de ma chair. Le
silence aussi.
Je suis chez moi, c’est-à-dire, dans ma langue (LAFERRIÈRE: 2007, p. 84).

A língua de origem, no caso, o crioulo, remete a um universo de referências

sonoras que constituem o corpo do sujeito, que se reencontra através desses mecanismos

linguísticos. Ouvir a língua materna faz pensar no primeiro contato com o universo familiar,

com a língua falada até a idade escolar: é a lembrança da língua de comunicação com a mãe

(e com a avó), das canções de ninar e das histórias contadas na primeira infância, conjunto de

referências linguísticas ligadas à afetividade e às emoções infantis.

Diferentemente daquele que não saiu do país natal, o exilado que retorna vê essas

referências como uma possibilidade transitória de pertencimento: antes de sair, antes de viver

em outras línguas fora de seu país, a identificação com sua língua parece ser suficiente para

dar uma estabilidade ao sentimento de identidade. A partida em exílio e o posterior retorno

sublinham o caráter intermediário desse sujeito, que ocupa um entre-lugar cujos elementos de

construção são sempre e inevitavelmente provisórios. Comunicar-se em crioulo é, em última

instância, aproximar-se do lugar deixado e buscar, por vias escorregadias, o pertencimento.

Esse caráter intermediário que se revela na própria enunciação, por meio da

alternância entre duas línguas, faz pensar no “terceiro espaço” abordado por Bhabha, quando

pensa a força das culturas em contato:

A intervenção do Terceiro Espaço da enunciação, que torna a estrutura de
significação e referência um processo ambivalente, destrói esse espelho da
representação em que o conhecimento cultural é em geral revelado como um
código integrado, aberto, em expansão. Tal intervenção vai desafiar de forma
bem adequada nossa noção de identidade histórica da cultura como força
homogeneizante, unificadora, autenticada pelo Passado originário mantido
vivo na tradição nacional do Povo (BHABHA: 2007, p. 67).

Se a noção de identidade histórica da cultura enquanto estrutura homogênea não

tem mais lugar na contemporaneidade, o que resta são lacunas e espaços intervalares

(re)construídos através do discurso para valorizar a heterogeneidade cultural a partir da qual

desponta o caráter fragmentado do sujeito, construído de múltiplas referências. A questão da
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(não) adaptação no retorno parece colocar em destaque esse caráter fragmentário, o que é

evidenciado nos romances em passagens nas quais os protagonistas não reconhecem

personagens que cruzam seu caminho, ou quando a relação com a língua desafia a

possibilidade de comunicação com os habitantes locais.

Em um trecho bastante poético, o narrador de L’énigme du retour aborda o

problema do aprendizado, ligado à construção de novas referências que ocorre

constantemente ao longo do caminho de quem parte e que vive muito tempo longe de sua

cultura de origem:

De retour dans le sud après toutes ces années
je me retrouve dans la situation de quelqu’un
qui doit réapprendre ce qu’il sait déjà
mais dont il a dû se défaire en chemin.

J’avoue que c’est plus facile
d’apprendre que de réapprendre.
Mais le plus dur c’est encore
de désapprendre (LAFERRIÈRE: 2009, p. 121).

Assim, constrói-se um movimento de estranhamento com relação ao Outro que

caracteriza o contato intercultural. Nos romances aqui analisados, a perda da avó Da ( Pays

sans chapeau) e do pai Windsor (L’énigme du retour) representam, simbolicamente, a perda

de referência e a falta de estabilidade de todo sujeito que parte. A leitura de ambos em

paralelo revela duas facetas da perda e do desenraizamento: no primeiro caso, a ligação

afetiva com a avó remete à perda da infância, de um passado que já não existe senão na

lembrança borrada que a personagem adulta tenta conservar. No segundo caso, trata-se da

confirmação desse processo, ligado por sua vez à perda de um referente puramente simbólico:

o contato com o pai não é mais do que uma relação hipotética pelo fato de a personagem não

ter construído com ele laços de convivência ao longo da vida.

O processo de retorno ao país natal configura uma ruptura não só com as amarras

simbólicas cultivadas na lembrança e no imaginário, mas, por extensão, caracteriza o

rompimento com um passado histórico que desestabiliza, também, as estruturas de referência

cultural ligadas à ideia de nação. Com o apagamento das fronteiras, faz-se necessária nova

compreensão das relações com o espaço e com o próprio tempo, como entende Bhabha ao

revisar ideias de Julia Kristeva:

As fronteiras da nação se deparam constantemente com uma temporalidade
dupla: o processo de identidade constituído pela sedimentação histórica (o
pedagógico) e a perda da identidade no processo de significação da
identificação cultural (o performático). O tempo e o espaço da construção da
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finitude da nação, segundo Kristeva, são análogos ao meu argumento de que
a figura do povo emerge na ambivalência narrativa de tempos e significados
disjuntivos (BHABHA: 2007, p. 216).

Nesse sentido, a compreensão da finitude das categorias de tempo e espaço é

evidenciada por meio de elementos que potencializam a provisoriedade das identidades. Nos

romances de Laferrière, destacam-se o luto e a perda, que chamam a uma reflexão sobre o

contato com o além, espaço intervalar habitado pelos mortos e pelos vivos; a própria viagem

de retorno, que, diferentemente da partida, provoca o confronto com fantasmas do passado e

impulsionam o balanço das trajetórias vividas; e a própria relação com a escrita, entendida

como única possibilidade de compreensão da transitoriedade das identidades e da relação do

escritor com o mundo.
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CONCLUSÃO

A emergência das escritas migrantes no Quebec aponta para a construção de

novos territórios explorados pelo sujeito contemporâneo, do que são exemplares as obras de

Sergio Kokis e Dany Laferrière analisadas. Novas paisagens se desenham no que concerne às

diferentes culturas em contato nos processos de imigração, implicando em transformações na

própria compreensão do estatuto identitário em sociedades plurais. No campo sociopolítico,

vê-se a busca por estratégias de afirmação do espaço do Outro na sociedade de acolhida. Na

historiografia literária, a necessidade de inclusão de diferentes manifestações literárias da

migrância suscita nova compreensão da canonicidade, a fim de ampliar o espaço restrito

concedido a essas obras. As próprias abordagens teóricas tradicionais encontram-se

insuficientes ou parciais para a compreensão do caráter híbrido dos escritos, incitando o

apagamento das fronteiras da crítica e o estabelecimento de noções intervalares que levem em

consideração o caráter transacional e transcultural das produções.

Nos dias de hoje, a discussão sobre as diversas expressões literárias presentes no

Quebec encaminha-se para um momento de valorização do fator migrante, no sentido de

reivindicar sua relevância no meio acadêmico. Esse processo passa pelo questionamento do

estatuto da noção de quebecidade que permeou durante muito tempo esse sistema literário. Se

a história literária tradicional tendia a circunscrever o fato literário segundo critérios fixos,

como as fronteiras nacionais, no caso do Quebec foram necessários novos ângulos de

observação a fim de reavaliar os parâmetros do nacional levando em consideração o fator

imigrante. O componente social passou a integrar mais fortemente essa visão da literatura, na

busca por um diálogo com outras áreas do conhecimento afim de compreender melhor a

emergência de tantas culturas diferentes em contato. Os processos de hibridação cultural estão

presentes nas literaturas que decorrem desse contato, já que a escrita de obras de autores

“vindos de longe” suscita o reconhecimento da pluralidade das identidades, que já não podem

ser vistas de forma homogênea.

Se ainda há muito a ser construído criticamente no que concerne à compreensão

dessa sociedade plural, o estudo das literaturas migrantes revela que um longo percurso já foi

traçado. O avanço dos estudos impulsiona a tomada de consciência da multiplicidade cultural

e desperta a necessidade de valorização e de respeito à diversidade. Num esforço desmedido
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por ultrapassar as barreiras das referências culturais homogeneizadoras, as escritas migrantes

revelam também a riqueza do olhar do sujeito contemporâneo com relação ao interior de suas

comunidades e contribuem, assim, para ampliar a compreensão do mundo hoje, marcado pelo

intenso trânsito do sujeito.

Falar em sujeito na literatura contemporânea implica necessariamente em levar

em consideração tais deslocamentos, físicos, psicológicos ou imaginados, empreendidos por

personagens que são representantes, nas narrativas, da errância e da movência. No presente

estudo, buscou-se analisar as transformações sociais e literárias decorrentes desse trânsito a

partir de três eixos: 1) o da migrância (origens do trânsito do sujeito na literatura quebequense

e busca de compreensão da questão migrante); 2) o das escritas de si (o processo de

autoanálise e autoescrita que desafia as fronteiras entre ficcional e autobiográfico, migrando

entre categorias genéricas, subvertendo os subgêneros das escritas de si e hibridizando-as) e

3) o da construção ficcional do sujeito exilado (o retorno dos protagonistas dos romances

escolhidos sendo elemento disparador de análises de suas identidades).

Todos os três movimentos analíticos propostos nos capítulos que compuseram este

estudo trazem a questão do trânsito como mola propulsora das reflexões. O primeiro, que

tratou dos processos de construção de um espaço sólido para as escritas migrantes no contexto

quebequense, deixou como pista a necessidade de se pensar, ainda nos dias de hoje, o lugar da

diferença, e de se respeitar as diferentes manifestações culturais postas em contato nos

contextos de imigração. Observou-se aí um primeiro movimento de retorno, buscando voltar o

olhar para a diversidade étnica e cultural deixada de lado em alguns momentos nos quais a

identidade quebequense era vista como algo homogêneo e totalizante, ainda que tenha sido,

ela própria, construída às custas da exclusão do elemento nativo, ainda hoje motivo de

discussão, e considerada periférica perante o resto do Canadá. Revisar a ideia de

estrangeiridade que compõe a própria sociedade quebequense leva a compreender que sua

historiografia literária é construída na pluralidade, o que fica evidente ao se perceber que a

crítica tem dedicado atenção e cuidado aos temas que atravessam as obras publicadas no seio

dessa multiplicidade cultural. Apesar disso, observou-se que a constituição do cânon

permanece uma questão em aberto no que se insiste em estabelecer classificações redutoras de

escritores e obras, em periodizações questionáveis e na reduzida visibilidade conferida a

escritas consideradas minoritárias, reflexo do que ainda há por fazer nos campos social e

político.
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A leitura de alguns textos desse arcabouço crítico sobre a produção cultural

contemporânea no Quebec levantou, por consequência, a necessidade de se mergulhar nos

universos de subjetividades que despontam nas escritas migrantes. Tal interesse veio do fato

de que falar de si parece ser o tema central e a mola propulsora de relatos em torno da

migração. Essa foi a motivação da escrita da segunda parte deste estudo, que tratou da

exploração do caráter autobiográfico nas obras dos escritores elencados, não sem repensar

questões teóricas que balizam o pensamento acerca das escritas de si. O retorno ao sujeito –

escritor, autor empírico, autorretratista, ensaísta, cronista – fez-se necessário para que se

compreendesse os componentes ligados à volta do autor, que, após um longo período de

opacidade e suposta irrelevância, passou novamente a ocupar o centro das discussões graças

ao amadurecimento do pensamento e aos esforços para se compreender melhor a atual época

de extrema exposição da individualidade. Como resultado, a noção de hibridação parece

resumir as estratégias de escrita presentes no conjunto da obra dos autores aqui abordados,

uma vez que ela se faz presente não só como forma de descrever os espaços e os sujeitos em

questão, híbridos por excelência. Tal noção impulsionou, também, o estudo dos limites

genéricos que se impõem na tentativa muitas vezes frustrada e frustrante de se circunscrever a

produção literária em parâmetros tradicionalmente impostos pela crítica. A construção de

espaços autobiográficos nas obras desses escritores mostrou-se, ela também, híbrida, já que

eles exploram posições intervalares e provisórias no que concerne ao estabelecimento de

categorias genéricas e de subgêneros da escrita autobiográfica.

Nessa segunda parte, o objetivo foi observar de que modo tais categorias são

articuladas (ou hibridizadas) nas obras referenciais selecionadas, ainda que os próprios

autores coloquem em xeque as categorizações. A leitura desses textos sob o viés da crítica das

escritas de si revelou a que ponto as categorias de gênero são fluidas e se tornam objeto de

problematização por parte dos autores, que, em diversos momentos, fazem as vezes de críticos

literários para embaralhar noções teóricas e denunciar a fragilidade de algumas delas. Tal

impulso parece ser uma tendência contemporânea, com uma proliferação de relatos que

misturam instâncias autobiográficas e ficcionais, colocando em destaque o ofício da escrita e

levando a um repensar da presença do componente ficcional em processos de autonarração.

Ao pensar a escrita autobiográfica, Simon Harel destaca o papel do componente

ficcional no trabalho daquele que escreve sobre si:

O autobiógrafo, no exercício de seu trabalho, sabe que a ficção é uma
passagem obrigatória, e que a narração de si não escapa a esse teatro no qual
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a personagem de autor sofre estranhas metamorfoses. Por essa razão, o
autobiógrafo joga com a fronteira da verdade. Ele faz dela a própria matéria
de seu trabalho, que conjuga a atenção do escritor e íntima proximidade do
sonhador. O autobiógrafo modela, elimina, retifica a ordem dos fatos de sua
vida. Mas, na verdade, ele faz ainda mais: a composição e a orquestração são
as formas principais de sua prática. O “real” – a densidade referencial da
circunstancialidade – é para o autobiógrafo um cômodo pretexto (HAREL:
2002, p, 61).151

É, de certo modo, o que Kokis e Laferrière insistem em colocar em questão em

seus escritos não-ficcionais, quando tendem a recusar a leitura desses relatos a partir de pactos

estritamente autobiográficos. Cada um a sua maneira, eles levam a entender que não querem

ver seus textos enquadrados segundo categorias fixas, sugerindo a inevitável permeabilidade

da verdade e da ficção na aventura da linguagem que é a autonarração. Ao revelarem nesses

textos indícios da matéria bruta que lhes serve de inspiração, eles oferecem algumas vias de

compreensão da presença dessa matéria em seus escritos ficcionais, mostrando que o trabalho

do escritor é justamente jogar com a verdade e com a imaginação e que o leitor não pode se

restringir à investigação de elementos factuais ou ficcionais sob pena de dizimar a experiência

da construção de sentidos.

Antes de passar à análise dos romances escolhidos, foi necessário salientar alguns

dos elementos postos em jogo nesses relatos quanto à construção de espaços autobiográficos

híbridos, em que a própria questão nominal, por exemplo, leva a questionar certas teorias

fixadas no que tange às escritas de si. Por mais que pareça uma solução teórica eficaz para se

delimitar categorias de relatos, estudar as relações entre nome de escritor, de narrador, de

personagem, revela-se insuficiente para que se encontre respostas claras; ao contrário, tal

movimento desperta o interesse em outros horizontes de exploração, intermediários,

intervalares, nos quais as fronteiras tomam o centro das atenções por serem, de fato, o aspecto

mais rico da discussão. A questão do compromisso com a verdade constitui, portanto, terreno

movediço: “o nome, assim como o sujeito que ele supostamente hipostasia ou a verdade que

ele teria função de atestar […], aparece como uma categoria instável, sujeita à dúvida e às

manipulações”152 (BAUDELLE & NARDOUT-LAFARGE: 2011, p. 10).
151 “L’autobiographe, dans l’exercice de son travail, sait que la fiction est un passage obligé, et que la narration
de soi n’échappe pas à ce théâtre où le personnage de l’auteur subit d’étranges métamorphoses. Pour cette raison,
l’autobiographe joue avec la bordure de la vérité. Il en fait la matière même de son travail qui conjugue
l’attention du scripteur et l’intime proximité du rêveur. L’autobiographe modèle, biffe, rectifie l’ordre des faits de
sa vie. Mais à vrai dire, il fait encore plus : la composition, puis l’orchestration sont les formes majeures de sa
pratique. Le « réel » – la densité référentielle de l’événementialité – est pour l’autobiographe un prétexte
commode”.
152 “le nom, comme le sujet qu’il est réputé hypostasier ou la vérité qu’il aurait fonction d’attester […], apparaît
comme une catégorie instable, sujette au doute et aux manipulations”.

178



No caso das obras aqui estudadas, a questão nominal é um exemplo da

transitoriedade da noção de veracidade, um elemento a mais na construção de algumas bases

para a compreensão e exploração do espaço autobiográfico. Evidentemente, é necessário

algum ponto de partida de cujo estado bruto desenvolve-se a depuração analítica, mas o que

fica claro ao se pensar a articulação de categorias fixas – das quais a questão nominal é apenas

um exemplo entre tantos – são as possibilidades de construção de sentido ao se colocar lado a

lado escritos do espaço autobiográfico com aqueles do espaço ficcional. Metaforicamente, a

articulação do nome próprio e seus desdobramentos nos relatos, assim como nos romances,

pode ser lida como o embaralhamento das noções de romance, ensaio, crônica ou autorretrato,

o que põe em evidência que os textos referenciais e ficcionais ocupam um espaço literário

híbrido.

Nesse sentido, e tomando como ponto de partida a ideia de um pacto romanesco

que se flexibiliza à medida em que os romances são lidos paralelamente com os relatos

referenciais, percebe-se neles a riqueza das articulações dos elementos nos quais se apoia a

crítica. Um exemplo desse movimento são os momentos em que os protagonistas

desenvolvem reflexões teóricas sobre a arte de escrever e que, novamente, permitem entrever

a fragilidade dos limites genéricos impostos.

Na terceira parte deste estudo, buscou-se observar, através de uma postura

comparatista entre as obras dos dois autores, pontos em comum e divergências que vão além

da temática. O retorno à terra natal abordado nos três romances analisados, tema que orientou

a composição do corpus ficcional, foi o fio condutor de uma leitura em que se buscou pôr em

perspectiva a articulação de elementos que já haviam sido apontados como caros aos

escritores em suas obras referenciais, dentre os quais o interesse em fabular desdobramentos

de suas histórias pessoais.

Por mais que os temas da imigração, do pertencimento e da transitoriedade das

identidades sejam abordados à exaustão no âmbito dos estudos quebequenses, tratar de um

corpus ficcional já bastante estudado trouxe o desafio de se explorar aspectos ainda pouco

aprofundados, levando a perceber nas estratégias narrativas empreendidas pelos autores a

construção de um espaço ficcional que tangencia e extrapola o autobiográfico. Tomadas como

exemplo das questões tão contemporâneas abordadas nos capítulos anteriores, as obras

analisadas mostraram-se fundamentais para compreender a construção literária do sujeito em

movimento. O reencontro com as origens na volta ao país natal pode ser mais difícil do que a
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própria partida em exílio, e a análise das sociedades deixadas para trás no passado e

reencontradas no retorno reforça a complexidade das relações entre o sujeito que parte e o

universo – familiar, social, profissional, linguístico, afetivo – do qual se separou.

A busca por autoconhecimento passa pela questão paterna, que suscita reflexões

sobre o papel dos pais dos protagonistas e cuja falta é um elemento detonador da busca. Nos

três romances, especialmente em Errances e em L’énigme du retour, as personagens trazem

consigo inquietações que tentam compreender sob esse viés, o que os leva a superar, na

medida do possível, a ausência dos pais como uma forma de libertação das amarras que os

ligam ao lugar de origem. Se o reencontro não é mais possível, só lhes resta elaborar a perda

desse referente e tentar seguir seus caminhos por conta própria, rompendo definitivamente

com essa ligação para se emanciparem simbolicamente em sua condição de exilados.

A hibridação dessas personagens, evidenciada pelo fato de carregarem consigo

uma multiplicidade de referências construídas ao longo do caminho em exílio, toma nova

dimensão quando do contato com as referências culturais anteriores, provocado pelo encontro

com pessoas e lugares supostamente familiares. A trajetória do exilado se constrói sobre um

caminho que não existe, como que se a cada passo dado se construísse uma nova via de

movimento. Isso quer dizer que não há certezas, e sim um universo obscuro de possibilidades

que se ilumina provisoriamente a cada passo dado e que impulsiona a reflexão sobre a

fragilidade da identidade desse sujeito. O sentido de instabilidade dessa caminhada se constrói

por meio das relações com as línguas materna e estrangeira, do encontro com personagens do

passado que impulsionam a rememoração e fabulação do vivido e, ainda, da ressignificação

do próprio espaço, que, transformado, adquire fundamental importância para a escrita poética

do retorno.

É com a noção de entre-lugar que se compreende melhor a construção das

narrativas, pois o desbravamento espacial adquire força para o levantamento de questões

identitárias pungentes em que passado e presente se aproximam no caminhar das personagens

analisadas. A exploração de espaços-tempo fluidos e ambíguos leva os protagonistas a

viverem plenamente o ofício de escritor: eles aproveitam os movimentos de exílio e de

retorno para extrapolarem suas experiências através do tema da escrita. Esse movimento é

observado nos três romances; sendo todos os protagonistas escritores, eles atuam como

analistas das sociedades pelas quais circulam e acabam por problematizar a própria escrita

literária e os mecanismos de representação do mundo postos em jogo na reconstrução
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narrativa e memorial do vivido. Além de analisarem os contextos de que fazem parte (ainda

que provisoriamente) e utilizarem essas reflexões como matéria para a escrita, ambos os

autores trazem à tona outros temas próprios à crítica literária, como os limites da veracidade e

o problema da categorização dos textos sob rótulos fixos.

Se fosse possível resumir os percursos de análise empreendidos aqui com uma

expressão, talvez a mais adequada fosse a exploração das fronteiras. Os espaços fronteiriços

são uma constante nos três momentos do estudo: primeiramente, tratou-se da conflituosa

inclusão da expressão literária migrante na sociedade quebequense, o que levou a um repensar

da ocupação dos espaços intermediários que compõem esse sistema literário; em seguida,

observou-se a contaminação entre os gêneros ligados à autonarração, perspectiva que fica

clara com a leitura transversal de textos referenciais e ficcionais; e, finalmente, a extrapolação

das fronteiras identitárias observada na trajetória das personagens exiladas que retornam ao

país natal. Esses movimentos teóricos e analíticos permitiram compreender que, no lugar de

respostas claras e definitivas sobre as escritas de Sergio Kokis e Dany Laferrière, sua leitura a

partir das óticas da autofabulação e da migrância aponta para novos questionamentos

suscitados pelos mosaicos de identidades que desenham tanto nos textos autobiográficos

quanto nos ficcionais.

Fica evidente, com essa empreitada reflexiva, a indubitável relevância desses

escritores que, representantes de destaque da literatura migrante no Quebec, têm conquistado

cada vez mais espaço com a ampliação das leituras de mundo presentes em suas obras. Ao

falarem de si, questionando o estatuto do imigrante nos contextos de que fazem parte, e ao

refletirem sobre sua própria escrita, acabam por evidenciar o caráter identitário caleidoscópico

do sujeito contemporâneo e contribuem para a atualização de processos sociais presentes em

sociedades transnacionais.
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2004a. p. 97-110.

______. Baron Samedi no Brasil. In: SCHEINOWITZ, Celina; OLIVEIRA, Humberto de,
LAROCHE, Maximilien (Orgs.). Haiti: 200 anos de distopias, diásporas e utopias de uma
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Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2014.

MATHIS-MOSER, Ursula. Dany Laferrière: la dérive américaine. Montréal: VLB, 2003.

MELLO, Ana Maria Lisboa de. O Brasil visto de longe em Sergio Kokis: memória e
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ORTIZ, Fernando. Do fenômeno social da transculturação e sua importância em Cuba.
Tradução Lívia Reis. Disponível em <http://www.ufrgs.br/cdrom/ortiz/index.htm>. Acesso
em: 10 ago. 2007.

OUELLET, François. Passer au rang de père: identité sociohistorique et littéraire au Québec.
Montréal: Nota Bene, 2002.

190
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TURGEON, Luc. Interpretar os percursos históricos do Quebec: entre a sociedade global e o
espaço regional. In: GAGNON, Alain-G. (Org.). Quebec: Estado e sociedade. Tradução Zilá
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