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APRESENTAÇÃO
Essa publicação é resultante de um trabalho conjunto, realizado 

por diversas instâncias, dentro e fora da UERJ, no sentido de 
conseguirmos dar continuidade, em pleno movimento de paralisação, 
ao evento planejado pelo Setor de Francês do Departamento de 
Letras Neolatinas do Instituto de Letras dessa Universidade.

Remando contra a maré e resistindo bravamente contra tudo 
que apontava para a desistência e o abandono, fizemos questão, 
juntamente com os colegas de outras universidades convidados 
a participar, de realizar, nos dias 10 e 11 de novembro de 2016, 
duas longas manhãs de comunicações, com sessões seguidas 
de debates e conversas, entre os professores pesquisadores 
palestrantes e o público alvo, que reuniu estudantes da UERJ 
assim como pessoas da comunidade externa – o evento, sendo 
promovido por intermédio da Sub-Reitoria de Extensão e Cultura 
(a SR3), visava um público amplo.

Desde o início, a Diretoria do Instituto de Letras, na pessoa 
de sua Diretora Magali dos Santos Moura, nos deu todo o apoio 
necessário. Porém, no segundo dia de trabalho, impedidos de 
entrar no prédio da UERJ, precisamos recorrer à Vice-Diretora, 
Márcia Regina de Faria da Silva, que se desdobrou para que 
conseguíssemos um espaço alternativo: contactou o Gabinete de 
Direção do CEFET (Centro Federal de Educação Tecnológica), e seu 
Assessor, Luis Eduardo Laranjeira da Silva, nos cedeu um auditório. 
Pudemos, assim, levar a cabo nossas atividades tal como previstas.

O principal parceiro do Setor de Francês da UERJ foi a APFERJ 
(Associação de Professores de Francês do Rio de Janeiro). Temos 
a felicidade de ter, entre os quadros do Setor, o Presidente dessa 
Associação – o Professor Doutor Pedro Armando de Almeida Magalhães. 
O apoio em termos de divulgação e ajudas de custo foi precioso.

Assim, foi realizado o I Seminário de Literaturas Francófonas: 
o século XX em debate. A proposta primordial era de que cada 
professor-pesquisador expusesse sua pesquisa atual, o que 
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permitiria, por um lado, mostrar aos estudantes outros aspectos 
de nosso trabalho, que extrapolam os programas dos cursos. Por 
outro, essa explanação serviria aos colegas como referência para 
que se fomentassem debates, conversas, contatos e parcerias, e 
até, eventualmente, como vem ocorrendo de fato, novos trabalhos 
conjuntos de cooperação.

Como pode ser observado no índice dessa publicação, os temas 
de interesse são vastos; as abordagens também são várias: alguns 
autores expuseram resultados de pesquisas já terminadas, outros, 
de pesquisas em andamento, e outros, ainda, focaram no próprio 
processo de pesquisa. Não sendo, assim, possível, fazer qualquer 
tipo de encadeamento temático, optamos pela sequência alfabética 
– que, do ponto de vista da pesquisa em si, é totalmente aleatório, 
e ilustra bem a diversidade dos interesses.

Agradecemos, portanto, encarecidamente, a todos os que nos 
ajudaram a realizar e finalizar esse projeto.

Em nome do Setor de Francês, 

Luciana Persice Nogueira
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NOTA DO DIRETOR-PRESIDENTE DA APFERJ
Pedro Armando de Almeida Magalhães

Presidente da APFERJ

A APFERJ (Associação dos Professores de Francês do Estado do 
Rio de Janeiro) se orgulha de ter contribuído à organização de evento 
sobre Literaturas Francófonas em 2016, na Universidade do Estado 
do Rio de Janeiro. A APFERJ defende, ao lado da Embaixada da França 
no Brasil (por intermédio do Consulado da França no Rio de Janeiro), 
o ensino/aprendizado da língua francesa, em toda sua complexidade 
e diversidade, atentando para questões de ordem intercultural. 
Acreditamos que a língua francesa e as culturas de língua francesa 
ajudam a repensar o Brasil, tanto historicamente quanto socialmente. 
Isto sem mencionar a grande relevância das trocas e intercâmbios 
acadêmicos, de diversas ordens, os grupos interdisciplinares, as 
parcerias culturais, econômicas.

A língua francesa é talvez a língua estrangeira que melhor expresse 
a noção de diversidade para um brasileiro. Ela está inscrita para sempre 
na história do Brasil, tanto no passado imperial, quanto no presente 
republicano. Ela está intimamente associada a preceitos filosóficos, 
políticos, tão caros para o mundo, forjados no século das Luzes francês. 
Numa República atravessada por períodos ditatoriais, marcada por 
práticas autoritárias, pouco democráticas, a língua francesa contribui 
muitíssimo para o desenvolvimento do pensamento crítico e científico. 

A Europa francófona, a América francófona e a África francófona 
propõem um olhar distanciado para questões de grande importância 
no âmbito dos estudos literários e linguísticos: colonialismo e 
pós-colonialismo, diversidade linguística, questões de gênero, 
etc. Parabenizamos a Professora Luciana Persice Nogueira pela 
coordenação do Evento, que foi um sucesso, e pela organização do 
presente livro, resultado de pesquisas e debates sobre literaturas 
francófonas no Brasil.
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POSIÇÕES DE ESCRITORES ESTRANGEIROS NO 
CAMPO LITERÁRIO FRANCÊS

Claudia Almeida

Historicamente, e ainda na contemporaneidade, Paris é 
um centro de consagração literária. Identificada como um lugar 
de beleza, refinamento, arte, história, a cidade permanece, no 
imaginário de muitos grupos (nativos e estrangeiros), associada a 
valores artísticos e exigências qualitativas que lhe garantiriam as 
condições necessárias para legitimar e notabilizar escritores. Paul 
Valéry, por exemplo, confirma essa vocação parisiense:

Esse Paris, cujo caráter resulta de uma longa 
experiência, de uma infinidade de vicissitudes 
históricas; que, em um espaço de trezentos 
anos, foi duas ou três vezes a cabeça da Europa, 
duas ou três vezes conquistado pelo inimigo, 
o teatro de uma meia dúzia de revoluções 
políticas, o criador de um número admirável de 
reputações, o destruidor de uma quantidade 
de tolices; et que chama a si a fina flor e a 
escória da raça, se constituiu na metrópole de 
diversas liberdades e na capital da sociabilidade 
humana.i1 (1931, p.153)

As “diversas liberdades” e a “sociabilidade humana” de Paris 
estão entre as motivações para uma considerável afluência de 
estrangeiros, ao longo do tempo, que buscam oportunidades de 
participação nessa vida parisiense. O cosmopolitismo da capital 

1 As traduções dos textos citados foram feitas por mim e os originais indicados 
em nota de fim. Quando tiver sido usada tradução publicada, o nome do tradutor 
constará nas referências bibliográficas. [Nota do autor]
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francesa é estudado exaustivamente por Pascale Casanova (2002)2, 
sobretudo no que diz respeito a sua participação na República 
Mundial das Letras:

A crença no poder e na unicidade de Paris 
produziu de fato uma imigração em massa, e 
essa visão da cidade como resumo do universo 
(que hoje aparece como a vertente mais 
grandiloquente desse discurso constituído sobre 
Paris) é também a atestação do cosmopolitismo 
real da cidade. A presença de um enorme número 
de comunidades estrangeiras instaladas em Paris 
entre 1830 e 1945 – poloneses, italianos, checos 
e eslovacos, tailandeses, alemães, armênios, 
africanos, latino-americanos, japoneses, russos, 
americanos..., refugiados políticos de todas as 
partes e artistas vindos do mundo inteiro para 
cotejar a poderosa vanguarda francesa – e que 
esboçam com muita exatidão a improvável 
síntese do asilo político e da consagração 
artística, transforma efetivamente Paris em nova 
“Babel”, uma “Cosmopolis”, uma encruzilhada 
mundial do universo artístico. (2002, p.48-49)

Apesar de não compartilharmos o entusiasmo da pesquisadora 
no que diz respeito à “poderosa vanguarda francesa” nem a imagem 
sobre o papel da cidade como “encruzilhada mundial do universo 
artístico”, entendemos que Paris, de fato, ainda exerce forte 
atração para os que desejam participar do mundo literário como 
escritores, críticos e editores3. Das últimas décadas do século XX aos 
dias atuais, o afluxo de imigrantes para a França (mas não apenas 
2  Quando utilizarmos a versão traduzida dos textos, indicaremos essa data de 
publicação ao invés da data do original para que não haja discrepâncias entre as 
referências no corpo do artigo e a bibliografia que consta ao final.
3  Paris não é, entretanto, a única cidade com essas características. No livro citado, 
Casanova aponta uma fase de transição em relação à hegemonia da capital francesa 
e cita Londres, Nova Iorque, Roma, Barcelona e Frankfurt como concorrentes (2002, 
p.205). Parece-nos, contudo, que essa transição (se de fato ocorreu) já está resolvida e 
que Paris é um dos centros de produção literária que detém mecanismos de consagração 
com vasta amplitude internacional, mas não o único e nem o mais importante.
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para Paris) vem crescendo a partir de motivações bem distantes da 
literatura. Guerras, perseguições de regimes autoritários, condições 
de vida miseráveis, busca de um estilo de vida prestigioso ou que 
simplesmente inclua acesso a serviços e produtos de boa qualidade 
são algumas razões apresentadas para esses deslocamentos em 
direção ao país.

A “improvável síntese de asilo político e consagração artística”, 
mencionada por Casanova, tem sido observada com alguma 
frequência na França. Marjane Satrapi (iraniana), Atiq Rahimi 
(afegão), Zoé Valdés (cubana), Andreï Makine (russo), Vassilis 
Alexakis (grego), Dai Sijie (chinês) são alguns nomes que deixaram 
sua terra natal e se tornaram escritores em francês, na França. 
Não foram exilados, mas partiram por medo da situação política 
em que se encontrava seu país e conseguiram sucesso na carreira 
literária que desenvolveram em solo francês. Prêmios literários, 
livros traduzidos em outras línguas, vendagens altas ou, pelo 
menos, razoáveis comprovam a consagração desses estrangeiros 
moradores de Paris.

Essa presença estrangeira nas letras francesas provoca 
deslocamentos e tensões no campo literário francês: posturas são 
constituídas, etos são construídos, posicionamentos são revistos 
e relações são estabelecidas. Neste texto, propomos algumas 
reflexões sobre essas movimentações dentro do campo, destacando 
o percurso de dois escritores: Andreï Makine e Vassilis Alexakis.

Estrangeiros ou francófonos?
O uso da palavra francofonia, em suas diversas acepções, tem 

gerado fortes discussões. O primeiro registro da palavra de que se tem 
notícia data de 1880, em um texto de Onésime Reclus, um geógrafo, 
que a utiliza para designar os espaços geográficos nos quais a língua 
francesa é falada. Esse primeiro sentido de francofonia está fortemente 
ligado à etimologia da palavra francófono – aquele que fala francês –, 
com o acréscimo da ideia de conjunto e de extensão espacial:
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Aceitamos como francófonos todos aqueles que 
são ou parecem destinados a permanecer ou a 
se tornar participantes de nossa língua: bretões e 
bascos da França, árabes e bérberes do Tell do qual 
já somos senhores. Todavia, não englobamos todos 
os belgas na “francofonia”, ainda que o futuro dos 
flamengos seja provavelmente de serem um dia 
franquiseiros.ii4 (RECLUS, 1886, p.422-423)

Como vemos, entretanto, no trecho citado, Reclus já inclui um 
componente político na palavra. Esse viés será retomado, na França, nos 
anos 1960 e a grafia da palavra será diferenciada: francofonia indicando 
o uso da língua francesa em diversos meios e produtos (literatura, 
música, imprensa etc.) e Francofonia apontando o caráter institucional 
e intrinsecamente político (Agência Universitária da Francofonia – AUF, 
Organização Internacional da Francofonia – OIF etc.).

Apesar dessa diferença reconhecida, nos estudos literários, 
a francofonia está fortemente ligada às escritas de autores 
oriundos de países outrora colonizados pela França, tanto dos 
que obtiveram sua independência quanto dos que se tornaram 
territórios ou departamentos ultramarinos da França. Essa visão 
francesa da francofonia retira os franceses do grupo francófono, 
desconsiderando o primeiro sentido da palavra. Assim, a literatura 
francesa se constitui em conjunto separado da literatura francófona 
e escritores que escrevem em francês, mas não têm origem nas ex-
colônias não são francófonos. A esse respeito, o escritor djibutiano 
Abdourahman Waberi relata uma anedota que teria ouvido de 
Abdelkader Djemaï, escritor argelino:

Quando um espanhol (Jorge Semprun, sou eu 
que acrescento os exemplos), um checo (Milan 
Kundera), um inglês (como Theodore Zeldin) ou 

4  A palavra Flamingant vem do neerlandês Vlamingen, que indica um dos grupos 
étnicos da Bélgica, que tem como língua o neerlandês. Franquillons (a escrita 
correta é fransquillon) designa, na Bélgica, o indivíduo que fala francês com afetação 
(Larousse). Ao traduzirmos pelo neologismo “franquiseiro”, buscamos manter o 
sentido pejorativo da palavra.
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um grego (Vassilis Alexakis) se expressa ou escreve 
em francês, diz-se: É um cosmopolita. Quando se 
trata de um argelino (Djemaï) ou de um senegalês 
(Boubacar Diop), exclama-se: Eis um imigrante!”iii 
(Djemaï Apud WABERI, 2006, p.104)

O imigrante da piada vem de ex-colônias e, portanto, é 
francófono por imposição. O cosmopolita escolhe escrever em 
francês e, por conseguinte, também é francófono, se usarmos o 
sentido estrito da palavra, mas não será classificado como tal no 
campo dos estudos literários.

Assim, os escritores cujo percurso estudaremos, Andreï 
Makine (russo) e Vassilis Alexakis (grego), se inserem no grupo 
dos cosmopolitas e trazem como primeiro problema justamente 
sua classificação na literatura. Não são francófonos, mas também 
não são franceses. Nas livrarias, seus livros, às vezes, estão na 
estante de literatura estrangeira, junto com volumes de autores 
estrangeiros traduzidos em francês, o que também não nos 
parece adequado, já que seus textos são escritos originalmente 
em francês. Escritores estrangeiros, escritores vindos de alhures 
(venus d’ailleurs) (BRINCOURT, 1997), escritores imigrantes (DION 
e LÜSEBRINK, 2002), exilados da linguagem (DELBART, 2005), 
escritas babélicas (HOUDART-MEROT, 2006), escritores alofones de 
expressão francesa (PORRA, 2011), são algumas expressões usadas 
para se referir a esses autores que escolheram a língua francesa 
como língua literária.

A ausência de uma etiqueta classificatória levanta uma série de 
questionamentos que remetem ao direito e à forma de usar a língua 
francesa, bem como ao pertencimento ao campo literário francês. 
Não é esse o nosso foco neste texto, mas nos importa estudar 
alguns aspectos que direcionam a escolha da língua de escrita e 
suas consequências na constituição do escritor.

Andreï Makine é extremamente discreto sobre sua vida e não 
confirma nem contesta a indicação de traços autobiográficos em 
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seus romances. Assim, não se sabe com certeza sua motivação para 
emigrar para a França, em 1987. Sua biografia no site da Academia 
Francesa de Letras, na qual foi recebido como imortal em dezembro 
de 2016, mantém esse caráter econômico de informações. No que 
diz respeito à língua francesa, no entanto, o escritor se mostra 
mais loquaz:

Le Figaro Littéraire – Para o senhor, escrever em 
francês é uma necessidade ou uma escolha?

Andreï Makine – Na verdade, nunca me fiz essa 
pergunta. Ou pelo menos, não a fiz nesses termos. 
É de forma natural que escrevo em francês e 
isso, desde minha chegada à França, há pouco 
mais de vinte anos. Essa língua, eu a ouço desde 
minha infância, em minha longínqua Sibéria. Ela 
vinha da boca de minha avó, de origem francesa. 
O francês sempre me cercou e me encorajou, 
estimulou meu amor pela literatura francesa. 
Considero, com justiça, o francês minha “língua-
avó”.iv5 (MAKINE; CLERMONT, 2009)

Essa forma “natural” de escrever em francês desde que se 
mudou para a França, que lhe permitiu publicar seu primeiro 
romance em 1990, confirma o conhecimento prévio da língua e 
uma escolha pessoal que, evidentemente, também leva em conta as 
possibilidades de publicação e de leitorado no país. Quando chega à 
França, Makine já tem experiência de escritas acadêmicas, pois tinha 
defendido a tese Roman o detstve v sovremnnoi literature Francii 
(70-80 gody)6, na Universidade Estatal Lomanossov de Moscou, em 
19857, mas não havia publicado escritas ficcionais. Andreï Makine 
se torna escritor na França, em francês.

5  A expressão “langue grand-maternelle” também está presente no romance Le 
testament français, cuja tradução em português foi publicada em 1998. Nesse texto, 
o tradutor optou por “língua-avó”, expressão que também utilizamos aqui.
6  Segue a tradução do título da tese: Romance sobre a infância na literatura 
francesa contemporânea (des années 70-80)
7  Em 1992, Andreï Makine defende, na Universidade Paris 4, a tese La prose de I. A. 
Bounine. La poétique de nostalgie (A prosa de I. A. Bounine. A poética da nostalgia).
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Vassilis Alexakis é bem menos contido acerca de sua vida: 
não apenas discorre sobre fatos de sua biografia como também 
confirma a inspiração autobiográfica em vários de seus romances. 
Em Atenas, Alexakis fazia charges em jornais e se opunha ao regime, 
mas não publicava desenhos suficientemente agressivos para 
sofrer ameaças. Sua mudança para a França se deve aos receios 
de repressão, mas não a riscos iminentes. Em Paris, continua seu 
trabalho como desenhista e, em 1974, publica seu primeiro romance 
em francês. Em relação à língua francesa, esclarece:

Frequentemente me perguntam porque eu 
escolhi aprender francês. Mas não houve 
absolutamente nenhuma escolha de minha parte, 
somente uma série de acidentes. Aos dezessete 
anos, ganhei uma bolsa para vir para a França, 
para a escola de jornalismo de Lille. Nesses 
poucos anos passados em Lille, eu detestei a 
França e foi por isso que, paradoxalmente, eu 
aprendi bem o francês. Eu queria passar de 
qualquer jeito nas provas para sair do país o 
mais rapidamente possível. Mas, para alguém 
como eu, que desde os dez anos de idade sonha 
escrever romances, o aprendizado de uma nova 
língua teve um efeito evidente de sedução. Senti 
a dimensão lúdica que existe na utilização de 
uma língua estrangeira. Rapidamente, senti a 
ambiguidade do processo. Aprendo o francês 
para dele fugir e, ao mesmo tempo, o fato 
de aprendê-lo desperta em mim o desejo de 
escrever coisas em francês. Volto para a Grécia 
e vem o golpe de Estado dos coronéis em 1967. 
Então, deixo a Grécia e me mudo para Paris.[...] 
E depois chega Maio de 68; estou na França em 
um momento de efervescência, de liberdade, 
de criação muito diferente do clima grego da 
época. Assim, foi naturalmente que escrevi 
meus primeiros livros em francês.v (ALEXAKIS; 
PRADAL; PLOQUIN, 2008)
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Por razões diferentes, ambos os escritores destacam o caráter 
natural da escrita literária em francês. A situação de imersão em que 
se encontram contribui, inequivocamente, para essa naturalização 
da escolha da língua de escrita. Contudo, diferentes línguas não 
expressam as mesmas realidades da mesma forma. Tzvetan 
Todorov salienta que “a língua não é um instrumento neutro, está 
impregnada de pensamentos, ações, julgamentos, legados pelo 
passado; ela decompõe o real de um modo particular e nos transmite 
imperceptivelmente uma visão de mundo.”vi (2008, p.84). Ao escolher 
o francês como língua de escrita literária, Makine e Alexakis trazem 
esse legado que participa de sua constituição enquanto escritores. 
Não se trata de adotar uma outra visão de mundo, mas, sim, de 
integrar essa perspectiva em sua língua literária.

Dessa forma, um certo sotaque estrangeiro se faz presente nas 
obras desses escritores. Não se trata apenas de resgatar as origens 
ou de apresentar a terra natal em francês; trata-se, também, de 
acumular pontos de vista e ângulos de observação: a Rússia vista 
por um russo e a Grécia por um grego, ambos observando esses 
objetos a partir da França, em francês e incluindo em suas escritas 
o olhar crítico de quem está no estrangeiro e que, de certa forma, 
se tornou estrangeiro para os que permaneceram na pátria.

Essa acumulação de olhares que se cruzam, em movimentos 
contínuos e instáveis, é apontada por Edward Said como um dos 
poucos aspectos positivos do exílio:

A maioria das pessoas tem consciência de uma 
cultura, um cenário, um país; os exilados têm 
consciência de pelo menos dois desses aspectos, 
e essa pluralidade de visão dá origem a uma 
consciência de dimensões simultâneas, uma 
consciência que – para tomar emprestada uma 
palavra da música – é contrapontística. (2003, 
p.59 – grifo do original)

A situação dos exilados também se verifica em outros 
deslocados, como os emigrados e os expatriados. Na imagem 
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musical usada por Said, a harmonia é um elemento importante, já 
que o contraponto, em música, se refere à combinação de melodias 
ou vozes diferentes e autônomas que se harmonizam em execução 
simultânea. Não se trata, pois, de escolher um ponto de vista, 
mas, sim, de estabelecer relações entre línguas, legados, culturas 
e visões de mundo diferentes. Makine e Alexakis permanecem em 
trânsito entre a origem e a escolha, mas de forma bem diferente. 
O forte sotaque de Makine deixa claro que sua aculturação não 
apagou marcas da língua russa. Quanto a Alexakis, a escrita bilíngue 
– publica seus textos em francês e em grego, não necessariamente 
nessa ordem – e os constantes deslocamentos entre seus três 
endereços – o apartamento de Paris, o de Atenas e a casa de Tinos 
– também asseguram a presença dos traços das duas culturas.

Espaços e movimentos no campo literário
A opção pela escrita em francês leva em consideração a 

naturalidade indicada tanto por Makine quanto por Alexakis, mas 
também a possibilidade de entrada no mercado editorial. Embora 
não seja mencionado pelos autores, esse é um aspecto evidente do 
caminho trilhado pelos estrangeiros que se tornam escritores na 
França. Alguns desses autores já alcançaram sucesso considerável 
e tiveram sua obra legitimada por vários mecanismos e instâncias 
(prêmios literários, imortalização com a entrada na Academia Francesa 
de Letras). Dessa forma, sua participação no campo literário francês 
é fortemente influenciada por essas legitimações, mas também pelos 
discursos que ratificam o caminho natural de escrita em francês.

De acordo com Bourdieu,

Os campos apresentam-se à apreensão 
sincrónica como espaços estruturados de 
posições (ou de postos) cujas propriedades 
dependem da sua posição nesses espaços e 
que podem ser analisadas independentemente 
das características dos seus ocupantes (em 
parte determinadas por elas). Há leis gerais dos 
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campos: campos tão diferentes como o campo 
da política, o campo da filosofia, o campo da 
religião têm leis de funcionamento invariantes. 
(2003, p.119)

As posições no campo não são estáticas nem definitivas, mas 
também não são escolhidas de forma autônoma pelos sujeitos 
que as ocupam. Bourdieu ressalta que essas posições determinam 
algumas características dos seus ocupantes. Assim, as forças dentro 
do campo balizam, ajustam e modelam ações, comportamentos 
e decisões de seus membros. As trocas e negociações dentro 
do campo implicam, pois, a conformidade às regras gerais e o 
cumprimento de expectativas.8

Partindo da teoria dos campos de Bourdieu, Véronique Porra 
(2011) localiza os escritores estrangeiros – que ela trata de alofones 
de expressão francesa – dentro do campo literário francês, em 
um grupo de “convertidos”, ou seja, aqueles que se assimilaram, 
mas mantêm explicitamente características da cultura de origem. 
Segundo a autora,

Pode-se então imaginar que a aceitação das 
literaturas em língua francesa vindas de outros 
lugares não seria incondicional, mas submetida 
ao respeito às regras de preservação da língua 
por um lado, e, por outro, do discurso dos 
direitos do homem. Entretanto, esse segundo 
ponto seria certamente o menos problemático, 
já que a nação francesa não estabeleceu laços de 
dependência política com os países de onde são 
oriundos esses autores. Ao contrário, tomando 
posição, em língua francesa, contra as opressões 
ideológicas e políticas de seus respectivos 
países, os escritores trariam seu tijolinho para a 

8  A teoria dos campos de Bourdieu é criticada, sobretudo, no que diz respeito 
à desconsideração da capacidade transformadora da obra literária, que pode 
ultrapassar as determinações sociológicas de sua concepção e se tornar um objeto 
estético não apreensível por esses limites de significação. Não vamos discutir essa 
questão neste texto.
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perpetuação da crença na França como país dos 
direitos do Homem.vii (p.73)

Dessa forma, a escolha do francês como língua de escrita 
contribuiria para corroborar uma imagem da França cara aos 
franceses: a pátria dos direitos do homem, que acolhe os 
oprimidos e lhes garante a liberdade negada em sua terra natal. 
Para a França – e, extensivamente, para os franceses -, mais do 
que ocupar uma posição superior nessa comparação, trata-se de 
legitimar essa imagem, na medida em que a confirmação se faz 
por estrangeiros que, aparentemente, escolhem naturalmente a 
língua e o país.

Essa ratificação de uma certa imagem da França também 
fornece aos escritores estrangeiros uma espécie de assentimento 
para sua entrada no campo literário francês. A permanência está 
diretamente ligada à renovação constante dessa imagem através dos 
textos literários. Nesse sentido, a posição desses escritores no campo 
está fortemente vinculada a um etos de estrangeiro que também 
determina a presença de uma estrangeiridade no texto literário. 
O lugar indeciso, que acumula olhares e perspectivas culturais e 
fomenta discussões sobre a alteridade também particulariza a 
escrita desses escritores e tem implicações decisivas na definição de 
posicionamentos no campo literário francês.

Em relação à trajetória de Andreï Makine, as diferenças e 
até oposições entre a vida cotidiana na Rússia e na França são 
especialmente marcadas na escrita. Da mesma forma, o estrangeiro 
nunca deixa de sê-lo, pois, ainda que esteja aparentemente 
integrado na sociedade que o acolhe, sempre é possível reconhecer 
os traços do outro:

Parei no cruzamento quente e barulhento do 
Odeon. [...]

- Sabe, nós sempre seremos esses desbravadores 
com lenços vermelhos. O sol sempre terá um 
gostinho de cobre para nós e o céu, a sonoridade 
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das batidas do tambor. [...] Nunca seremos como 
os outros, como as pessoas normais.

Vamos imitá-los. Vamos fazer mímicas dessa leveza. 
Vamos nos deixar engolir pelos bancos estofados 
com o mesmo sorriso fácil. Mas no fundo, sempre 
seremos esses jovens bárbaros cegos pela fé no 
horizonte próximo. Faltarão às nossas mímicas 
uma coisa fundamental: saber usufruir. Isso vai nos 
denunciar...viii (MAKINE, 1992, p.15-16)

Essa imagem do bárbaro que não consegue se disfarçar 
suficientemente bem de francês é recorrente na obra de Makine. 
As marcas identitárias parecem ser indeléveis e, de certo modo, 
condenam o indivíduo a manter sua diferença e se conformar com 
ela. Esse elemento é decisivo na construção e manutenção de um 
etos de estrangeiro, componente essencial para o jogo de trocas 
no campo literário: a suposta imparcialidade do estrangeiro ao se 
referir à França confirmaria uma superioridade de costumes e uma 
vocação civilizatória.

Outrossim, esse etos de estrangeiro é estreitamente ligado a 
um certo exotismo, que garante uma posição intermediária entre o 
centro e a margem do campo literário. Salientando sua diferença, 
experimentando alguma nostalgia da terra natal, apresentando 
seus costumes, demonstrando contentamento e, às vezes, gratidão 
pela oportunidade de viver na França, esse estrangeiro torna-se 
parte importante em certos movimentos dentro do campo.

Se a obra literária de Makine fornece vários exemplos desse 
personagem estrangeiro, ela não pode, no entanto, ser reduzida 
a essa problemática. Amor, humanismo, memória de guerra, 
personagem escritor, escrita em língua estrangeira, heroísmo 
são alguns temas também recorrentes no texto makiniano que 
conferem amplitude e complexidade a essa obra.

O percurso de Alexakis é bastante diferente. Nos três primeiros 
romances que publicou – Le Sandwich (1974), Les girls du City 
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Boum-Boum (1975) et La tête du chat (1978) – a presença de 
estrangeiros, quando existe, é pontual, sem que haja comparações 
culturais ou discussão acerca de diferenças. Assim, Alexakis entra 
no mercado editorial sem a marca do estrangeiro explicitada no 
texto literário. A partir do quarto romance, Talgo9 (1983), todos os 
seus textos literários tematizam, por múltiplos vieses, encontros e 
fricções entre dessemelhantes, gregos e franceses, sobretudo, mas 
também centroafricanos, albaneses, turcos e outros estrangeiros. 
A nacionalidade grega torna-se onipresente nas entrevistas e 
palestras do escritor.

A publicação de romances sem o passaporte estrangeiro 
não pode ser vista, ingenuamente, como a inclusão de Alexakis 
no campo literário francês apenas pelo valor intrínseco do texto. 
Como já dissemos anteriormente, o autor grego, ao se mudar para a 
França, exerce a profissão de jornalista, cujo diploma também havia 
sido obtido nesse mesmo país, na Universidade de Lille. À guisa de 
exemplo, observamos que o primeiro romance, Le Sandwich (1974) 
merecerá uma resenha em um dos principais jornais franceses, 
Le Monde, no ano de sua publicação (ALLIOT, 1974) enquanto La 
fille d’un héros de l’Union Soviétique (1990), primeiro romance de 
Andreï Makine, não terá o mesmo tratamento.10 Na verdade, esse 
romance de Makine será publicado como se fosse a tradução de um 
texto originalmente escrito em russo. O carimbo no passaporte foi 
a condição para o início da carreira na França.

Na obra de Alexakis, a presença estrangeira sempre suscita uma 
reflexão crítica de mão dupla: os olhares de um grego que mora 
na França sobre a própria pátria e de um emigrado sobre o país 

9  Este é o primeiro texto literário que Alexakis escreve e publica primeiramente em 
grego e, depois, na tradução, feita por ele mesmo, em francês. Desde então, a escrita 
em uma língua e autotradução na outra tornaram-se uma prática do escritor.
10  Sabemos que um único exemplo não seria suficiente para formular conclusões 
peremptórias e não é isso que estamos propondo. Ainda não temos um levantamento 
exaustivo da recepção dessas obras na mídia francesa, mas, tratando-se de jornal de 
grande circulação, a presença de um e a ausência do outro no que diz respeito à 
divulgação e crítica do texto inaugural tem significado importante na questão.
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que o acolheu (características de vários narradores alexakianos) 
conferem ao personagem narrador a consciência contrapontística, 
tal como a define Edward Said. Diferentemente de Makine, que 
celebra a francidade em boa parte de seus livros11, Alexakis recusa 
o louvor tanto da terra de origem quanto do país de escolha, 
assumindo a postura de equilíbrio entre apreciação e desaprovação 
de elementos, comportamentos e atitudes de ambas as culturas.

Assim, a narradora anônima de Le Premier mot (2010) descreve 
a conversa com amigos do irmão, professor universitário que havia 
recebido uma distinção universitária em Tessalônica, após a cerimônia:

A maioria dos pratos, assim como os doces que 
comemos à noite em frente ao mar, tinham 
nomes turcos. O diretor da Faculdade nos 
informou que o falar local devia muito à Turquia.

- Mas os tessalonicenses insistem em negar o 
aporte que essa cultura trouxe à deles. Eliminaram 
os turcos da memória, da mesma maneira que 
apagaram os judeus, que constituíam outrora 
a mais importante comunidade da cidade.ix 
(ALEXAKIS, 2010, p.137)

A recusa em aceitar elementos estrangeiros em sua cultura é 
um dos posicionamentos gregos recorrentemente criticados por 
Alexakis. Mas o autor também desaprova outros tantos da França. 
No mesmo texto, a cunhada da narradora explica o que motivou 
uma imigrante romena, sem teto, a se instalar na calçada parisiense, 
próxima ao apartamento em que mora a cunhada:

Seu filho foi provisoriamente levado para a 
Assistência pública, explicou minha cunhada. 
Propuseram-lhe dinheiro para que pudesse 
retornar ao seu país, desde que renunciasse 
a seus direitos de mãe e abandonasse seu 
filho. Como uma nação civilizada pode fazer 

11  Essa postura de Makine, destacada por parte dos pesquisadores de sua obra e 
reprovada pela crítica especializada, vem se atenuando em suas últimas publicações. 
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tal oferecimento a uma mãe? Por sorte, um 
representante de uma associação de ajuda aos 
sem-teto assistia a essa entrevista e a dissuadiu 
de assinar o documento. Ela não sabe francês.x 
(ALEXAKIS, 2010, p.310)

Esses exemplos, escolhidos em um conjunto bastante 
significativo de outros tantos, ilustram o caráter reflexivo-crítico o 
olhar de Alexakis sobre os contatos com a alteridade na Grécia e na 
França. Essa profusão de comentários, a preservação das relações 
com o país natal e o uso da língua materna como língua de escrita 
literária fazem com que Alexakis não entre no grupo dos “convertidos” 
a que se refere Véronique Porra. Nem por isso, no entanto, o 
etos exótico pode ser descartado. Na verdade, o estrangeiro que 
identifica opiniões e comportamentos autocentrados ou xenófobos 
em duas culturas, sendo uma delas a sua, se mantém na posição de 
estrangeiro: afirma essa estrangeiridade justamente ao adotar um 
posicionamento de observador privilegiado e ao incluir sempre essa 
temática em seus textos.

Assim como a obra de Andreï Makine não pode ser lida apenas 
à luz desse viés crítico, a de Vassilis Alexakis também não pode ser 
restringida à questão da alteridade. A qualidade do texto alexakiano 
ultrapassa essas fronteiras e se afirma por sua literariedade.

Concluindo?
A conclusão de uma reflexão em andamento é sempre difícil. 

Eis o que justifica o ponto de interrogação no título desta seção. 
Interrompo aqui esse processo, tendo clareza de que o conjunto 
não está fechado (tempo e espaço são elementos determinantes 
para essa decisão). Para tanto, retomo os principais vieses que 
atravessaram este texto.

A acolhida a escritores estrangeiros que decidem seguir a 
carreira literária em língua francesa suscita algumas questões que 
nos levam a refletir sobre condições de entrada e de permanência 
dentro do campo literário, de acordo com o conceito desenvolvido 
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por Pierre Bourdieu. As etiquetas classificatórias atribuídas por 
agentes do campo não definem todas as dimensões alcançadas 
pela obra literária, mas distribuem e restringem espaços dentro 
desse campo. Assim, a origem dos escritores os remete quase que 
automaticamente a lugares específicos, quase predeterminados. 
Esses lugares não são ocupados por autores que interagem 
necessariamente entre si. No que diz respeito aos escritores 
estrangeiros, essa interação é bem pouco observada, pois talvez 
a diversidade de origens os mantenha mais afastados do que 
próximos uns dos outros. Entre os francófonos, etiqueta mais 
antiga, que indica aqueles que têm o francês como língua materna 
por imposição do colonizador, a interação e a constituição de grupos 
que compartilham ideias, estilos e propostas de escrita é facilmente 
observada, ainda que também identifiquemos indivíduos com 
projetos personalizados e pouco interativos.

A definição de lugares no campo é resultado de forças internas, 
mas também de posições assumidas (desejadas?) pelos escritores. 
Assim, a recorrência de elementos constituintes e caracterizadores 
dessas posições no texto literário e nos discursos do peritexto 
contribuem significativamente para a permanência no campo, mas 
talvez não sejam suficientes para a assegurarem definitivamente. Da 
mesma forma, embora as posições ocupadas também tenham esse 
caráter de manutenção, o movimento dentro do campo é constante 
e posições estáticas tendem a ser deslocadas para espaços menos 
frequentados e, dependendo das pressões externas e internas, até 
mesmo expulsas do campo.

O conceito de campo literário de Bourdieu é particularmente 
produtivo para reconhecermos posturas dos autores, suas 
motivações e suas implicações. Contudo, esse conceito não é 
suficiente para estudarmos a abrangência das obras e a amplitude 
das questões que podem nos sugerir.
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(Endnotes)

NOTAS DE TRADUÇÃO
i Ce Paris, dont le caractère résulte d’une très longue expérience, d’une infinité 
de vicissitudes historiques; qui, dans un espace de trois cents ans, a été deux ou 
trois fois la tête de l’Europe, deux ou trois fois conquis par l’ennemi, le théâtre 
d’une demi-douzaine de révolutions politiques, le créateur d’un nombre admirable 
de renommées, le destructeur d’une quantité de niaiseries; et qui appelle 
continuellement à soi la fleur et la lie de la race, s’est fait la métropole de diverses 
libertés et la capitale de la sociabilité humaine.
ii Nous acceptons comme francophones tous ceux qui sont ou semblent destinés 
à rester ou à devenir participants de notre langue: Bretons, et Basques de France, 
Arabes et Berbères du Tell dont nous sommes déjà les maîtres. Toutefois, nous 
n’englobons pas tous les Belges dans la “francophonie”, bien que l’avenir des 
Flamingants soit vraisemblablement d’être un jour des Franquillons.
iii Quand un Espagnol (Jorge Semprun, c’est moi qui ajoute les exemples), un 
Tchèque (Milan Kundera), un Anglais (à l’instar d’un Theodore Zeldin) ou un Grec 
(Vassilis Alexakis) s’exprime ou écrit en français on dit : C’est un cosmopolite. Quand 
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il s’agit d’un Algérien (Djemaï) ou d’un Sénégalais (Boubacar Diop), on s’écrie : Voilà 
un immigré!
iv LE FIGARO LITTÉRAIRE. - Pour vous, écrire en français, est-ce une nécessité ou un 
choix?
Andréï MAKINE. - En fait, je ne me suis jamais posé la question. Ou je ne me la pose 
pas en ces termes. C’est tout naturellement que j’écris en français, et ce depuis mon 
arrivée en France, il y a un peu plus de vingt ans. Cette langue, je l’ai entendue dès 
mon enfance, dans ma lointaine Sibérie. Elle venait de la bouche de ma grand-mère, 
d’origine française. Le français m’a toujours baigné et a encouragé, stimulé mon 
amour pour la littérature française. Je considère, à juste titre, le français comme ma 
langue “grand-maternelle”.
v On me demande souvent pourquoi j’ai choisi d’apprendre le français. Mais il n’y a 
eu absolument aucun choix de ma part, seulement une série d’accidents. À dix-sept 
ans, j’ai obtenu une bourse pour venir en France à l’école de journalisme de Lille. 
Pendant ces quelques années passées à Lille, j’ai détesté la France et c’est pour cela 
que, paradoxalement, j’ai bien appris le français. Je voulais absolument réussir mes 
examens pour quitter ce pays au plus vite. Mais, pour quelqu’un comme moi qui rêve 
depuis l’âge de dix ans d’écrire des romans, l’apprentissage d’une nouvelle langue 
a eu un effet de séduction évident. J’ai ressenti la dimension de jeu qui existe dans 
l’utilisation d’une langue étrangère. J’ai vite ressenti l’ambiguïté de la démarche. 
J’apprends le français pour le fuir et, en même temps, le fait de l’apprendre me 
donne immédiatement envie d’écrire des petites choses en français. Je rentre en 
Grèce et c’est le coup d’État des colonels en 1957. Je quitte alors la Grèce et viens 
m’installer à Paris. […] Et puis arrive Mai 68; je me trouve en France dans un moment 
d’effervescence, de liberté, de création très différent du climat grec de l’époque. 
C’est donc tout naturellement que j’ai écrit mes premiers livres en français.
vi La langue n’est pas un instrument neutre, elle est imprégnée de pensées, d’actions, 
de jugements, légués par le passé; elle découpe le réel d’une manière particulière et 
nous transmet imperceptiblement une vision du monde.
vii On peut donc imaginer que l’acceptation les littératures en langue française 
venues d’ailleurs ne sera pas inconditionnelle, mais soumise au respect des règles de 
préservation de la langue d’une part, du discours des droits de l’homme de l’autre. 
Cependant, ce second point sera sans doute le moins problématique, puisque la 
nation française n’a pas établi de lien de dépendance politique avec les pays dont 
sont issus ces auteurs. Bien au contraire, prenant en langue française position 
contre les oppressions idéologiques et politiques de leur pays respectif, les écrivains 
viendront apporter leur pierre à la perpétuation de la croyance en la France comme 
pays des droits de l’Homme.
viii Je me suis arrêté au carrefour chaud et bruyant de l’Odéon.
Tu sais, nous resterons toujours ces pionniers aux foulards rouges. Le soleil aura 
toujours pour nous ce petit goût de cuivre, et le ciel la sonorité des battements du 
tambour. [...] Nous ne serons jamais comme les autres, comme les gens normaux.[...]
Nous les imiterons. Nous singerons cette souplesse. Nous nous laisserons avaler 
par les sièges capitonnés avec le même sourire facile. Mais au fond nous resterons 
toujours ces jeunes barbares aveuglés par la foi dans l’horizon tout proche. Il 
manquera à nos singeries une chose capitale: savoir en jouir. C’est cela qui nous 
trahira...
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ix La plupart des plats, comme les pâtisseries que nous avons mangées le soir sur le 
front de la mer, portaient des noms turcs. Le doyen nous a informé que le parler local 
doit beaucoup à la Turquie.
- Mais les Thessaloniciens persistent à nier l’apport de celle-ci à leur culture. Ils ont 
éliminé les Turcs de leur mémoire, de la même façon qu’ils en ont effacé les Juifs, qui 
constituaient autrefois la plus importante communauté de la ville.
x Son enfant a été provisoirement pris en charge par l’Assistance publique, m’a-
t-elle expliqué. On lui a proposé de l’argent afin qu’elle puisse rentrer dans son 
pays, à condition qu’elle renonce à ses droits de mère et leur abandonne l’enfant. 
Comment une nation civilisée peut-elle faire pareille offre à une mère? Par chance, 
le représentant d’une association d’aide aux sans-abri assistait à cet entretien et l’a 
dissuadée de signer le document. Elle ne connaît pas le français.
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O ALTER, O AGON, O OUTRO: A ALTERIDADE 
COMO CONSTITUIÇÃO SUBJETIVA DA 
SINGULARIDADE NO INTRINCADO EDIFÍCIO 
ESTÉTICO DE JEAN-PAUL SARTRE

Deise Quintiliano Pereira

Introdução
Nas últimas três décadas, tenho concentrado meus esforços 

investigativos, sobretudo, na perquirição de problemáticas 
concernentes ao conjunto escritural de estudos sartrianos, consciente 
de que a problematização do sujeito é o eixo pivotante em torno do 
qual se organiza todo o intrincado edifício estético engendrado pelo 
autor. Essa questão é tematizada ora pelo viés da elaboração literária 
e ficcional, ora por meio da investigação filosófica, ora de maneira mais 
pragmática, através da exposição sartriana em atos públicos, comícios 
ou entrevistas concedidas àqueles que lhe são mais próximos.

De fato, poucos escritores desenvolveram tão exaustivamente 
tantos modos discursivos de elaboração do pensamento – romances, 
dramas, ensaios, tratados filosóficos, novelas, crítica artística, 
jornalística e política –, nada escapou imune ao crivo do olhar vesgamente 
privilegiado de Sartre. De modo bastante sintético, o criador d’A Náusea 
ancora as fundações de seu pensamento num quarteto conceptual que 
elucidaremos sob os seguintes subtítulos: a existência do outro, o desejo 
de reconhecimento, a aporia do olhar e o singular-universal.

A existência do outro
O terceiro capítulo de L’être et le néant, intitulado “Le 

pour-autrui”, evidencia o que pode ser considerado o cerne do 
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pensamento sartriano, ao desenvolver toda a problemática que 
define o sujeito intersubjetivo, sob a ótica filosófica existencialista.

Sabe-se que a filosofia sartriana é tributária de uma 
metodologia fornecida pela fenomenologia husserliana. Embora 
Sartre encontre seu suporte metodológico em Husserl e sua 
terminologia em Heidegger, lendo L’être et le néant, percebe-
se rapidamente que o vigor de seu pensamento não se limita a 
mero aprendiz desses autores. De modo contrário, muitas vezes 
esse ensaio de ontologia fenomenológica é apontado como uma 
contestação do pensamento heideggeriano e como uma crítica a 
certos pressupostos husserlianos. Destes, apenas alguns pontos 
foram assimilados pela filosofia sartriana.

Em consonância com Husserl, Sartre insurge-se contra o equívoco 
teórico de separação cartesiana radical da consciência (res cogitans) 
e do mundo (res extensa), para vislumbrar nessas entidades certa 
homogeneidade. Também como Husserl, Sartre ataca o materialismo, 
num primeiro momento, e o idealismo por considerar que o ser 
humano vive numa unidade indissociável da mente, do corpo e do 
mundo. Ainda como Husserl, Sartre propõe um retorno ao eidos, isto 
é, ao estudo das coisas nelas e por elas mesmas, na sua manifestação 
concreta, tais quais se apresentam no mundo, suprimindo todos os 
conceitos estabelecidos “a priori” sobre essas coisas. A introdução do 
“outro” revela-se, então, condição indispensável para a constituição 
do mundo e para escapar ao solipsismo, uma vez que a existência do 
“outro” é o que há de mais concreto para o indivíduo.

Para Sartre, cada homem existe no mundo com os outros 
homens. Mesmo que fosse possível isolarmos a consciência para 
analisá-la em profundidade, exauri-la em sua inteligibilidade, 
tal procedimento seria inócuo no processo de compreensão da 
existência humana, pois, segundo o filósofo existencialista, o homem 
é uma consciência ilhada, cerceada por outras consciências. É nesse 
sentido que Edmund Husserl afirma que nosso mundo é constituído 
pela subjetividade de todos – é uma “intersubjetividade”.
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Visando tornar mais pragmática essa discussão, Sartre lança 
mão do exemplo da vergonha, através do qual esclarece de que 
modo a presença do outro permite que a subjetividade do indivíduo 
seja apreendida no mundo: “la honte réalise [donc] une relation 
intime de moi avec moi” (SARTRE, 1943, p.259).

É pela vergonha que se ilumina um novo aspecto, uma nova 
faceta do indivíduo. Se alguém faz um gesto vulgar, obsceno ou 
comete algum tipo de gafe, esse gesto cola-se à própria pessoa 
que o cometeu. Esta, por sua vez, não o julga ou censura, apenas o 
realiza. Porém, se ao erguer a cabeça apercebe-se da presença de 
um “outro”, concretiza, imediatamente, toda a vulgaridade de seu 
gesto e sente vergonha. Isso implica, para Sartre, reconhecer que 
“je suis comme autrui me voit” (SARTRE, 1943, p.260).

O “outro” não revela apenas o que o indivíduo é, mas o constitui 
a partir de novas qualificações de seu ser. Esse novo ser revelado no 
sujeito envergonhado não existia potencialmente antes da aparição 
do “outro”, que o desvela na situação “envergonhante”. É por essa 
razão que a vergonha é “honte de soi devant autrui”, (SARTRE, 
1943, p.260), sendo essas duas estruturas inseparáveis para Sartre.

O “eu” e o “outro” não podem, então, ser compreendidos como 
duas substâncias isoladas, o que implicaria uma reclusão absoluta ao 
solipsismo. O recurso ao “outro” apresenta-se, deste modo, como uma 
condição indispensável para a constituição do mundo. Mesmo isolado 
no seu quarto, o homem nunca está completamente só, pois os traços 
da exterioridade do mundo – um livro, um pensamento sobre alguém, 
uma carta, o telefone que toca, uma expectativa sobre algum fato – 
sempre remeterão ao alter, ao “outro”. Esse raciocínio é desenvolvido 
num período pré-histórico ao advento das novas tecnologias 
(internet, blogs, twitter, whatsapp, facebook) que hiperbolizariam 
pragmaticamente as percepções formidáveis do autor.

Isso se dá pelo entendimento de que o “outro” existe 
originariamente em cada indivíduo. Ele é o que esse indivíduo não 
é, uma pura negatividade, portanto. Ao mesmo tempo, esse “outro” 
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reflete a única possibilidade de apreensão do indivíduo, visto que é 
impossível a uma consciência ser consciência dela mesma. Por isso, 
conclui Paulo Perdigão, “não fosse essa consciência originária, eu 
jamais poderia me certificar, através do conhecimento que viesse a 
ter do outro, que este é um sujeito e não um objeto” (1995, p.138).

O desejo de reconhecimento
Estar no mundo implica uma negatividade fundamental para 

Sartre, pois se o indivíduo tem em si o “outro” como consciência do 
que não é, considera-o, consequentemente, como um tipo de ser 
equivalente a si, logo como um ser para quem é ele quem é o outro.

O “outro” caracteriza-se como um ser “que vê” e a dimensão do 
ser visto distingue o “eu” do “outro”, já que o indivíduo só pode negar 
ser o “outro” porque sabe que é visto por ele. Nessa perspectiva, 
todos sofrem a experiência perpétua de ser eternamente o “objeto 
de um olhar” e essa condição define o modo original e originário de 
o homem existir “sob e a partir do olhar do outro”.

O desejo de reconhecimento pelo olhar possui uma dimensão 
ontológica, pois a consciência do “sentir-se olhado” antecede ao 
ato concreto do “ser olhado”. Essa dimensão é virtual e em fluxo 
contínuo porque é possível, a qualquer momento, que o “olhar 
do outro” apreenda as ações humanas nas suas mais variadas 
manifestações – a moça que caminha apressadamente, o rapaz 
que cospe no chão, o casal que se beija, o camelô que boceja, o 
senhor sentado na pracinha – todos são vítimas potenciais de 
um olhar capaz de, a todo instante, violar aquilo que consideram, 
equivocadamente, sua intimidade, seu raio individual de ação. Todos 
estão submetidos à possibilidade de existência de uma consciência 
anônima na multidão que, com seus olhos, esteja efetuando um 
enquadramento fotográfico de suas ações.

Ao sentir-se capturado por um olhar, o indivíduo sente-se 
lançado bruscamente no mundo, isto é, abandona o estrito limite 
de sua subjetividade e sente-se “objeto do olhar do outro”, um ser 
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invadido e reificado. Ao referir-se ao momento em que o “olhar do 
outro” fixa-se sobre o indivíduo, Sartre diz ocorrer uma espécie de 
hemorragia, através da qual o indivíduo esvai-se, dilui-se, sendo 
absorvido “para fora”: “nous avions pu appeler hémorragie interne 
l’écoulement de mon monde vers autrui-objet” (1943, p.300).

Todavia, o desconforto ocasionado pelo “outro que olha” 
implica o único modo de o sujeito sentir-se um objeto, ou seja, 
apesar da violência inscrita na dimensão do “ser olhado”, para 
obter um pensamento objetivo sobre si mesmo, o indivíduo 
sempre necessitará da mediação desse olhar para efetuar seu 
autoconhecimento. Nesse sentido, Sartre esclarece que:

L’autre n’a d’intérêt pour moi que dans la mesure 
où il est un autre Moi, un Moi-objet pour Moi 
et, inversement, dans la mesure où il reflète mon 
Moi, c’est-à-dire en tant que je suis objet pour 
lui. Par nécessité où je suis de n’être objet pour 
moi que là-bas, dans l’autre, je dois obtenir de 
l’autre la reconnaissance de mon être. [...] Tel 
j’apparais à l’autre, tel je suis. En outre, puisque 
l’autre est tel qu’il m’apparaît et que mon être 
dépend de l’autre, la façon dont je m’apparais 
[...] dépend de la façon dont l’autre m’apparaît. 
La valeur de la reconnaissance de moi par l’autre 
dépend de celle de la reconnaissance de l’autre 
par moi. (1943, p.275)

A aporia do olhar
O choque de subjetividades cria uma aporia e reedita a dialética 

hegeliana do senhor e do escravo, que é agora reinterpretada pela 
filosofia sartriana. Para Sartre, “il [l’autre] est l’Esclave et je suis le 
Maître; pour lui c’est moi qui suis l’essence” (1943, p.276). O escravo 
representa, assim, a verdade do senhor, mas esse reconhecimento 
unilateral é insuficiente. Para que o verdadeiro reconhecimento seja 
alcançado, segundo Hegel, será necessário “um momento no qual 
o senhor faça com relação a si próprio, o que ele faz com relação 
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ao outro e no qual o escravo faça com relação ao Senhor o que ele 
faz com relação a si mesmo” (s/d, p.163). De acordo com Sartre, a 
intuição genial de Hegel consiste em fazer o indivíduo depender do 
“outro” na constituição fundamental do seu ser: “c’est donc en mon 
cœur que l’autre me pénètre” (1943, p.276).

A análise de Paulo Perdigão sobre o conflito das liberdades em 
Sartre esclarece a função de mal necessário, atribuível ao outro: 
“Diante do outro já não somos ‘donos da situação’. Não estamos 
seguros frente à liberdade alheia, que faz de mim o que quer” 
(1995, p.146-154). Assim, o indivíduo torna-se escravo do “outro”, 
que se erige como seu juiz e senhor.

Em conformidade com o inferno simbólico imaginado por 
Sartre em Huis clos, o “outro” estará sempre presente, mesmo 
na solidão mais absoluta, na qual o indivíduo tenta subtrair-se à 
sua presença obsedante, ao seu olhar asfixiante. Tal fato ocorre, 
segundo Perdigão, “porque o outro está encravado no meu próprio 
miolo” (1995, p.146). Na tentativa de libertar-se dessa aporia, o 
homem tenta tomar posse da liberdade alheia, utilizando-se de 
duas estratégias básicas e excludentes: tratando o “outro” como 
sujeito ou tratando o “outro” como objeto.

No primeiro caso, que pode ser exemplificado pelo projeto da 
relação amorosa, o indivíduo tenta apossar-se da liberdade do “outro”, 
enquanto sujeito livre. Como bem assinala Perdigão, “que o outro seja 
eu sem deixar de ser o outro” (1995, p.149). Nesse projeto, o sujeito 
amante nega a contingência humana, pois não aceita que qualquer 
outra pessoa possa substituí-lo no coração do(a) amado(a). A relação 
amorosa implica, outrossim, uma tentativa desesperada de furtar-se 
ao crivo da reificação, ocasionada pelo “olhar do outro”, através da 
fusão Eu-Outro. É a busca da união de subjetividades, elevada a uma 
esfera localizada além do conflito do mundo intersubjetivo.

Tal projeto, contudo, é frustrado à medida que também o 
“outro” (o indivíduo amado) identifica nele sua proposta. Ora, se 
ambos os amantes, para escapar à objetivação do olhar, vislumbram 
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na relação amorosa o “outro” como sujeito livre para fundamentar 
seu próprio ser, caem num impasse conflitante de projetos. Para 
Perdigão, “o projeto falha, pois já não encontro, no amor, uma 
subjetividade livre à qual quero me integrar, e sim, também uma 
consciência que quer perder-se como tal para integrar-se à minha” 
(1995, p.149-150).

A segunda tentativa de escapar a essa aporia define-se 
pela estratégia do contra-ataque. Como é impossível suprimir a 
existência do “outro”, o indivíduo busca também objetivá-lo pelo 
olhar. Simbolizado pelo mito da medusa, cujo olhar petrifica o 
“outro” (o sujeito que olha), esvaziando o seu julgamento, nesse 
circuito “procuro ver apenas olhos, um corpo, um outro objetivado. 
Quero assim esvaziar o outro de todo julgamento sobre mim, 
fazendo sua subjetividade perder a eficácia, já que não posso 
suprimi-la” (PERDIGÃO, 1995, p.150). Também essa tentativa é 
malograda uma vez que o indivíduo continua sendo objeto para o 
“outro”, mesmo que se esforce para ignorar esse fato. O “outro” só 
poderá ser apreendido como objeto. Ele será sempre sujeito livre 
para si, objeto capturado para o “outro”.

A frustração decorrente da impossibilidade de possuir a 
liberdade do “outro” pode conduzir, numa última manobra 
desesperada, ao desejo de morte do “outro”. Mas, também essa 
tentativa redunda em fracasso, pois com a supressão absoluta do 
“outro”, dada pela morte, congela-se com ele a imagem que formara 
do indivíduo em vida e essa imagem cristalizada jamais poderá ser 
modificada. É nesse sentido que a morte do “outro” constitui o 
indivíduo num objeto irremediável.

Esse impasse, que se faz aporia, denuncia um fato inexorável: 
o de que os limites que definem a liberdade do sujeito estão 
sempre condicionados à existência do “outro” no mundo, o que 
leva Sartre a concluir: “ma chute originelle c’est l’existence de 
l’autre” (1943, p.302).
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O “singular universal”
As leituras de Gerd Bornheim (1998) e de Jean-François 

Louette, em “Écrire I’universel singulier” (1996, p.373-416), 
discutem probabilidades interpretativas da expressão “singular 
universal”, que perpassa e organiza o conjunto da produção (auto)
biográfica sartriana. Mas, o que representa o paradoxo contido em 
tal expressão? Referindo-se a Flaubert, em L’idiot de la famille, é 
Sartre quem nos fornece sua definição mais precisa: “totalisé et, 
par là même, universalisé par son époque, il la retotalise en se 
reproduisant en elle comme singularité” (1971-72, p.7).

A enigmática expressão sugere ainda outras hipóteses 
explicativas. Em termos de história literária, Louette (Apud 
CONTAT, 1996, p.374) aventa a possibilidade de o “singular 
universal” representar a última metamorfose de devaneio 
narcísico, que brota em torno do tema romântico do “homem do 
século”, de tendência hugoliana. Essa interpretação, todavia, não 
esclarece a origem filosófica do termo que, do mesmo modo, é 
envolta em obscuridades.

Em simetria com Louette, podemos interrogar: trata-se da 
“conscience malheureuse” hegeliana, que Sartre descreve no 
texto “Aller et retour” (SARTRE, 1980), como uma oscilação entre 
o singular e o universal, onde ocorre o sacrifício do primeiro termo 
em favor do segundo? Ou trata-se da tradição hermenêutica de 
Schleiermacher e Dilthey, sendo este último mencionado por Sartre 
em Cahiers pour une morale (1983, p.142)? A hipótese de Louette diz 
respeito à distinção entre os termos conceito e noção, o que faria 
a balança pender para o lado de Hegel. Também Bornheim (1998, 
p.18) busca o esclarecimento da distinção entre esses termos, assim 
definidos por Sartre:

“un concept est une définition en extériorité 
et qui, en même temps, est atemporelle; une 
notion est une définition en intériorité […] c’est 
une pensée qui introduit le temps en elle. [...] 
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Ainsi, lorsque vous étudiez un homme et son 
histoire, vous ne pouvez procéder que par des 
notions” (1976, p.95).

Em La cérémonie des adieux, Simone de Beauvoir (1981, p.17) 
recorda que, em maio de 1971, numa entrevista concedida a Michel 
Contat e Michel Rybalka, referindo-se a L’idiot de la famille, Sartre 
esclarecia que a biografia sobre Flaubert não podia ser considerada 
uma obra científica, porque não utilizava conceitos, mas noções, 
sendo a noção um pensamento que nela introduz o tempo, como a 
noção de passividade, por exemplo.

Ora, um pensamento que se aplica a um objeto temporal implica 
um movimento temporal (dialético) e não pode ser compreendido 
senão dialeticamente, seja no plano filosófico ou estético. Muito 
antes da publicação de L’idiot de la famille, Sartre propusera uma 
análise hegeliana da idéia de noção. A ciência, afirmava Sartre, é 
feita de conceitos, mas “la notion, pour Hegel organise et fond 
ensemble les concepts dans l’unité organique et vivante de la réalité 
concrète” (1949, p.153). De acordo com Louette (Apud CONTAT, 
1996, p.374), é a essa mesma unidade móvel que visa o pensamento 
do “singular universal”.

A junção dos termos “singular” e “universal” parece remontar à 
Conferência de abril de 1964, sobre Kierkegaard, mas a idéia desta 
formulação sartriana é objeto de uma elaboração mais antiga. Entre 
1939 e 1940, a guerra leva Sartre a questionar os limites de sua 
existência, que oscila “entre la singularité de chaque conscience et 
la généralité de la condition humaine” (1995, p.128).

É verdade que nem a idéia de dialética, nem o sintagma “singular 
universal” aparecem, ainda, expressos literalmente. É necessário 
aguardarmos a publicação dos Cahiers pour une morale, para que 
seja tematizada a dialética e observado o fato de que a História 
representa um movimento “universel dans le singulier, singulier 
dans l’universel” (SARTRE, 1983, p.51). A fórmula sartriana rejeita a 
“singularité irrationnelle de l’individu” (1967, p.108), defendida por 
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Kierkegaard, visto que Sartre a considera como “la subjectivité vide 
d’une petite-bourgeoisie puritaine et mystifiée” (1967, p.21).

A característica da singularidade não é definível somente pela 
irredutibilidade da contingência, o que reduziria o homem a um 
puro átomo e a um valor individual. É preciso, acrescenta Sartre, 
opor a singularidade irracional de Kierkegaard à singularidade não 
ultrapassável da aventura humana, porquanto a aventura é pro-jeto e 
não retração. Tal constitui o bom uso da singularidade, compreendida na 
acepção de uma dinâmica fundadora, capaz de operar a ultrapassagem 
de si. Na autobiografia Les mots, Sartre tentará fazer um trabalho 
análogo. Como observa Louette, ao implementar seu projeto (auto)
biográfico, ele buscará “pensar contra si, quebrar os ossos do seu 
próprio crânio” (Apud CONTAT, 1996, p.378).

A singularidade define a “constituição” do indivíduo – para 
Bornheim, sua “proto-história” (1998, p.22) – compreendendo 
a história familiar e tudo o que ela comporta. A concepção de 
universalidade, em contrapartida, é tributária de lições provenientes 
do marxismo, visto que para Marx “o homem não é apenas um 
animal que se associa, mas literalmente um animal político, que só 
pode tornar-se indivíduo isolado dentro da sociedade” (1967, p.12 
– grifo do original).

A conjunção dessas duas expressões visa impedir a redução 
do indivíduo a uma mera contextualização temporal, à medida 
que realça sua relação com o momento que ocupa na sua 
atualidade histórica, ou seja, sua historicidade. É no ângulo agudo 
do entrecruzamento entre a singularidade e a universalidade dos 
indivíduos que Sartre concentra sua artilharia pesada, esgrimindo a 
confecção de suas Magna opera: L’idiot de la famille e Saint Genet 
comédien et martyr.

Conclusão 
Toda investigação acadêmica carece de uma explicitação do 

seu arcabouço teórico e do esclarecimento sobre as interrelações 
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passíveis de serem identificadas na análise de corpus ou corpora de 
eleição. Tentei aqui condensar os elementos centrais do canteiro 
estrutural de obras de Sartre que, por percorrer o conjunto de seus 
escritos, jamais foi desmontado.

Graças a essa arquitetura sólida, foi-me possível proceder 
a inúmeros desdobramentos no âmbito da pesquisa sartriana, 
promover eventos, a exemplo do Colóquio Internacional Jean-
Paul Sartre – Uerj/Brasil, com o fito de celebrar o centenário do 
nascimento do escritor, em 2005, ou o 1º Simpósio Internacional de 
Estudos Estéticos, que visou a consolidar o Convênio de Cooperação 
Internacional firmado entre a Uerj e a Université Paris 8, em 2010; 
ou proceder à publicação dos livros Sartre: Philia e Autobiografia 
e Sartre em dois atos: As Moscas e o Diabo e o bom Deus, ambos 
contando com a chancela da Faperj.

Após passar em revista, em estágio de pesquisa pós-
doutoral, reflexões sobre as possibilidades de emergência de um 
cinema engajado na atualidade, debruço-me agora sobre corpora 
relativamente ainda pouco analisados no país, no conjunto de 
obras do autor, discutindo o projeto (auto)biográfico de Sartre 
como uma proposta de constituição da subjetividade, que dialoga 
com perspectivas da pós-modernidade estética, adotando uma 
abordagem distinta daquela sustentada pelo parâmetro canônico 
de compreensão do tema.

REFERÊNCIAS
BEAUVOIR, Simone de (1981). La cérémonie des adieux. Suivi de Entretiens 
avec Jean-Paul Sartre (août-septembre 1974). Paris: Gallimard.

BORNHEIM, Gherd (1998). O idiota e o espírito objetivo. Rio de Janeiro: 
UAPÊ.

CONTAT, Michet et al (1996). Pourquoi et comment Sartre a écrit “Les 
mots”. Paris: Presses Universitaires de France.

HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich (1807). La phénoménologie de l’esprit. 
Tradução: Jean Hyppolite. (Vol.1). Paris: Aubier Montaigne, s/d.



40

Literaturas Francófonas I: o Século XX em debate

MARX, Karl (1967). Fondements de la critique de l’économie politique. 
(Vol.1). Paris: Éditions Anthropos.

PERDIGÃO, Paulo (1995). Existência e liberdade. Porto Alegre: L&PM 
Editores.

SARTRE, Jean-Paul (1938). La nausée. Paris: Gallimard.

______. (1943). L’être et le néant. Paris: Gallimard.

______. (1949). Situations III – lendemains de guerre. Paris: Gallimard.

______. (1967). Question de méthode. Paris: Gallimard. 

______. (1971-72). L’idiot de la famille. Paris: Gallimard. (Três volumes).

______. (1976). Situations X – politique et autobiographie. Paris: Gallimard.

______. (1980). Situations I – essais critiques. Paris: Gallimard.

______. (1983). Cahiers pour une morale. Paris: Gallimard.

______. (1995). Les carnets de la drôle de guerre. Paris: Gallimard. 



41

A CONDIÇÃO DA LITERATURA DE PERIFERIA 
FRANCESA: ENTRE O RÓTULO E O MANIFESTO 
PARA DESCONSTRUÍ-LO

Geraldo Pontes Jr

É curioso saber que a questão nacional, identificadora dos 
sistemas literários desde o século XIX, depara-se com um problema 
quando se trata de examinar os textos de autores das ex-colônias, 
escritos nas línguas europeias, pós-coloniais, e que, conforme o 
enfoque, ou até mesmo durante um tempo, não foram identificados 
como texto de autores de países do Caribe ou da África, entre 
outros lugares, mas como de autores pós-coloniais, formando um 
grupo heteróclito direcionado por um viés de leitura.

Se tal definição trouxe uma oposição que aponta para a 
duplicidade da inserção do autor no sistema literário, já que sua 
obra circula a partir do centro hegemônico, o da ex-metrópole, 
tempos depois o conceito revolveu-se através da imagem do autor 
transnacional, lançada até mesmo em um manifesto, em 2007, no 
jornal francês Le Monde, consequência de alguns problemas de 
percurso que marcaram o entre-lugar desse(s) autor(es).

Em que pese a essa nova imagem que a transnacionalidade 
instaura, outros autores reivindicam a nacionalidade de suas 
origens, nas ex-colônias, sem questionar o vínculo com uma língua 
europeia. Língua que nem sempre tem o status oficial nos países 
das ex-colônias para também ser entendida como uma das línguas 
nacionais. Afora a controvérsia que isso traz.

Por outro lado, um autor que tem como identidade e língua 
nacional a dos países europeus, mas traz na origem uma duplicidade 
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de culturas, como os filhos das diásporas e de distintos fenômenos 
migratórios decorrentes da descolonização, vivencia o conflito da 
língua e da identidade cultural em sua escrita. Um grupo de autores 
de uma dita literatura “beur”1 é identificado por essa e outras 
questões, como a de viver no espaço da periferia das grandes 
cidades francesas, espaço que se marcou fortemente por aspectos 
da emigração pós-colonial, pelo bilinguismo e pela diversidade 
cultural e étnica, e tornou-se de outra maneira transnacional.

A escrita “beur”, identificada desde o início dos anos 1980 
pela produção dos descendentes de imigrantes magrebinos 
na França, notabilizou-se logo pelo romance de Mehdi Charef, 
filho de imigrantes argelinos, publicado em 1983, Le thé au 
harem d’Archi Ahmed. Trata-se do segundo do gênero de retrato 
da condição social na periferia e que chama a atenção para 
a ausência da política do bem-estar social do Estado para uma 
parcela da população, como decorrência de sua origem. O autor 
desse grupo, descendente de imigrantes, às vezes imigrante ele 
mesmo, mas chegando ao país antes da escolaridade, passa por 
processos obrigatórios da formação do indivíduo, mas mantém-
se nos limites dos menos beneficiados, como diz um trecho da 
narrativa: “C’est au collège d’enseignement technique, l’université 
du fils-du-pauvre-qui-n’a-pas-eu-de-chance, que Pat et Madjid se 
sont liés d’amitiés. Ils se connaissaient dejà depuis belle lurette, 
mais n’avaient pas d’atomes crochus avant” (1983, p.51). A relação 
entre os dois rapazes, personagens de Charef, crescerá entre as 
mazelas de Madjid, que terá um percurso difícil em busca do 
emprego que sempre lhe é negado. Como na passagem em que 
é preterido, em uma entrevista, pela alegação da necessidade de 
uso de óculos, para dirigir veículos; Madjid não tem problemas de 
visão, enquanto a personagem de um jovem franco-francês míope 
“fundo-de-garrafa” consegue o emprego sem mais exigências.

1  O termo “beur” é usado às vezes com gênero neutro; alguns autores preferem 
dizer “littérature beure”, com a palavra concordando no feminino. Mas se usa 
“beurette” para dizer de uma jovem “beur”. 
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Charef fala, no entanto, de uma periferia que está além da 
questão “beur”, entre esses indivíduos não contemplados pela 
integração republicana. Inicialmente, esse olhar do texto não lhe 
deu a celebridade que a adaptação para o cinema lhe trouxe, o que 
o autor esperou dois anos para acontecer. O filme levou o título Le 
thé au harem d’Archimède.

Outros surgiram, como Azouz Begag, autor de Le gone du Chaâba 
(1986), e Farida Belghoul, autora de Georgette! (1986), romances 
que abordaram a realidade das novas gerações diaspóricas em seus 
confrontos culturais, na origem familiar e nas instituições francesas 
em que se inserem desde a escolaridade, o que tornar-se-á uma 
temática importante nesse grupo até as gerações mais atuais.

Sem técnica de recuo, da observação realista, ou tese social 
– a crítica está muito mais como vivência do próprio personagem 
narrador – a ótica do que tem a vivência do local configura, no 
entanto, outro tipo de realismo das imagens das barreiras sociais: 
o testemunho. O leitor adere ou não a essas argumentações, mas a 
escrita que assim se desenvolve ganha o espaço do discurso, meio 
literário, meio etnográfico, que problematiza a periferia como um 
“não-lugar”, uma vez que seus personagens estão em um rito de 
passagem pela condição provisória que os faz ter que viver ali.

Nessa cultura política do texto, também se ressalta o falar da 
periferia, que legitima o pertencimento a um grupo. Isso situa esses 
escritores em um registro também mais popular, no qual palavras 
são ditas de trás para frente, sílaba por sílaba – o dito “verlan”, ou 
inverso, “l’envers”, dito de trás para frente – espécie de código 
que dá a autenticidade e especificidade a essa escrita. Daí mesmo 
vem então o rótulo de uma literatura “beur”: da palavra “árabe” 
em “verlan” (ou “arabe”, em francês, sem o acento), tem-se - be-
ra-a / beur-ra / beur. O processo de transformação fonética não 
é muito óbvio porque a sílaba final de “arabe” é fraca e, uma vez 
invertida, torna-se tônica, com a inclusão de uma letra “u”, que 
enfatiza a vogal da sílaba, até se tornar um termo monossilábico. A 
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mesma forma deu, ainda, o inverso do inverso em “rebeu”, diga-se 
de passagem, na capacidade ostensiva de se codificar desse falar 
periférico, a tal ponto que, ao inverter novamente o termo não se 
volta necessariamente à palavra original – “rebeu” / “árabe”.

Se o falar local é um traço comum entre esses autores, ele 
passa então à função de legitimar o pertencimento literário (grupal) 
e desvia da observação da nacionalidade a inserção literária (no 
sistema ou campo literário). Porém, falar de inserção literária 
nesse âmbito é ao mesmo tempo obedecer ao mesmo tipo de 
observação relativa ao que as gerações miscigenadas desse grupo 
criticam na sociedade francesa: esse rótulo também os afasta do 
reconhecimento, quando seriam autores franceses, naturalizados na 
infância ou mesmo já nascidos na periferia, de pai e mãe imigrantes.

O conjunto dessa produção literária inscreve assim o falar e 
o “argot” da periferia em dimensão de destaque, dando ao texto 
a diglossia, entendida como Boyer (2001) tanto por uma mistura 
de registros sociais de uma mesma língua quanto pela presença de 
um vocabulário engendrado através de outra origem, como alguns 
termos em árabe presentes ou sob a forma de estrangeirismos. A 
diglossia está também fortemente presente no romance do Caribe, 
com o créole se alternando ao francês. Nota-se, então, que essas 
formas são mais características do que resulta das contribuições ditas 
assim como pós-coloniais, o que autentica então o pertencimento 
da escrita àquele grupo.

Dito isso, a inscrição do “argot” de periferia na literatura 
“beur” oraliza o texto pela alternância do árabe com o 
“verlan” e o aspecto da identidade grupal assim codificada. 
Os romances de Rachid Santaki que abordam a criminalidade, 
obras protagonizadas, sobretudo entre esses filhos da diáspora 
magrebina, estão cheios de exemplos, a tal ponto que Flic ou 
caillera, de 2013, apresenta até um glossário com esses termos 
para o leitor. O próprio termo “caillera”, do título, é um “verlan” 
de “racaille”, que quer dizer ralé.
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Do “polar” (romance policial) à autobiografia, passando pelos 
gêneros mais irreverentes que usam o diário como forma de ironizar o 
autorretrato (de que são dois bons exemplos os primeiros romances de 
Faïza Guène), e através da abordagem dos conflitos sociais vividos pelos 
protagonistas, diferentes gêneros de uma literatura que flerta com o 
social e as reivindicações minoritárias compõem essa produção. Relatos 
fictícios ou não, testemunhos de geração, subversão do romance de 
aprendizagem, romances policiais com um pano de fundo com tese 
social sobre a marginalidade, algumas vezes, como consequência da 
vitimização social, a diversidade de seus autores e gêneros é um ponto 
que sustenta algumas teses sobre a especificidade dessa produção, 
que tem também seus paralelos em documentários e adaptações de 
obras, com a dupla função de uma

[...] littérature – ou art – du réel, sociale et 
revendicative, militant pour une reconnaissance 
sensible des territoires en souffrance et de ses 
habitants, et plus largement pour tous ceux qui 
n’ont pas voix au chapitre de ce pays” auquel ils 
“veulent (...) donner un peu de sens et de poésie 
[...]. (RAZANE, 2007)

Os relatos autobiográficos, testemunhando o “desperdício” 
da vida de parentes, amigos, vizinhos, pela falta de horizontes 
para além dos reservados pela subalternidade, às vezes opõem a 
figura do autor/narrador a esse conjunto. Esse enxerga ao mesmo 
tempo no projeto de autoria a forma de encontrar uma brecha 
para a inserção social de fato ou, senão, na dimensão paratópica 
do escritor/da literatura, que lhe serve a uma maior mediação dos 
problemas que assombram sua a obra. A escrita pode ser também 
uma forma de apontar para a vitória contra os percalços impostos 
por uma sociedade ainda racista e colonial. Já o sugere o título da 
autobiografia de Aziz Senni, L’ascenseur social est en panne...j’ai pris 
l’escalier, escrita em colaboração com Jean-Marc Pitte.

Afora a problemática local da literatura “beur”, o mal-estar se 
expressa no âmbito da falta de conciliação entre culturas que definem 
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a identidade familiar do sujeito que escreve. A crítica identifica esse 
grupo em contraponto com o caráter de literatura pós-colonial, o da 
escrita contra o ex-império ou contra o autoritarismo das sociedades 
locais nas ex-colônias, e que se engendrou no trabalho de escritores 
ditos magrebinos francófonos. A propósito da herança ancestral 
em sua relação com a cultura francesa, nesses dois campos, Hosoi 
(2011) afirma: “Les écrivains nés au Maghreb vivaient la déchirure 
de leur identité sous la colonisation. Les écrivains beurs vivant l’ère 
post-coloniale cherchent également leur propre identité entre la 
France et le Maghreb imaginaire” (2011, p.148).

Guardadas as diferenças sobre a posição do escritor, a literatura 
magrebina francófona já havia se notabilizado pela sua crítica ao 
discurso da segregação imposto pela colonização, ao mesmo tempo 
em que pensava as contradições do Magrebe independente, dos 
regimes políticos ao conservadorismo social. As primeiras gerações 
desses escritores viveram a colonização e as independências. Suas 
obras são marcadas pela não assimilacionista, mas se veiculam na 
língua do colonizador sem tripudiá-la. Percebem as contradições das 
sociedades com as quais interagem e refletem sobre a condição da 
própria escrita, em busca da conscientização sobre esses diferentes 
aspectos que se cruzam. E transformam essa língua em uma tomada 
de consciência identitária e da história vivida.

Em contraponto, a escrita “beur” é marcada pela necessidade 
de falar de um grupo social que busca no leitor um interlocutor 
para compreender sua experiência que não é compartilhada com 
ele, leitor. Seus autores, nascidos na França ou tendo feito nela 
boa parte de sua escolaridade, normalmente se veem privados de 
aprender o árabe – a condição cultural de seus pais lhes impede 
de ir além de um contato oral em casa, que aos poucos se afrouxa 
tendo em vista a assimilação por que passam seus pais. Assim, dizer 
essa complexidade do mundo “beur” pertence ao autor que tem 
essa vivência. Um ou outro autor magrebino, e distante do mundo 
“beur”, como Leïla Sebbar, nascida e criada na Argélia, também 
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não aprendeu a escrita do “árabe paterno”. Em seu país de origem, 
estudou em escola francesa, durante a colonização. Mas faz parte 
de um conjunto que buscou outro repertório para a escrita literária. 
Nos limites em que se vê essa juventude, quando se trata de fazer 
uma opção identitária, dentro de um sistema cultural onde há 
resistências de ambos os lados, o discurso literário se desdobra em 
defesa de uma causa, mas também na busca de uma saída que está 
em ultrapassar os obstáculos dessa realidade. E subverte a língua 
de uma forma distinta daquela dos magrebinos francófonos.

Faïza Guène, nascida e criada na periferia parisiense, realizou 
na adolescência alguns curta-metragens antes de escrever seu 
primeiro romance. Ele abordou a exclusão social, a repressão 
policial na periferia, assim como a memória de 17 de outubro de 
1961 (data do massacre de argelinos que protestavam em Paris), 
tema caro a Leïla Sebbar, entre outros magrebinos francófonos; e 
ainda problemas do universo familiar magrebino/“beur” em suas 
relações com as instituições francesas.

Kiffe-kiffe demain (2004, primeira edição, 2010 para as citações), 
seu primeiro romance, nasce de um manuscrito escolar que seu 
professor passa ainda sob a forma de esboço a uma editora – resultava 
de uma oficina literária. A adolescente é incentivada a terminá-lo e 
consegue a publicação. No enredo, a narradora Doria conta sua vida, 
tendo por diapasão a reação às frustrações cotidianas, às injustiças e 
aos absurdos da sociedade em que vive, e com um olhar de descrença 
em relação aos homens em geral. O humor dá sempre o tom à escrita 
de Doria que se torna a prórpia estrangeira a seu cotidiano. O relato 
se inicia em uma sessão com a psicóloga da escola, a Sra. Burlaud, 
que enfoca seus “problemas” – que a menina parece não ter – no 
abandono de sua mãe pelo pai, pela impossibilidade de ela dar-lhe 
mais filhos, depois do nascimento da narradora, principalmente 
quando se trataria de um filho, homem.

A história de uma vida de desencontro infeliz, entre seus pais, 
desencadeada pela infertilidade materna repentina, que justifica 



48

Literaturas Francófonas I: o Século XX em debate

o abandono paterno, é escrita sem frustrações ou comiserações: 
“Alors un jour, le barbu, il a dû se rendre compte que ça servait 
à rien d’essayer avec ma mère et il s’est cassé.” (GUENE, 2010, 
p.10). A resposta à insistência forçada da Sra. Burlaud por causa 
dessa ausência paterna demonstra a irreverência sobre a vida de 
Doria, que fala da impossibilidade de troca da mercadoria, como 
no Carrefour, e opõe ao destino inóspito o absurdo da própria 
realidade: “[...] c’est pas grave, ma mère est là. Enfin, elle est 
présente physiquement. Parce que dans sa tête, elle est ailleurs, 
encore plus loin que mon père. (2010, p.11).

Fazendo um esforço de abstração contra as armadilhas do 
destino, e contornando a preocupação alheia sobre seus sentimentos 
e identidade, cética em relação a identidades pré-estabelecidas, 
ela não vê garantia de felicidade nos papéis sociais tradicionais. 
Os narradores de Guène (em seu quarto romance, o narrador é 
um jovem professor recém-empossado na carreira) criticam uma 
sociedade que impõe autoritariamente destinos previsíveis sem 
abandonar a busca por uma saída no futuro. Assim, o nome da 
heroína de Du rêve pour les “oufs” (2006), significa “sonho”’, o 
desejo de uma saída para sua vida que se vê desde cedo limitada, 
como num círculo vicioso, e a esperança em um futuro, mesmo sem 
saber qual seria, mas sem utopias.

Esses dois primeiros relatos de moças da periferia são construídos 
por uma sucessão de quadros de personagem que cruzam suas vidas, 
quadros que funcionam como as pequenas descobertas da adolescente, 
em Kiffe kiffe demain, ou da jovem adulta, em Du rêve pour les oufs. 
Há sempre relações traumáticas que fazem com que a narradora pinte 
um pano de fundo bloqueado pelo ponto de partida (do pai desertor 
de Kiffe kiffe demain, e do pai debilitado por um acidente de trabalho, 
em Du rêve pour les oufs), histórias de amores improváveis e outros 
retratos cômicos. Um olhar reticente para a sociedade modela os dois 
relatos como a anti-confissão existencial. Em Les gens du Balto, seu 
terceiro romance, uma paródia burlesca dos “polars” ainda na periferia, 
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mas não voltado para uma comunidade “beur” ou os delinquentes 
que a assolam, a narradora “ri” das personagens, todas suspeitas de 
serem autoras de uma morte que, na verdade, foi acidental. Seu último 
romance, Un homme, ça ne pleure pas (2015), tem como narrador um 
jovem “beur” da periferia de Nice e que sai dela como jovem bem 
sucedido, assumindo seu posto em uma escola da periferia parisiense, 
onde conhecerá melhor as misérias do seu contexto escolar. Ele deixa 
essa família árabe em que a mãe passa a ser uma das personagens 
caricatas – assim como os jovens da escola – por resistir à diversificação 
pela qual as gerações futuras passarão, como no caso de Mourad.

A narradora de Du rêve pour les oufs zela por um irmão 
adolescente, Foued, pelo qual responde em termos de autoridade 
desde que ficaram órfãos de mãe e o pai, operário aposentado por 
acidente e invalidez, foi repentinamente afastado da sua função 
social por causa dessa limitação física e neurológica. O caçula sofre a 
má influência de jovens delinquentes. Então, a solução para Ahlème 
a um dado momento é levá-lo com o pai para a aldeia de origem 
da família, na Argélia. Levá-lo para outra realidade e valores que 
ele não pode alcançar em seu meio, e como consequência de seu 
fracasso escolar que o aniquila, é a fórmula que a jovem responsável 
encontra para encarar os problemas contra os quais não pode lutar 
diretamente, tendo em vista a violência que desencadeiam. Assim, 
a notícia ao irmão se dá como uma estratégia:

J’ai du annoncer à mon frère qu’on partait. Je 
pense qu’il a été très surpris. Il était en train 
d’essuyer la vaisselle [...]

“Mais je parle pas bien arabe, objecta Foued.

- La plupart des gens au bled, ils comprennent le 
français, t’inquiète”. (GUÈNE, 2006, p.130-131)

Partir para o ideal de um contexto mais pacífico deixa de ser 
a fuga de enfrentar o problema da delinquência que ronda, tendo 
em vista a falta de apoio psíquico do irmão. A narradora vê-se 
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obrigada a tentar o perigo para abrir a mente de seu irmão mais 
novo, tangenciando os problemas potenciais.

A inquietação do irmão quanto à viagem ao país de uma língua 
paradoxalmente estrangeira para ele, e seu desinteresse por se 
afastar do contexto de socialização do jovem, com direito aos 
fantasmas que rondam a virilidade a ser conquistada, pela falta 
de legitimação na referência paterna, traduzem-se na perda de 
referências quando chegam todos na Argélia, na cidade de Orane: 
“Foued semble carrément perdu. Il regarde partout, comme un 
enfant égaré dans un centre commercial” (GUÈNE, 2006, p.130-
131). Mas a estratégia dá certo, pois sua atitude muda aos poucos, 
a ponto de surpreender Ahlème no momento em que tem que 
retornar à França por causa de seu trabalho e o irmão decide ficar: 
“Foued veut rester encore quelques jours [...]. On négocie les billets 
pour reporter leur retour.” (GUÈNE, 2006, p.152).

A narradora de Guène trata as questões fundamentais da 
condição dos jovens “beurs”, ou seja, dessa população de periferia, 
com uma leveza divertida e irreverente. Ela não se esconde atrás do riso 
fazendo-se passar por mais forte que a realidade simplesmente, pois 
demonstra que não é por rir que a falta de solução para os problemas 
da periferia se superarão. Mas a autora se engaja em um manifesto 
de total otimismo em relação à força com que essa população jovem 
deve ser capaz de mudar essa sistemática de segregação. É o que 
se vê em um documento intitulado “quifaitlafrance”, publicado 
no blog do coletivo em 2007, mas agora desativado, (como se 
pode ver em https://www.coursehero.com/file/20789273/FR120-
QuiFaitlaFrancepdf/). O manifesto gerou também o livro das crônicas 
e contos dessa “sociedade anunciada”, como trazia no subtítulo. O 
livro, publicado pela Stock, está igualmente esgotado. Nele, Faïza 
também participa como autora de conto.

Os jovens artistas ali reunidos pretendiam fazer um projeto 
literário de congregação e união, reivindicando a autenticidade 
para romper as barreiras sociais e identitárias, sem recear a crítica 
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aos propósitos e à consideração sobre a qualidade de seus textos 
que deveriam emblematizar isso. Seriam eles mais autênticos 
hoje que a geração dos magrebinos francófonos que, sem terem 
vivido a segregação social da periferia, tocavam em questões 
tão contundentes quanto, e até próximas, de certa forma? O 
tema recorrente do papel do filho herdeiro na tradição familiar 
muçulmana foi tratado por Ben Jelloun em L’Enfant de sable e seu 
desdobramento, La Nuit sacrée. Segundo Habiba Sebkhi,

Si cette littérature, celle qui est éditée, n’est 
certes pas sans failles, si son style est le plus 
souvent oral et argotique, c’est peut-être que la 
première prise de parole, même dans un espace 
dit littéraire, demande d’abord à être entendue 
sans devoir au préalable passer devant une 
police de l’esthétique qui s’arrogerait le droit 
de sanctionner une “non-littérarité” tout en 
marginalisant les écrits potentiellement porteurs 
d’une dite littérarité. (2000, p.171).

Para superar um discurso inconformado pelo qual foram 
“aprisionados”, na tentativa de agir diante da adversidade, certos 
autores estão no entre-lugar da denúncia social e na busca de sua 
constituição como indivíduos, autores, escritores. O caminho é o de 
aspirar a um lugar no campo literário francês fora do rótulo, mas 
sem abandonar o diálogo que propõe uma transformação dessa 
França. De “quifaitlafrance” lê-se o significante “kiffer la France” 
– quem faz a França, ama a França, pois o verbo fazer soa como o 
kiffer, da gíria árabe, cortejar, amar, paquerar e outras conotações 
pertinentes. E como já dizia la Carmem, na novela de Mérimée e na 
ópera de Bizet: “si je t’aime, prends garde à toi!”

Tal afirmação social pelo viés do ingresso no campo – 
reconhecimento fora do rótulo – busca a conciliação com o retrato 
da origem na periferia. Um crítico como Michel Laronde crê, 
entretanto, que essa geração está mais passível de ser identificada 
entanto no campo das literaturas francófonas:



52

Literaturas Francófonas I: o Século XX em debate

Pour la littérature arabo-française, théoriser 
la position de ce corpus de textes qui s’étend 
régulièrement depuis vingt-ans, doit commencer 
par la reconnaissance d’un vide institutionnel. En 
effet, comme littérature produite à l’intérieur de 
la France par un groupe d’écrivains identifiables 
ethniquement et culturellement en tant que 
sujets postcoloniaux, la littérature beure n’a 
pas trouvé de place dans la littérature dite 
“française”. [...] Si l’étiquette “beure” est 
acceptée par le roman, les positionnements 
institutionnels agencés par les médias et le 
monde de l’édition le réduisent de facto à une 
littérature “mineure”.

[...] Afin de contourner l’impasse idéologique 
d’un discours binaire de non-appartenance ou 
d’assimilation [...], on considérera la possibilité de 
représenter la littérature beure par une extension 
du champ de la francophonie. (2008, p.26)

Creio que, ao associar paradoxalmente o escritor “beur” a uma 
literatura não “hexagonal”, diante da nacionalidade francesa desse, 
Laronde reforça a separação da literatura francesa de temas que 
dizem respeito à própria França, à vivência no país por seus próprios 
cidadãos, e de projetos de escrita que se relançam em manifestos. Ao 
mesmo tempo, pode-se pensar, com Dominic Thomas, que a questão 
está além de se afirmar autor “beur” ou francês, para não cair na 
armadilha da falsa integração republicana: “The focus on sociological 
elements complicated the reception of litterary works within a highly 
institutionalized literary establishment, and Beur authors were often 
heavily criticized for this” (THOMAS, 2010, p.192).

O questionamento do real tal qual é vivido tem maior 
autenticidade segundo a pena de quem escreve. Mas diversas 
facetas de enfoque desse real podem surgir. E até mesmo no 
pastiche, por assim dizer, que é o caso de Daniel Théron, um franco-
francês imitador de estilos que criou seu heterônimo “beur” Paul 
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Smaïl e escreveu com essa assinatura Vivre me tue, de 1997, e Ali le 
Magnifique, de 2001.

Finalizo apontando para a necessidade da pesquisa acerca 
dessa proposta do manifesto, logo retirado do blog, com a 
recepção das obras pela crítica e pelo público. Seu valor de 
negociação com as instâncias de reconhecimento do campo 
acadêmico é fundamental, esse em que poucas vezes se considera 
que a literatura francesa é uma literatura francófona, ou parte 
de todo um conjunto diversificado, e no qual muitas vezes, por 
outro lado, se leva em conta a questão dos campos, tais quais 
estruturados entre produção, reconhecimento e recepção, nos 
quais o campo literário francês estabelece um centro pertinente 
a certas obras, e, as demais, se incluem nos sistemas francófonos 
periféricos, “satelitários”.
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PISTAS DE REFLEXÃO SOBRE O ENSAIO: A 
FUNDAÇÃO DA REVISTA PRÉSENCE AFRICAINE

João M. R. Faria 

Em algum momento, todo pesquisador que se debruça sobre 
o ensaio descobre que a definição de seu objeto de estudo é um 
problema em si. Inicialmente, pelo fato de o rótulo cernir um vasto 
leque de realizações: tomam-se como ensaios textos com pouco mais 
de cinco ou seis parágrafos e livros que ocupam vários capítulos e 
ultrapassam as cem ou duzentas páginas, o que interfere diretamente 
na apresentação e no tratamento de seus respectivos assuntos. Além 
disso, entendem-se como desvios ensaísticos fragmentos que revelam 
uma quebra na estabilidade da narrativa ficcional, fato que diz mais 
sobre a ficção que sobre o ensaio. Segundo outra ideia corrente 
no meio universitário, o termo corresponde a uma modalidade de 
escrita que maleia as orientações de estrutura e de recorte de tema 
características de gêneros como a tese, a dissertação e a monografia – 
sendo admitida, no entanto, como instrumento de avaliação em que o 
rigor metodológico cede lugar à expressão das descobertas de jovens 
estudantes. Já na outra ponta da vida acadêmica, o ensaio parece 
um direito conquistado pelo intelectual de produção consolidada e 
que o distingue dos professores-pesquisadores que ainda disputam 
vagas em publicações e pontos em avaliações institucionais. Tão 
logo consulte algumas das reflexões mais conhecidas sobre o tema, 
surge uma nova pergunta: de que ensaio falo quando falo de ensaio? 
Afinal, o ensaio que Theodor Adorno defendeu face aos tratados 
filosóficos não é o mesmo praticado e elogiado por Alfonso Reyes, 
e ambos diferem muito do que Roland Barthes ou Jean Starobinski 
virão definir, cada qual em seu momento.
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À primeira vista, parece que o responsável pela dificuldade 
em explicar o ensaio é o próprio ensaio. Ora, é precisamente ele 
que se deixa definir pela negativa: não é tratado filosófico, nem 
gênero acadêmico, nem prosa de ficção; não tem forma fixa; não 
pretende à sistematicidade; o ensaísta não apresenta conclusões, 
apenas as sugere. Além do mais, alguns dos primeiros sentidos que 
o verbo ensaiar desperta são os de experimentar, tentar e pôr à 
prova. No âmbito da escrita, essas ações de fato sugerem um 
estado anterior ao texto definitivo. O ensaio é, nessa perspectiva, 
o gênero do fragmentário, do ametódico e do efêmero, algo que 
foi fundado por Montaigne e que se instalou, com maior ou menor 
força, nos circuitos de produção e legitimação do saber. Entender 
o ensaio como gênero, contudo, não significa supor que ele possua 
traços que o diferenciem de outras formas de prosa? Ao mesmo 
tempo, não implica reconhecer características comuns, acima 
de tudo estáveis, em textos de feições tão diversas? Dirigindo 
meu olhar para a tradição ensaística em língua francesa, poderia 
perguntar: existe algum parentesco entre o que dizem as poucas 
páginas de “Des livres”, um dos mais de cem ensaios produzidos 
por Michel de Montaigne na segunda metade do século XVI, e as 
anotações de leitura que compõem Écrire en pays dominé, obra 
de Patrick Chamoiseau publicada em 1997? Ou, então, pensando 
de maneira não diacrônica, o que liga “Prométhée aux Enfers”, de 
Albert Camus, a “Niam n’goura”, de Alioune Diop, ambos escritos 
nos anos seguintes ao término da II Guerra Mundial? Os exemplares 
certamente não faltarão, e não será difícil vacilar diante da massa 
de textos aos quais é colada uma única etiqueta.

Talvez a busca pela identidade de textos, tão variados quanto 
os mencionados acima, não tenha que passar por considerações de 
ordem estritamente formal, uma vez que não existe uma codificação 
do ensaio, mas pela complexificação do olhar crítico que lançamos 
sobre eles. Aquele mesmo pesquisador que hesitara ao explicar o que 
estudava já abraçou ideias como “a forma crítica par excellence”, “o 
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centauro dos gêneros” ou “o gênero literário mais livre que existe”1, 
encontradas em textos incontornáveis dessa coisa que eu costumo 
chamar de Teoria do Ensaio. Dependendo do tipo de texto a que se 
refira, essas noções podem ser bastante operativas. Meu propósito, 
no entanto, é o de abordar o ensaio de um ponto de vista alinhado 
com o que se produziu nos últimos anos nos termos de uma reflexão 
francamente transdisciplinar: o ensaio como textualização de um 
ato performativo, como discurso articulador ao lado do qual outras 
vozes se fazem ouvir; visto em sua singularidade, o ensaio como 
experiência de leitura de outros textos e de interpretação do mundo, 
como objeto linguístico capaz de informar sobre a complexidade das 
suas condições de escrita e de difusão. Em outras palavras, o ensaio 
se definiria pelo que sugere enquanto tribuna na qual um orador se 
posiciona a respeito de um ou mais assuntos.

A esta altura, falar em ensaio e não em ensaios implica tomar 
posição diante de problemas como o conceito de gênero, o lugar 
ocupado pelo autor, as figurações do ensaísta no interior do texto 
e os valores socialmente atribuídos à escrita, à leitura e ao trabalho 
intelectual, tantas questões que tornam a tarefa de estabelecer 
os marcos da pesquisa em uma verdadeira questão política. Ainda 
que eu possa elaborar respostas para essas perguntas, a reflexão 
em torno de generalizações não avançará muito mais adiante do 
problema apontado nas primeiras linhas deste texto. Concordo com 
o que diz o crítico Guy Larroux: para contemplar todo o universo do 
ensaio, “il faudrait être à la fois un lecteur insomniaque et un esprit 
universel” (2002, p.459), o que, por boas e más razões, foge das 
minhas pretensões de pesquisador. A atenção àquela maneira de 
ler o ensaio exigirá, portanto, recortes que podem adotar critérios 
cronológicos, geográficos ou temáticos, além da combinação 
de diferentes olhares críticos que trazem perspectivas bastante 
particulares sobre o ensaio na medida em que buscam entendê-lo 
para além da superfície do texto.

1  Na ordem em que aparecem, as formulações são de Theodor Adorno (2003, p.38), 
Alfonso Reyes (1996, p.403, tradução do autor) e Jean Starobinski (2011, p.21).
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Abordagens contemporâneas do ensaio
Na introdução a uma obra coletiva dedicada a pensar as 

metamorfoses do ensaio ao longo da história, Pierre Glaudes partiu 
da frequente constatação da ausência de um modelo canônico para 
propor novos pontos de referência para o exercício crítico. Segundo 
o autor, o ensaio acompanhou a conscientização do homem do 
século XVI a respeito da variedade e da modificação dos fenômenos 
no tempo e no espaço e da incapacidade da razão para abarcá-los 
em plena objetividade. A famosa modéstia de Montaigne estaria 
igualmente ligada à relação não normativa que o sujeito estabeleceu 
com os objetos de conhecimento. Nas palavras de Glaudes, “[...] 
l’essai se développe donc aussi à partir du moment où le sujet ne 
peut plus se penser comme essence métaphysique, mais découvre 
que la conscience se déploie dans un temps mobile” (2002, p.6). 
Assim, ao longo dos séculos, a escrita ensaística se consolidou como 
espaço que proporcionou ao sujeito a possibilidade de questionar 
a ortodoxia intelectual, estendendo-se, mais tarde, a diversas 
tentativas de quebra de paradigmas, inclusive rompendo limites 
disciplinares. Para Glaudes, reside nesse caráter aberto do ensaio 
sua dimensão ética:

[...] s’adressant à un large public, qui ne se 
réduit pas aux spécialistes, il est, dans la 
littérature d’idées, le genre qui vise l’ensemble 
de la communauté, qui empêche les individus 
de s’isoler dans leur domaine de compétence ou 
leur espace privé. Reliant les savoirs particuliers 
aux grandes questions éthiques, esthétiques ou 
politiques, il offre une médiation culturelle qui 
tranche sur la plupart des pratiques discursives 
[...].(2002, p.10)

O ensaio é marcado, então, por uma situação paradoxal que 
se acentuou ao longo dos séculos: a voz em primeira pessoa, que 
se revela de maneira mais ou menos explícita no texto, se associa 
a um corpo coletivo, levando o eu a transmutar-se em um nós. 
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Trata-se de uma negação do solipsismo em favor de uma missão 
cívica. Embora o ensaio tenha em sua base um movimento de 
recolhimento por parte do escritor – sendo o autor dos Essais o 
caso mais flagrante justamente por sua atitude fundadora –, a 
tarefa que ele assume é a de propor, na solidão de sua biblioteca, 
uma via para o autoconhecimento e para o conhecimento do 
mundo, um exercício cujo produto será oferecido ao leitor na forma 
de provocações intelectuais. Dessa forma, a pluralização do eu é 
realizada como maneira de dialogar com o leitor, de considerá-lo 
como cúmplice do esforço interpretativo levado a cabo ao longo do 
texto – e, no caso do ensaio de cariz político, que ocupa o centro da 
minha atenção, essa pluralização é uma forma peculiar de provocar 
o leitor e/ou de buscar sua adesão.

Em texto vizinho ao de Pierre Glaudes, o já mencionado Guy 
Larroux afirma que, dada a pluralidade de textos e autores que 
se arrogam a possibilidade de representar o fazer ensaístico, 
não é mais cabível realizar leituras panorâmicas do ensaio. O 
crítico então estabelece a relação entre os ensaios e o momento 
histórico como fundamento de sua proposta, centrada na situação 
do ensaísta nas sociedades contemporâneas. O ensaísta-modelo 
de Larroux atuaria na cena cultural enquanto profissional da 
produção simbólica, disponibilizando interpretações afinadas com 
os campos do saber acadêmico, mas não limitadas a eles. Nessa 
perspectiva, os ensaios interessam enquanto vetores de influência 
das práticas discursivas no seio da sociedade, e por isso torna-
se importante compreender o caminho trilhado pelo ensaísta 
em meio às disciplinas, instituições e aos veículos que lhe abrem 
espaço e conferem legitimidade a sua atuação. Como a proposta 
de Guy Larroux adentra os terrenos da história intelectual e da 
crítica cultural, o entendimento de processos aparentemente 
restritos à linguagem, como a pluralização da voz em primeira 
pessoa, é atravessado por considerações sobre a natureza social 
da prise de parole que o ensaio representa.
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Parece seguro pensar o ensaio dentro dos limites das tradições 
literárias e crítica francesas. Afinal, pelo menos em sua concepção 
moderna, o ensaio é o curioso caso de uma forma literária que possui 
um “‘registro de nascimento’ do qual constam a paternidade, a data 
e o lugar em que os textos foram publicados, bem como o nome 
escolhido para eles” (2006, p.203)2, segundo formulação da crítica 
argentina Liliana Weinberg, radicada no México e autora de algumas 
das mais originais reflexões contemporâneas sobre o ensaio. A 
autora propõe observá-lo como uma retórica do eu relacionada 
com o conjunto de experiências do sujeito no devir histórico e em 
referência a marcos socioculturais. Nesse sentido, as questões sobre 
a forma do ensaio devem servir como impulsionadoras do estudo 
das articulações entre o interior e o exterior do texto, entendido 
como representação de um interpretar ativo. Para Weinberg, as 
diversas estratégias discursivas do ensaio se desenvolvem segundo 
um efeito de presentificação do ato intelectivo. Em Situación del 
ensayo (2006), obra que investiga as características do ensaio e 
traça as influências da obra montaigneana sobre a vasta tradição da 
literatura de ideias na América Latina, a crítica insiste na vinculação 
entre o discurso e o tempo presente, o que lhe abre a possibilidade 
de aprofundar a compreensão do ato intelectivo próprio do ensaio 
como um exercício tanto estético quanto ético.

Já em Pensar el ensayo (2007), Liliana Weinberg resgata a 
imagem do intelectual desenhada por Albert Camus em “Prométhée 
aux Enfers” e sugere a superação do olhar crítico preocupado com 
a forma do ensaio por meio da referência a outra figura mitológica. 
Assim, propõe observá-lo não apenas segundo o polimorfismo 
de Proteu, mas em consideração à “capacidade de se erigir como 
prosa mediadora entre a prosa, como discurso articulador de 
discursos” (WEINBERG, 2007, p.11). Surge, então, uma visão do 
ensaísta que, à imagem de Prometeu, toma posse de saberes 
resguardados a fim de levá-los ao conhecimento das massas. Em 

2  A tradução para o português das fontes em língua espanhola é de minha 
responsabilidade. [Nota do autor]
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outros termos, compreendendo a representação do ensaísta como 
tradução simbólica de um papel social, Weinberg afirma que ele 
“ingressa nas bibliotecas fechadas da elite e se dedica a abrir os 
livros para as maiorias, fazendo do livro um símbolo por excelência 
vinculador de mundos: na América Latina, Prometeu se torna 
também educador e editor” (2007, p.12). Decorre das sugestões de 
Weinberg, em ambos os trabalhos, que o ensaio é entendido para 
além da questão genérica; a proposta da autora é a de lê-lo em 
relação a outras atividades intelectuais, mas sobretudo como uma 
dessas atividades, cuja especificidade é a de estar inscrita em uma 
textualidade que muitas vezes representa o ensaísta como mediador 
e intérprete do campo cultural. Trata-se de algo certamente válido 
para a tradição ensaística latino-americana, que se desenvolveu em 
diálogo constante com a construção das identidades culturais no 
continente, mas também para outros contextos em que a criação 
literária e a produção intelectual acompanharam as lutas políticas 
de populações em estado de subjugação.

Além de mostrar quais são as linhas mestras de uma determinada 
maneira de ver o ensaio, o breve passeio por essas formulações 
críticas tem o objetivo de oferecer respostas às perguntas que 
abriram o presente texto. Diante da falta de um modelo estável de 
ensaio ou da vertiginosa massa de exemplares que recebem esse 
rótulo – que se somam a uma extensa lista de problematizações 
sobre o fazer ensaístico –, os autores convocados desde as primeiras 
linhas conceberam, cada um a seu modo, uma ideia particular de 
ensaio. Com isso busquei explorar as possibilidades de a crítica 
ser uma das instâncias capazes de rotular determinados textos 
como ensaios e deixar outros tantos de lado, criando e pondo à 
prova seus próprios critérios de compreensão. Dirigindo minha 
atenção às relações de articulação entre o interior e o exterior do 
texto, meu propósito ao estudar o ensaio é o de explorá-lo como 
modalidade enunciativa inscrita na dinâmica sócio-histórica, na 
qual uma voz em primeira pessoa, frequentemente amplificada por 
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meio de operações complexas, desenvolve interpretações sobre o 
mundo político-cultural e as põe à disposição de um público amplo. 
A fim de examinar a produtividade dessa perspectiva no mundo 
francófono, recupero uma das experiências que melhor se presta 
à associação entre a escrita e as diversas atividades intelectuais: 
o projeto da revista cultural Présence Africaine, publicada desde 
o final de 1947 e bastante estudada no campo da história e da 
sociologia, mas pouco lembrada no meio literário senão em razão 
de seu pioneirismo editorial.

A fundação de Présence Africaine
Présence Africaine se somou ao importante número de 

periódicos dedicados a promover a valorização das culturas da África 
e da diáspora negra3 que surgiram no bojo do Harlem Renaissance e, 
ao longo do período entreguerras, alcançaram grande repercussão 
nas bordas do Atlântico, particularmente no Caribe, na África 
Ocidental e na França. Sacudida pelos movimentos de vanguarda 
dos anos 1920, a cena cultural parisiense viu o surgimento, em 
meados da década seguinte, do movimento da négritude, liderado 
pelo martinicano Aimé Césaire, o guianense Léon-Gontran Damas 
e o senegalês Léopold Sédar Senghor, cujo veículo, além das obras 
literárias de seus promovedores, foi a revista L’étudiant noir (1935). 
No mesmo fluxo, publicaram-se La Voix des Nègres (1927), La 
Dépêche africaine (1930), Le Cri des Nègres (1931-1936), La Revue 
du monde noir (1931-1932) e Légitime Défense (1932), entre outras 
– ligadas, em sua maioria, a grupos políticos de inspiração marxista 
e/ou surrealista. Segundo Pap Ndiaye (2009), a II Guerra Mundial 
(1939-1945) provocou uma mudança de perspectiva no discurso da 
intelectualidade africana que se expressava nas revistas culturais. 
Antes da virada dos anos 1940, criticavam-se ali os abusos da 

3  Embora o conceito de diáspora comece a ser empregado em Présence Africaine 
apenas a partir dos anos 1960, a ideia já atravessa diferentes textos desde o primeiro 
número. Segundo Paul Gilroy (2012, p.365), “[a criação de Présence Africaine] foi um 
momento importante no desenvolvimento da consciência da diáspora africana como 
multiplicidade transnacional e intercultural”.
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colonização e reivindicava-se um tratamento “humanitário”. Porém, 
a insuficiente autonomia política, o envio de efetivos coloniais 
à guerra e a revelação do massacre dos tirailleurs africains em 
Thiaroye (1944) darão novos objetivos aos grupos militantes, como 
o combate ao racismo, com uma busca pela inscrição das culturas 
negras na perspectiva da modernidade, e a independência das 
colônias africanas. Uma das figuras de proa nesse realinhamento 
dos intelectuais e estudantes ultramarinos instalados em Paris foi o 
professor senegalês Alioune Diop, que chegou a ocupar o cargo de 
senador pela Section Française de l’Internationale Ouvrière (SFIO) 
entre 1946 e 1948.

Uma breve consulta ao sumário e à ficha técnica do número 
1 de Présence Africaine (novembro-dezembro de 1947) oferece 
alguns indícios sobre a preparação do projeto de Alioune Diop. A 
publicação recebeu o apoio de escritores e intelectuais renomados, 
como Richard Wright, Albert Camus, Aimé Césaire, Paul Hazoumé, 
Jean-Paul Sartre, Michel Leiris, Emmanuel Mounier e Pierre Naville, 
sendo os quatro últimos também diretores de periódicos político-
culturais. Por sua vez, o comitê de redação era composto, na sua 
maioria, por africanos. Além do “Avant-propos” assinado por André 
Gide e de “Niam n’goura ou les raisons d’être de Présence Africaine”, 
de Alioune Diop (cuja tradução para o inglês, realizada em parte por 
Richard Wright, vem ao final do volume), o número trazia textos 
dos filósofos Jean-Paul Sartre, Pierre Masson-Oursel, Emmanuel 
Mounier e Jacques Howlett; dos etnólogos Marcel Griaule e 
Georges Balandier; do naturalista Théodore Monod; do sociólogo 
Pierre Naville; e trechos do escritor e diplomata liberiano Edward 
W. Blyden, um dos precursores do pan-africanismo no século XIX, 
traduzidos por Paul Mercier. Essas peças de acento opinativo são 
seguidas por um bloco de textos de criação literária, como poemas 
de Léopold Sédar-Senghor e Gwendolyn Brooks (ladeado por sua 
tradução em francês, a cargo de Madeleine Gautier); um poema em 
prosa de Bernard B. Dadié, que também contribui com um conto; um 
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texto dramático de Cissé Dia; e narrativas de Birago Diop, Abdoulaye 
Sadji e Richard Wright (traduzido por Boris Vian). A seção seguinte 
contém crônicas sobre literatura, artes visuais, música, filosofia e 
etnologia assinadas por especialistas nessas matérias. Finalmente, 
encontram-se resenhas de obras literárias, de livros a respeito da 
música negra e estudos de filosóficos e etnográficos sobre a África, 
além de um comentário de Georges Balandier sobre o Cahier d’un 
retour au pays natal de Aimé Césaire, e de atualidades sobre revistas 
culturais de temática africana recentemente lançadas, compiladas 
por Jacques Howlett.

Na seção de criação literária, encontram-se autores negros 
provenientes dos Estados Unidos e da África Ocidental Francesa; 
contudo, os textos de reflexão e opinião serão escritos, em sua 
maioria, por autores brancos franceses. O mesmo padrão se repetirá 
nas seções de crítica de arte e de resenhas. Vale lembrar igualmente 
que, entre as assinaturas dessa primeira edição da revista, havia 
apenas duas mulheres, a americana Gwendolyn Brooks e a francesa 
Madeleine Gautier. Àquela altura, André Gide já publicara Voyage 
au Congo (1927) e Le retour du Tchad (1928), mas, afora Marcel 
Griaule, Théodore Monod, Emmanuel Mounier e o jovem Georges 
Balandier, nenhum dos autores brancos do primeiro número de 
Présence Africaine podia ser considerado um africanista – nem 
mesmo Sartre, talvez o nome mais célebre a figurar no sumário, 
que no ano seguinte escreveria Orphée Noir, prefácio à antologia de 
poetas negros organizada por Senghor.

Mais do que revelar a ampla rede de contatos estabelecida 
por Alioune Diop nos anos que precederam à criação de Présence 
Africaine, a presença de tantos nomes de peso da cena cultural 
francesa ao lado de escritores consagrados dá testemunho da 
busca de Diop para constituir e consolidar rapidamente um espaço 
para o desenvolvimento de um discurso intelectual em que as artes 
visuais, a música e a literatura negras fossem divulgadas em pé de 
igualdade com saberes filósofos e acadêmicos que punham a África e 
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a dispersão negra não apenas no centro das atenções, mas também 
como território de produção de conhecimento original. Seu objetivo 
a longo prazo era o de mostrar o homem negro como representante 
de uma civilização autêntica e capaz de empreender diálogos com 
o conjunto das culturas ocidentais. Alioune Diop via sua revista 
como um projeto antes cultural que político – embora a valorização 
das culturas africanas e da diáspora já fosse, e ainda seja, uma 
bandeira inegavelmente política, e a intensificação dos movimentos 
independentistas ao longo dos anos viesse repercutir na linha 
editorial da revista. De todo modo, a insistência de Diop na dimensão 
cultural na primeira hora e a chancela de importantes pensadores do 
momento significaram uma mudança de postura dentro do campo 
das revistas culturais negras. Segundo Romuald Fonkoua , o fato de 
Diop entender a questão negra naquele momento como um combate 
eminentemente cultural permitiu ao mentor da revista:

[...] camper derrière le terrain de culture une 
situation historique vécue par tous les noirs du 
monde. C’est là où il a dépassé toutes les revues 
qui ont existé avant, à savoir qu’il va mettre dans 
le même panier, sans se poser de questions, 
toutes les expériences historiques de tous les 
nègres du monde. (2011, s/p)

A atuação de Alioune Diop culminará na fundação de uma 
editora (1949) responsável pela publicação de obras seminais da 
literatura e da ciência africanas e da diáspora, e de uma livraria 
(1962), ambas homônimas à revista. Com a experiência acumulada 
à frente de Présence Africaine ao longo dos anos, Diop organizará 
dois congressos que reuniram escritores e artistas negros em Paris 
(1956) e em Roma (1959), além do primeiro Festival mondial des arts 
nègres em Dacar (1966). É tendo em vista esses desdobramentos 
que a historiadora Sarah Frioux-Salgas  entenderá o conjunto do 
projeto Présence Africaine como “une tribune, un mouvement, un 
réseau, qui ont permis à plusieurs courants d’idées liées au ‘monde 
noir’ de s’exprimer et de débattre” (2009, p.5, grifos do autor).
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O discurso ensaístico em Présence Africaine
O que a consulta ao primeiro número de Présence Africaine 

tem a nos dizer sobre o ensaio – sobre sua forma, sua relação 
com textualidades correlatas, a prise de parole que ele representa 
e os modos de lê-lo? Talvez um rápido recuo até o contexto de 
surgimento do ensaio moderno sirva para esclarecer como ele 
se relaciona com outras práticas de escrita. Segundo alguns dos 
autores evocados na primeira parte deste texto, o ensaio nasce 
em um momento em que novas formas de discurso são inventadas 
ou reelaboradas a fim de acompanhar a dessacralização da letra 
escrita e a valorização das línguas vernáculas em contraste com as 
práticas canônicas, restritas a um minúsculo círculo de criadores 
e leitores. Liliana Weinberg aponta o encurtamento das distâncias 
entre o ler e o escrever e entre o comentário e a criação como 
consequência desses processos de vulgarização do fazer literário: 
“Enquanto um homem culto como Montaigne lê, glosa, traduz, 
anota, comenta, critica e avalia, a sociedade em geral tem 
maior acesso à letra impressa e à escrita” (2006, p.83). A autora 
reconhece nessa capacidade de absorver discursos externos uma 
das características primordiais do ensaio, o que franqueia sua 
leitura nos termos de uma dinâmica interpretativa dos discursos 
sociais de uma determinada época. É nesse sentido que Weinberg 
sugere uma nova maneira de abordar o ensaio, visto não só em 
sua singularidade, mas na relação que estabelece com outros 
textos dentro de um microclima específico – por exemplo, em 
uma revista cultural, onde os textos cotejados se articulam em 
um plano sincrônico. Segundo Weinberg,

Toda revista cultural é um diálogo 
semiformalizado que em muitos casos oferece 
a possibilidade de traçarmos ou mapearmos, 
através de marcas ideológicas concretas, certos 
temas e tópicos específicos, além de um “clima”, 
uma “atmosfera”, um “estilo”, um “rumor” quase 
musical [...] (2006, p.87).
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A revista cultural é entendida, então, como um organismo 
complexo, no qual os autores e os temas se conectam, se 
intercomunicam e caminham lado a lado de acordo com um roteiro 
decidido coletivamente, mas cujas extensão e configuração só 
serão entendidas de forma plena à medida que se dê a leitura 
dos diferentes itens que o formam. Embora cada um dos artigos 
possa ser visto como objeto singular, portador de um recorte 
próprio da temática geral, é a relação estabelecida entre eles 
que os dotará de uma função específica no âmbito do programa 
da publicação. Assim, a retórica de textos que propõem leituras 
abrangentes, comumente encontrados nas páginas iniciais de uma 
revista, destacando-se pelo uso da metalinguagem e solicitando o 
engajamento dos autores coabitantes e do leitor correspondem à 
de um manifesto, ato fundacional de um sujeito coletivo que Claude 
Abastado explicará nos seguintes termos: “il s’agit de faire exister 
comme entité reconnue un groupe qui n’est pas – pas encore – 
organisé en parti, en secte, en cénacle, en école, en chapelle; un 
groupe animé par des convictions communes et le désir d’action” 
(1980, p.7).

A considerar a figuração do enunciador como mentor de um 
programa, a pluralização da voz em primeira pessoa, o exercício 
interpretativo das culturas africana e europeia e a relação criada 
com os textos que compõem o volume, justifica-se a leitura do 
conjunto dos textos opinativos – especialmente de “Niam n’goura 
ou les raisons d’être de Présence Africaine” – como realizações 
ensaísticas, embora não haja nenhuma rotulação no sumário. 
Apenas as crônicas, as resenhas e a análise das outras revistas 
apresentam indicação de rubrica; entre os textos de acadêmicos 
e intelectuais e os de criação literária, há um traço que cumpre 
o papel de estabelecer essa distinção. Alioune Diop afirma que, 
ao lado dos textos de criação literária, a revista publicará “des 
études d’Africanistes sur la culture et la civilisation africaines [et] 
les modalités de l’intégration de l’homme noir dans la civilisation 
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occidentale” (1947, p.7). Por sua vez, Valentin Mudimbe diferencia 
as seções permanentes da publicação entre “les interventions 
de prise de position, la littérature, les chroniques, les livres et les 
critiques d’art” (2014, p.123). O primeiro termo dessa enumeração 
pode parecer vago, mas aponta para a concepção de ensaio que 
venho construindo neste e em outros trabalhos.

“Niam n’goura ou les raisons d’être de Présence Africaine” 
aborda a criação da revista, o estado das culturas europeia e 
africana e os caminhos para a resolução do problema do homem 
contemporâneo após o fim da II Guerra Mundial, temas que 
se alternam ao longo de suas oito páginas. Após delinear os 
objetivos e os tipos de contribuições que esperava incluir nos 
números posteriores da publicação, Diop aponta o déficit de 
alimento intelectual da juventude africana – uma ressonância do 
título, abreviação do provérbio toucouleur “comer para viver não 
é o mesmo que comer para engordar” –, sem o qual ela corria o 
risco de asfixiar-se ou de tornar-se estéril. A conscientização de 
pertencimento a uma raça original, intelectualmente mestiça e 
composta por pessoas incapazes de se reintegrarem a suas culturas 
de origem e de se assimilarem plenamente à Europa teria levado 
um grupo de estudantes coloniais residentes em Paris a buscar um 
espaço de reflexão marcado por esse desenraizamento.

O homem africano é visto, então, como um elo da vasta cadeia 
humana, integrante de uma massa à qual foram impostos os modelos 
de ação e pensamento do homem europeu. Caracterizado por um 
firme ascetismo, este teria assumido a missão de domar a realidade e 
buscar a verdade por meio da ciência e das artes, formas distintas de 
revelar as leis gerais dos indivíduos, da sociedade e do universo. Por 
outro lado, confortavelmente instalado em seu imediatismo, vivendo 
hic et nunc, o africano demonstraria pouco interesse por esse ímpeto 
produtivo e se manteria indiferente a seu próprio amanhã.

É dentro desse quadro idealista que Diop reconhece a missão 
dos países europeus (e da França, em particular): mediante os 
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contatos culturais possibilitados pela empresa colonial, esclarecer 
e emancipar a humanidade, ensinando-lhe que, ao sair da II Guerra, 
não seria mais possível desprezar a visão racionalista e ascética na 
construção de seu futuro. Com um olhar dialético, Diop entende 
a colonização como uma etapa – não isenta de violência, mas em 
meio à qual o homem negro poderá adquirir os meios de oferecer 
seu aporte à civilização ocidental: “Le noir qui brille par son absence 
dans l’élaboration de la cité moderne, pourra, peu à peu, signifier 
sa présence en contribuant à la recréation d’un humanisme à vraie 
mesure de l’homme” (1947, p.13).

As missões de Présence Africaine seriam, então, a de revelar 
ao mundo a autenticidade do homem africano, silenciado e 
reduzido à desumanidade ao longo de séculos de exploração, e a 
de fazê-lo integrar paulatinamente a cultura ocidental. Para Diop, 
o conhecimento da originalidade da cultura africana e dos negros 
dispersos pelo globo por meio da ciência e das artes enriqueceria 
a civilização europeia, cujas instituições políticas e culturais se 
mostravam favoráveis à expressão das individualidades e onde 
“tout être humain est nié qui ne manifeste pas as personnalité” 
(1947, p.13). Ao adotar os meios e instrumentos desenvolvidos 
pelo espírito europeu, o africano assume o compromisso de 
se integrar ao concerto das civilizações e encontrar-se, enfim, 
entre os criadores de uma nova ordem mundial, mostrando, de 
acordo com a frase lapidar de Diop que encerra suas reflexões, 
que “nous sommes indispensables les uns aux autres” (1947, 
p.14). A amplificação do sujeito é uma estratégia recorrente 
na história do ensaio de viés programático, que também nesse 
aspecto se aparenta ao manifesto4. No texto de Diop, o emprego 

4  De acordo com Claude Abastado (1980, p.10), a construção do locus de 
enunciação do manifesto se dá frequentemente dentro de um complexo sistema 
actancial: “Des glissements entre « je » et « nous » subdivisent l’émetteur en un 
locuteur – le signataire du texte – et un destinateur – le groupe au nom duquel il 
parle – sans vraiment les distinguer. [...] de la sorte le manifeste s’adresse tour à tour 
à ceux qu’il combat, à ceux qu’il veut persuader, et à l’émetteur lui-même (c’est sa 
fonction d’auto-destination) ; le destinataire est donc à la fois opposant, adjuvant 
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ostensivo do pronome nous sugere a complexidade da inscrição 
de Présence Africaine como projeto intelectual herdeiro dos 
movimentos político-culturais negros dos anos 1930. Referindo-
se alternadamente aos estudantes ultramarinos instalados em 
Paris, ao corpo editorial da revista e aos africanos, esse pronome 
encobre a primeira pessoa do singular, que aparece no texto em 
apenas duas ocasiões marginais.

Em “Niam n’goura”, anunciam-se duas formulações recorrentes 
entre os textos da publicação. De um lado, a contribuição 
enriquecedora da cultura africana para a civilização ocidental; de 
outro, a dialética entre presença e ausência. Um breve passeio por 
outras intervenções de prise de position do primeiro número de 
Présence Africaine pode esclarecer de que modo o texto de Diop 
se situa em relação à concepção de ensaio que venho elaborando.

O prefácio, assinado por André Gide, parte da ideia de que, 
após séculos de pilhagem, havia chegado o momento de a Europa 
começar a ouvir a África, não mais para instruí-la, mas para deixar-
se instruir por ela. O escritor demonstra como as teses racialistas de 
Arthur de Gobineau, especialmente no que tocava à sensibilidade 
artística, foram superadas pela influência que as máscaras e 
estátuas africanas, além da música negra e do jazz, vinham 
exercendo sobre o circuito artístico europeu, o que estimulou o 
questionamento dos ideais estéticos ocidentais: “Pourquoi l’art se 
proposerait-il d’exprimer toujours la paix, la quiétude conquise, 
l’harmonie? Pourquoi pas d’autres satisfactions, à coup sûr réelles, 
plus élémentaires: d’angoisse panique, de stupeur, de férocité, de 
terreur?” (GIDE, 1947, p.5). Contudo, segundo o autor, as letras 
africanas estavam atrasadas nesse processo, e a missão da revista 

et destinateur”. Na mesma linha, Marc Angenot (1995, p.60-61) afirmará que o 
manifesto “décrit, justifie et recommande à l’auditeur une attitude, une pratique. 
Une thèse quelconque, politique, sociale ou esthétique, est assertée et défendue de 
sorte que le lecteur est invité à prendre position. [...] Notons que le manifeste [...] a 
toujours pour énonciateur un groupe de signataires, que le manifeste même établit 
la solidarité de ceux-ci”. Essas características são evidentes no texto de Diop nos 
trechos em que o pronome nous é usado em relação à missão de Présence Africaine.
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Présence Africaine seria a de provocar o escritor negro a descobrir, 
por meio da língua francesa, sua legítima expressão.

Os textos dos etnólogos Marcel Griaule e Georges Balandier 
partem das experiências de campo dos autores e tratam mais 
profundamente da ignorância do europeu quanto à complexidade 
e às riquezas culturais da África negra. O primeiro refuta as noções 
correntes no senso comum sobre o atraso intelectual do homem 
negro a partir de exemplos de termos que, nas línguas bambara 
e dogon, expressam a capacidade de abstração desses povos; 
já o segundo discute a dificuldade do europeu para aceitar a 
humanidade dos negros, algo que também passa pela forma como 
aquele os nomeia, e estabelece paralelos entre o cotidiano de 
povoados africanos e franceses:

Les mâles sont musulmans, les femmes 
conservent les recettes anciennes, comme chez 
nous elles détiennent le secret des simples 
ou les reliquats de magie que l’Eglise nomme 
superstitions. Il y a les querelles de quartier, 
de village. Le paysan, né, formé à l’intérieur de 
cette civilisation occidentale que nous jugeons 
seule matrice d’hommes, vit-il d’autre chose? 
(Balandier, 1947, p.34)

A valorização das culturas negro-africanas perpassa também 
os quatro trechos de Edward W. Blyden, que diferem do restante 
dos textos da seção por não terem sido escritos sob encomenda 
de Alioune Diop, mas atendem ao desejo do mentor da revista 
de exceder a circunscrição francesa e contribuem para inscrever 
o projeto em uma linhagem pan-africanista. Já Théodore Monod 
analisa os relatos de colonizadores europeus para mostrar que a 
resposta à consideração do negro como diferente, inferior e bárbaro 
engendraria outra atitude danosa, a de vê-lo como perfeitamente 
idêntico ao branco. Para Monod, “le Noir est à la fois l’un et l’autre, 
semblable et dissemblable” (1947, p.19), e é pela superação do 
olhar colonizador que começará uma era de fraternidade.
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No breve artigo “Présence noire”, de Jean-Paul Sartre, o 
jogo entre presença e ausência se traduz na oposição de dêiticos 
espaciais baseada na relação paradoxal e embaraçosa que a 
França estabeleceu com a África: o filósofo acusa os franceses, 
hospitaleiros em relação aos africanos que vinham para a Europa, 
de fazer vista grossa aos abusos morais, culturais e econômicos 
da colonização. A missão da revista seria, assim, a de pintar um 
quadro imparcial, despido de paixões, da condição dos negros 
na África. O filósofo propõe que o leitor não olhe para a cultura 
africana com indulgência ou esperando encontrar nelas uma 
submissão aos cânones da literatura francesa, mas aprenda a lê-la 
como um aporte a sua própria cultura. Sartre conclui entendendo 
que a síntese entre ausência e presença resultará em outro par 
relacional: “Il faut que la présence africaine soit, parmi nous, non 
comme celle d’un enfant dans le cercle de famille, mais comme la 
présence d’un remords et d’un espoir” (1947, p.29). Outro autor a 
basear sua interpretação em uma tensão dialética é Pierre Naville, 
que, em texto homônimo à revista, define a presença africana como 
a afirmação do destino histórico do homem negro, alinhada com as 
diversas lutas emancipatórias realizadas a nível internacional. Por 
sua vez, uma perspectiva menos restrita ao pensamento marxista 
pode ser encontrada no texto de Jacques Howlett, “Absence et 
présence”, que propõe uma interpretação densamente filosófica da 
ideia de presença, relacionada à ideia de fraternidade.

Já “Lettre à un ami africain”, de Emmanuel Mounier, é um 
texto dissonante no conjunto das intervenções tanto pelas marcas 
do gênero epistolar quanto pelo teor de suas propostas. Dirigindo-
se diretamente a Alioune Diop, o autor fala dos riscos do projeto 
expressado pela revista, como a negação dos valores e saberes 
africanos e um excesso de conscientização racial, além de apontar as 
suas possíveis soluções por meio da valorização das formas de trabalho 
e de transmissão do conhecimento características do continente. 
As experiências do filósofo em diversas regiões da África Ocidental 
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sustentam o emprego de um tom quase paternalista. Referindo-se ao 
conflito entre a origem africana e a experiência na Europa, Mounier 
afirma que “la civilisation eurafricaine [...] n’a pas encore trouvé 
ses structures. Provisoirement, vous devez porter en vous ces deux 
sollicitations, sans pouvoir, en l’espace d’une vie, en faire la jonction, 
moins encore la synthèse” (1947, p.38). Em linhas gerais, as sugestões 
apontam para uma visão descrente da atuação política e tendendo 
ao anti-intelectualismo: por um lado, os africanos não deveriam se 
precipitar na política verbal, mas conquistar a democracia por meio 
da ampliação do acesso à irrigação, à eletrificação e à instrução, 
garantido por quadros técnicos e não por oradores demagógicos. Por 
outro lado, deveriam manter-se atentos ao perigo de criarem uma 
burguesia afastada da maioria da população:

Vous savez quelles différences de niveau 
considérables l’étirent entre Senghor l’agrégé 
et le cueilleur de fruits. Ralentissez plutôt le 
pas pour attendre le cueilleur de fruits derrière 
vous. Refusez la carrière brillante et solitaire 
dont beaucoup d’entre vous sont capables. 
(MOUNIER, 1947, p.42)

Se “Niam n’goura” permite observar a articulação entre a voz 
em primeira pessoa e a construção coletiva que ela expressa, a 
apreciação do conjunto de textos opinativos do primeiro número 
de Présence Africaine substancia a leitura do ensaio-manifesto de 
Diop como condensação das principais propostas da revista, além 
de apontar as maneiras como a publicação se insere nos debates 
de seu momento. Assim, a tríade proposta por Sarah Frioux-Salgas 
(tribuna-movimento-rede) ganha um novo sentido quando “Niam 
n’goura” é tomado não isoladamente, mas sim inserido num 
conjunto de textos.

A título de conclusão...
Ao considerar o ensaio como discurso que encena o esforço 

empreendido por um enunciador (que eventualmente se pluraliza) 



74

Literaturas Francófonas I: o Século XX em debate

para repercutir em um debate político, interessou-me entender 
como “Niam n’goura” representa a fundação de um programa 
referendado por uma elite intelectual e como esse mesmo 
programa, os conceitos que o fundamentam e o alcance a que ele 
se propõe se situam em relação aos discursos do momento pós-
guerra sobre a questão colonial, o status da arte africana e o lugar 
da cultura negra em relação à cultura ocidental. É nessa trama de 
construções simbólicas que se dá a remissão do texto ensaístico 
ao tempo presente: de um lado, o ensaio se reporta ao presente 
histórico e aos fatos que despertam a mise en cause da colonização. 
Por outro lado, existe um tempo mediador próprio do ensaio, 
em cuja progressão se interpretam e se reorganizam os dados do 
mundo externo à prosa. No caso específico de “Niam n’goura”, é 
nessa dimensão que se elabora a articulação entre africano e negro, 
signos que se ligam, respectivamente, às esferas geográfica e social 
– um recorte de especial importância para a delimitação da atuação 
da revista Présence Africaine nos momentos em que se solicita o 
apoio da classe intelectual francesa. Na perspectiva que adoto, 
não é estranho que a atenção às diferentes dimensões temporais 
esteja associada a referências espaciais, também desdobradas 
em duas matrizes interdependentes. Por um lado, os espaços 
concretos em que se realizam as lutas políticas e se dão as parcerias 
intelectuais; por outro, o espaço construído no interior do discurso, 
a simbolização de uma prise de parole realizada segundo marcos 
sociais que o texto indicia, muitas vezes em filigrana.
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A ESCRITA DO EU EM NARRATIVAS 
CONTEMPORÂNEAS DE LÍNGUA FRANCESA

Laura Barbosa Campos 

Vivemos em um tempo no qual a exaltação do eu se tornou o 
modus operandi. Nas redes sociais, o mundo é percebido através 
das experiências pessoais e, de um modo geral, todos se sentem, 
ao mesmo tempo, protagonistas e interlocutores, sem cerimônia 
para se ingerir em narrativas alheias, ninguém é apenas um mero 
observador. Esse olhar particular e individualizado sobre o mundo 
se manifesta também nas produções artísticas, como o cinema 
e, em particular, na literatura francófona contemporânea, nosso 
objeto de análise neste artigo.

Considerações iniciais
A produção literária francesa do final do século XX, 

principalmente a partir da década de 80, indica uma modificação 
estética, qual seja o abandono de preocupações estritamente 
formais e o primado da autorreferencialidade da escrita, tão caros 
ao Nouveau Roman e ao Estruturalismo, em prol do retorno da 
literatura à transitividade, ou melhor, a objetos exteriores a ela, 
dentre os quais “a questão da expressão e da representação do 
Sujeito figura em primeiro plano”i1 (VIART, 2009, p.95).

A prática autobiográfica do século XXI recusa a ambição 
totalizadora canônica sem abdicar de um pacto de leitura referencial 
na linha proposta por Philippe Lejeune desde 1973. Em Le propre de 
l’écriture de soi (2007), Françoise Simonet-Tenant destaca algumas 

1 As notas originais do presente texto seguem ao seu final e as traduções presentes 
no corpo do texto são de autoria do autor. [Nota do editor]
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tendências das escritas de si na literatura francesa atual. A autora 
lembra que, de maneira equivocada, algumas dessas tendências 
são, com frequência, atribuídas exclusivamente à autoficção 
(categoria cujas particularidades não busco explorar aqui). Simonet-
Tenant enfatiza uma propensão da narrativa autobiográfica a “se 
miniaturizar” e a mostrar uma preferência pelo fragmento em 
detrimento da totalidade, concentrando-se em breves momentos 
determinantes da existência, como a evocação de uma perda, 
um encontro ou uma separação. Acredito que o ponto nodal seja 
muitas vezes determinado pela presença de um evento traumático. 
Esse é o caso, por exemplo, de Mort d’un silence (2003), de 
Clémence Boulouque, no qual a autora retraça a história de seu pai, 
o magistrado Gilles Boulouque que, depois de uma onda de ataques 
terroristas nos anos 80, não suporta a pressão política e midiática e 
se suicida em dezembro de 1990.

Simonet-Tenant aponta também a tendência das autobiografias 
a se hibridizarem com outros gêneros, não apenas com o romance, 
mas também com outras manifestações das escritas de si (biografias, 
diários, correspondências, testemunhos), ou ainda com as escritas 
ditas das margens (cadernos de anotações, registros midiáticos, 
entrevistas). Observa-se, por exemplo, a contaminação da prática 
biográfica na recorrência de um modo oblíquo de escrita de si, as 
chamadas “narrativas de filiação”.

Desde meados da década de 902, Dominique Viart forjou o 
termo “narrativa de filiação” para destacar um número considerável 
de publicações que abarcam a temática da filiação, da herança e da 
transmissão, mobilizando estratégias recorrentes.

De Annie Ernaux (La Place, Une Femme), Émmanuel Carrère 
(Un Roman russe), Dany Laferrière (L’énigme du retour) à escritora 
de origem argelina Leila Sebbar (Je ne parle pas la langue de mon 
père), a narrativa de filiação tornou-se uma das manifestações 

2 “A noção foi sugerida, pela primeira vez, durante o colóquio États du roman 
contemporain, 6-13 juillet 1996.” (NORONHA, 2014, p.114)
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autobiográficas mais recorrentes na atualidade. Trata-se de 
uma tendência ampla e que, apesar de contemplar variações 
narratológicas, pode ser considerada como um fenômeno de época. 
Segundo Viart, assim como o romance, as “narrativas de filiação” 
estão intimamente ligadas ao momento histórico-cultural no qual 
se inserem. Vale lembrar que, apesar de se caracterizarem por uma 
pesquisa sobre a ancestralidade, esses textos não buscam restituir 
trajetórias individuais para retomar uma história coletiva, nos 
moldes das grandes sagas do século XIX. Trata-se, agora, de uma 
temática relacionada à crise da escrita, diante do questionamento 
de referenciais, valores e discursos. As “[...] figuras parentais 
estão destituídas do valor de exemplaridade. São identidades mal 
sucedidas, incertas, inacabadas.”ii (VIART, 2008, p.94).

Esses narradores que investigam uma ancestralidade da qual 
se sentem herdeiros, em geral problemáticos, falam do outro para, 
na verdade, falar de si; operam apenas um deslocamento. “O relato 
do outro – pai, mãe ou tal antepassado – é o desvio necessário para 
chegar a si, para se compreender nessa herança: a narrativa de 
filiação é um substituto da autobiografia.”iii (VIART, 2008, p.80).

É nessa categoria que se inscreve a narrativa que vai nos 
interessar agora, Rien ne s’oppose à la nuit (2011), livro no qual 
a escritora francesa Delphine de Vigan busca restituir a (auto)
biografia de sua mãe3.

Delphine de Vigan
Delphine de Vigan é uma escritora bastante consagrada, tanto 

pela crítica quanto pelo público francês. É autora de cinco romances, 
um livro de contos, além de ter participações em obras coletivas 
e roteiros de filmes para o cinema. Nascida em 1966, na região 
parisiense, escreveu seu primeiro romance, Jours sans Faim (2001), 
sob o pseudônimo de Lou Delvig. A obra ganhou especial dimensão 
após o estrondoso sucesso de Rien de s’oppose à la nuit [Nada se 

3 O termo faz uma alusão ao título do livro do escritor Pierre Pachet: L’autobiographie 
de mon père (1987) [A autobiografia de meu pai].
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opõe à noite], que vendeu mais de um milhão de exemplares e foi 
agraciado por diversos prêmios literários, dentre os quais o Prêmio 
Renaudot des Lycéens.

A anorexia é o tema central de Jours sans Faim. O romance aborda 
o período de três meses de hospitalização da protagonista Laure, uma 
jovem de 19 anos em luta contra o distúrbio alimentar em estágio 
avançado. A garota pesa apenas 36 quilos para 1,75m de altura e, 
durante o período de internação, é alimentada compulsoriamente 
através de uma sonda. A doença de Laure é intimamente relacionada à 
infância problemática e a sofrimentos familiares, em especial, o difícil 
convívio com a mãe depressiva e praticamente afásica. A protagonista 
usa a anorexia como uma forma de atingir os pais, para agredi-los: “No 
momento ela sente apenas uma coisa: queria fazê-los sofrer, feri-los na 
carne, destruí-los, talvez. O pai e a mãe. Que eles não saíssem dessa 
assim. Ambos tóxicos.”iv (2009, p.21).

Durante a infância de Laure, a mãe fala muito em suicídio como 
sendo um gesto nobre. Além disso, os irmãos e o primo da mãe 
se suicidaram e Laure, ao negar o alimento a si própria, também 
parece manifestar uma recusa pela vida. Ela expressa através da 
anorexia uma rejeição pelo porvir, pelo amadurecimento. A moça 
não quer digerir as carências e culpas: “Ela não queria crescer, como 
se pode crescer com essas feridas no íntimo?”v (2009, p.78).

A personagem da mãe em Jours sans Faim é um triste esboço 
daquela que retorna como figura central em Rien ne s’oppose à la 
nuit, obra que reelabora a história familiar. Apesar de não existir no 
primeiro romance marcas textuais que permitam afirmar tratar-se 
de uma autobiografia ficcional, ao examinar a produção posterior 
de Delphine de Vigan, em particular Rien ne s’oppose à la nuit, 
percebe-se que Jours integra o espaço autobiográfico da autora, 
tal como a noção foi teorizada por Philippe Lejeune em Le Pacte 
Autobiographique (1975).

O romance No et Moi, prêmio Libraire em 2008, vendeu meio 
milhão de exemplares e foi transposto para o cinema em 2010 por 
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Zabou Breitman. Trata-se do encontro de Lou, No e Lucas, três 
jovens com histórias distintas e temperamentos diametralmente 
opostos, mas cujo ponto em comum é a inadaptação. A história 
é narrada sob a perspectiva de Lou Bertignac, uma menina de 13 
anos com capacidade intelectual acima da média. O fato de ter sido 
diagnosticada com QI 160 fez com que ficasse adiantada dois anos 
na escola, o que contribui para o seu sentimento de estranhamento 
e inadequação. O acaso faz com que conheça No, uma moradora 
de rua de 18 anos, em uma estação de trem parisiense. No é 
uma jovem instável, melancólica e rebelde. Fruto de um estupro, 
foi rejeitada pela mãe e acabou se tornando uma sem-teto. A 
terceira ponta do triângulo é o jovem Lucas, colega de classe da 
protagonista, o mais velho da turma e péssimo aluno, o oposto de 
Lou. Lucas é proveniente da alta burguesia parisiense, seus pais são 
negligentes e indiferentes ao filho. Os três jovens são, na verdade, 
seres extremamente solitários e que ocupam espaços da margem. 
Mais uma vez na obra de Vigan, verifica-se a presença de instâncias 
maternas problemáticas: a mãe de Lou passa por um período 
hospitalizada em tratamento psiquiátrico por depressão. Em sua 
autobiografia, referindo-se à obra No et moi, a narradora Delphine, 
algumas semanas após a morte de sua mãe, afirma:

Quatro ou cinco semanas depois, em estado de 
torpor de rara opacidade, eu recebia o Prêmio 
dos Livreiros por um romance no qual um 
dos personagens era uma mãe emoldurada e 
excluída de tudo e que, após anos de silêncio, 
recuperava o uso das palavras. A minha mãe, 
eu oferecera o livro antes do seu lançamento, 
provavelmente orgulhosa de ter concluído um 
novo romance, entretanto eu tinha consciência 
de que, mesmo através da ficção, eu enfiava a 
faca na feridavi (VIGAN, 2011, p.14).

Eurídice Figueiredo destaca o fato de existir, em grande parte 
da obra de Vigan, a presença de uma família disfuncional:
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de um lado, a mãe doente, enclausurada na 
doença mental, o pai encarregado de cuidar 
da filha e, de outro lado, a protagonista, que é 
inteligente, mas tem dificuldades em aceitar 
crescer, amadurecer, encarar as limitações da 
realidade [...]” (FIGUEIREDO, 2013, p.139).

Rien ne s’oppose à la nuit possibilita a concretização do espaço 
autobiográfico de Delphine de Vigan, sua escrita do eu faz parte 
de um todo textual, englobando ficção e escrita íntima através de 
jogos de escrita e comentários metatextuais. No livro de 2011, a 
autora revisita a memória de dramas e segredos de uma família.

Rien ne s’oppose à la nuit: a autobiografia da mãe
Em Rien ne s’oppose à la nuit, Vigan reelabora a dolorosa 

história familiar. Os sofrimentos da mãe bipolar, os lutos sucessivos, 
suicídios e incesto integram uma série de acontecimentos 
traumáticos no cerne da família que a narradora, Delphine, busca 
investigar e reconfigurar. O livro é dividido em três partes, a primeira 
corresponde ao período da infância de Lucile em uma numerosa 
família francesa da segunda metade do século XX. Lucile é a terceira 
de uma fratria de nove irmãos, filhos do carismático Georges e da 
maternal Liane. É nessa primeira parte que o leitor descobre os 
acontecimentos fundadores da vida de Lucile, dentre os quais o 
drama inaugural, a morte prematura do irmão caçula, Antonin, com 
apenas 6 anos de idade. Alguns anos depois do acidente trágico 
de Antonin, o irmão adotivo, Jean-Marc, também tem uma morte 
violenta envolta a não-ditos e, em seguida, o irmão Milo e um primo 
se suicidam. Além disso, aos doze anos, Lucile foi alvo do abuso 
sexual de seu pai, algo que foi mantido em segredo e recalcado por 
toda família.

A segunda parte da narrativa trata da vida de Lucile na fase 
adulta. É o período do casamento e de outras relações amorosas, 
da maternidade, da infância difícil das duas filhas, Delphine e 
Margot, e de severas crises. Lucile é diagnosticada como bipolar e 
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passa por sucessivas internações que são acompanhadas de perto e 
de forma dolorosa pelas filhas ainda pequenas. A terceira parte do 
livro trata da tentativa de recomeço de Lucile, do seu renascimento 
progressivo após longo e tenebroso combate contra a doença. A 
narrativa traz a reconstrução das relações familiares de Lucile, em 
especial com as filhas adultas e os netos, além da retomada de sua 
vida profissional.

Rien ne s’oppose à la nuit se inicia com a descoberta do cadáver 
da mãe da narradora, morta há vários dias em seu apartamento. 
O incipit sugere a dificuldade de se verbalizar o ato: “Minha mãe 
estava azul, de um azul pálido misturado com cinza, as mãos 
estranhamente mais escuras do que o rosto, [...].”vii (VIGAN, 2011, 
p.13). O termo suicídio é banido nesse primeiro momento, a palavra 
surge apenas algumas páginas adiante, através da pergunta do neto 
de nove anos, em discurso direto, o menino diz: “–A vovó... ela se 
suicidou de certa forma?”viii (2011, p.16). Ao transferir a palavra 
banida, o interdito, para a fala da criança, a narradora parece tentar 
atenuar a dificuldade do procedimento de verbalização.

Rien ne s’oppose à la nuit é entremeado por comentários 
metatextuais. A narradora expõe seu período de negação, explica 
que tentou “enterrar” as lembranças maternas, guardando todos os 
seus pertences em um porão. Com o tempo, percebe o quanto a sua 
escrita era inevitável e inseparável de Lucile:

não sei mais em qual momento me rendi, talvez 
no dia em que compreendi o quanto a escrita, a 
minha escrita, era ligada a ela, às suas ficções, 
esses momentos de delírio nos quais a vida 
se tornara tão pesada que lhe era necessário 
escapar, momentos nos quais sua dor pudera se 
expressar apenas através da fabulação. (VIGAN, 
2011, p.18-19).ix

Apesar da recusa inicial, Delphine diz não saber mais quando 
surgiu a ideia de escrever “sobre a mãe, em torno dela ou a partir 
dela”x (2011, p.17). Decide resgatar a maleta repleta de pertences e 
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lembranças e recuperar cartas, fotos antigas, desenhos, gravações 
e depoimentos de familiares sobre Lucile. Enfim, a narradora 
empreende toda uma pesquisa sobre a memória familiar e assume 
não mais escrever sobre, mas tentar “escrever a mãe” (2011, p.19). 
Em outras palavras, a mãe se apresenta, então, em transitividade 
direta com a escrita, escrever a mãe significa reelaborá-la e, 
também, reabilitá-la.

O gesto de resgatar, ou melhor, de “desenterrar” os pertences 
da mãe no porão remete à análise de Jacques Derrida que, em 
diálogo com Freud, associa a noção de arquivo tanto ao retorno à 
origem quanto ao arcaico e arqueológico, ou seja, a lembrança ou a 
escavação. O discurso arquivístico engloba tanto o armazenamento 
de impressões quanto a censura e o recalque de eventos 
traumáticos, cerne da escrita de Vigan. Saindo da alçada da mãe 
para se consolidar na ficção da filha, grande parte da narrativa 
recorre à memória indireta, ou ainda, na terminologia utilizada 
pela historiadora estadunidense Marianne Hirsch, à pós-memória. 
“A pós-memória não é um movimento, método ou ideia; vejo-a, 
sobretudo, como uma estrutura de transmissão, inter e trans-
geracional, de eventos e experiências traumáticas.”xi (HIRSCH, 1997, 
p.104). Na noção descrita pela teórica, uma espécie de memória por 
procuração, o sujeito se apropria de acontecimentos e narrativas 
que o precederam. O termo foi cunhado por Hirsch, em princípio, 
para uma reflexão sobre os descendentes de vítimas da Shoá, mas 
o seu uso pode ser ampliado para se pensar outros traumas vividos 
pelos ancestrais e transmitidos a gerações subsequentes.

Ao decidir “escrever a mãe”, a narradora demonstra quão 
profundamente os traumas de Lucile se enraizaram nas filhas: “A 
dor de Lucile fez parte de nossa infância e, mais tarde, de nossa vida 
adulta, a dor de Lucile, provavelmente, nos constitui.”xii (2011, p.47). 
Em suas considerações metatextuais, a narradora destaca o caráter 
perturbador de seu projeto, uma vez que mergulhar nas lembranças 
e trazer à tona o que fora diluído e recalcado é extremamente 
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doloroso. (2011, p.302). O desvendamento do segredo do incesto 
faz parte do processo de reabilitação da imagem materna, Delphine 
acredita que o comportamento patológico de Georges teria 
contribuído para surgimento da bipolaridade de Lucile.

Freud comparou a estrutura psíquica à noção de arquivo 
através de metáforas como a do bloco mágico, a da câmera 
fotográfica e a do campo geológico. Nessa mesma chave de leitura, 
Delphine apoia-se nos depoimentos de familiares, em fotografias, 
desenhos e escritos da genitora, além de seu próprio diário, para a 
construção de seu texto. A perspectiva investigativa não se opõe, 
entretanto, ao caráter deliberadamente fabulador da narrativa. 
Nesse sentido, o episódio da morte do irmão caçula é emblemático. 
Há diferentes versões para o acidente e uma delas é destacada 
como a mais verossímil, entretanto, outras três diferentes versões 
para o mesmo fato também são expostas. Tal estratégia enfatiza 
as limitações e a impossibilidade do relato objetivo. A narradora 
adverte: “[...] a verdade não existe. Eu possuía apenas fragmentos 
esparsos e o simples fato de ordená-los já constituía uma ficção. 
O que quer que eu escrevesse, seria uma fábula”xiii (2011, p.47). 
Essa escrita consciente de seus limites, em tensão permanente 
entre a dimensão referencial e ficcional, é uma das características 
das narrativas de filiação apontadas por Viart. É exatamente por 
se tratar de uma modalidade textual que caminha pelo desvio, 
passando pela investigação da anterioridade para alcançar a 
interioridade, que a presença de lacunas é ainda mais intensa do 
que em uma autobiografia clássica. A sinuosidade do percurso dessa 
escrita oblíqua privilegia o surgimento de hipóteses, como afirma 
Delphine: “Assim, deverei me contentar em escrever rudimentos, 
fragmentos, hipóteses. A escrita não pode nada. Ela permite, no 
máximo, fazer perguntas e indagar a memória.”xiv (2011, p.47).

Considerações finais
Em Rien ne s’oppose à la nuit, a escrita se impõe como 

reabilitação da mãe fragilizada por sucessivos lutos e pelo trauma de 
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infância do incesto. Há uma minuciosa desconstrução dos elementos 
latentes que levaram Lucile ao suicídio ou que contribuíram para 
suas crises de transtorno bipolar. Ao mesmo tempo, ao “escrever a 
mãe”, Delphine se escreve, constrói uma reflexão sobre si mesma e 
mostra ser detentora da pós-memória, legado do trauma materno. 
Em entrevista, a autora afirma que, desde a primeira internação 
da mãe, sentiu “uma necessidade imperiosa de escrever para que 
as coisas tivessem uma consistência, encontrassem uma forma de 
estabilidade, para que algo se opusesse à vertigem”xv. (VIGAN, 2011).

Ao tentar desvendar os mistérios e traumas de Lucile, Delphine se 
aproxima de tudo que a constitui e propicia, assim, o reconhecimento 
do espaço autobiográfico. À imagem da fragmentação da memória, 
a narradora apresenta uma autopercepção esfacelada e, diante do 
sentimento de dispersão do processo de transmissão, necessita do 
Outro como mediador. A narradora recorre à biografia de Lucile e 
à fabulação em busca de si e de uma maior aderência ao mundo. 
Vale lembrar que, para a psicanálise, a história biográfica e a ficção 
não são polos opostos. Parafraseando (e também homenageando) 
o título do livro do escritor Pierre Pachet, acredito que Rien ne 
s’oppose à nuit seja uma pungente “autobiografia da mãe”.

A profusão de obras autobiográficas com o mesmo vetor 
familiar no universo da literatura francófona contemporânea nos 
leva a acreditar que a narrativa de filiação, tal como explicitada 
por Viart, tornou-se a modalidade dominante de autobiografia do 
século XXI.
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(Endnotes)
NOTAS ORIGINAIS
i “la question de l’expression et de la représentation du Sujet figure au premier plan.”
ii “[...] les figures parentales sont destituées de leur valeur exemplaire. Elles sont des 
identités mal épanouies, incertaines, inachevées.”
iii “Le récit de l’autre – le père, la mère ou tel aieul – est le détour nécessaire pour 
parvenir à soi, pour se comprendre dans cet héritage: le récit de filiation est un 
substitut de l’autobiographie.” [Grifo do autor]
iv “Pour l’instant elle sent juste une chose: elle voulait leur faire mal, les blesser dans 
leur chair, les détruire peut-être. Son père et sa mère. Qu’ils ne s’en tirent pas comme 
ça. Toxiques tous les deux.”
v “Elle ne voulait pas grandir, comment peut-on grandir avec ces blessures à 
l’intérieur de soi?”
vi “Quatre ou cinq semaines plus tard, dans un état d’hébétude d’une rare opacité, 
je recevais le prix des Libraires pour un roman dont l’un des personnages était une 
mère murée et retirée de tout qui, après des années de silence, retrouvait l’usage 
des mots. À la mienne j’avais donné le livre avant sa parution, fière sans doute d’être 
venue à bout d’un nouveau roman, consciente cependant, même à travers la fiction, 
d’agiter le couteau dans la plaie.”
vii “Ma mère était bleue, d’un bleu pâle mêlé de cendres, les mains étrangement 
plus foncées que le visage, [...]”.
viii “– Grand-mère... elle s’est suicidée, en quelque sorte?”
ix “Je ne sais plus à quel moment j’ai capitulé, peut-être le jour où j’ai compris 
combien l’écriture, mon écriture, était liée à elle, à ses fictions, ces moments de 
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délire où la vie lui était devenue si lourde qu’il lui avait fallu s’en echapper, où sa 
douleur n’avait pu s’exprimer que par la fable.”
x “écrire sur ma mère, autour d’elle, ou à partir d’elle”. [Grifos da autora]
xi “postmemory is not a movement, method or idea; I see it rather, as a structure of 
inter- and trans-generational transmission of traumatic knowledge and experience.”
xii “La douleur de Lucile a fait partie de notre enfance et plus tard de notre vie 
d’adulte, la douleur de Lucile sans doute nous constitue.”
xiii  “[...] la vérité n’existe pas. Je n’avais que des morceaux épars et le fait même de 
les ordonner constituait déjà une fiction. Quoi que j’écrive, je serais dans la fable.”
xiv “Ainsi devrai-je me contenter d’en écrire des bribes, des fragments, des 
hypothèses. L’écriture ne peut rien. Tout au plus permet-elle de poser les questions 
et d’interroger la mémoire.” 
xv “un besoin impérieux d’écrire pour que les choses aient une consistance, 
retrouvent une forme de stabilité, pour que quelque chose s’oppose au vertige.”
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AS TRADUÇÕES PROUSTIANAS EM DEBATE
Luciana Persice Nogueira

Essa apresentação atende aos propósitos do “Seminário 
Literaturas Francófonas: o século XX em debate”, qual seja, expor 
aos estudantes e aos colegas professores e pesquisadores a 
minha pesquisa atual. O título dessa pesquisa, tal como consta 
formalmente, é “Relevância e recepção da tradução junto ao 
meio intelectual francês da Belle Epoque”. Antes de mais nada, 
é preciso entender essa pesquisa como um desdobramento da 
anterior, de pós-doutoramento.

O início da “era proustiana”
O ensaio de pós-doutorado entregue na UFRJ teve por título 

“Tradução, leitura e a pátina do tempo. Proust e uma visão de 
Ruskin” (2011). O título originalmente previsto era outro, e, como 
não raro acontece, o objeto de estudo foi sendo alterado durante o 
processo de pesquisa, diante do que, para mim, foi uma excepcional 
descoberta: o trabalho de tradução empreendido por Marcel Proust 
(1871-1922) de dois livros do esteta britânico John Ruskin (1819-
1900). A explicação de tal alteração se desdobra em vários aspectos.

Primeiramente, o título previsto originalmente era “Tradução, 
leitura e poética do envelhecimento. O olhar de Orfeu numa visão 
de Proust: o tropeço e o baile”. Esse longo e complexo título (que, 
por si só, condensa três eixos de interesse que motivaram o início 
da pesquisa) previa o desenvolvimento do conceito que denomino 
(pois ainda mantenho esse projeto em mente, embora modificado 
e em suspenso) “poética do envelhecimento”; o embasamento 
teórico calcava-se em ensaios de Maurice Blanchot e de Walter 
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Benjamin (especialidades do Professor Doutor Edson Rosa da Silva, 
que foi o supervisor da pesquisa de pós-doutorado).

Entretanto, o estudo do conceito de “pátina do tempo”, 
identificado com a leitura do artigo “La Lampe de la Mémoire” 
(capítulo de The Seven Lamps of Architecture, de Ruskin), lido por 
Proust antes de suas traduções, levou à compreensão de que essa 
poética está fundamentada, mais que tudo, neste conceito. Pareceu, 
portanto, operacional e relevante deter-me no embasamento do 
que poderá vir a ser uma pesquisa mais longa e abrangente: o 
desenvolvimento da poética do envelhecimento à luz do conceito 
de pátina e de pesquisas mais recentes.

Em seguida, o estudo da influência dos escritos do pensador 
inglês John Ruskin sobre a obra proustiana revelou ser muito mais 
rico e proveitoso do que parecia inicialmente. Foram buscados e lidos 
estudos críticos da obra proustiana não-franceses, mais precisamente 
anglófonos, o que tornou necessário situar a fortuna crítica francesa num 
contexto mais amplo, assim como os ensaios introdutórios aos títulos 
de Proust editados pela Gallimard (e que representam uma espécie de 
versão oficial sobre a obra proustiana) – de forma, portanto, crítica. 

Em terceiro lugar, o título da pesquisa foi modificado para 
“Tradução, leitura e a pátina do tempo. Proust e uma visão de Ruskin” 
– em que a questão nodal da tradução e da leitura, analisadas a partir 
das duas traduções empreendidas por Proust de títulos de Ruskin, foi 
mantida e realizada como previsto. A importância, porém, da fase 
das traduções para a reorientação do projeto artístico e literário de 
Proust (levando-o a abandonar os textos fragmentários e incoesos 
de Jean Santeuil e de Contre Sainte-Beuve, e a dar início à escritura 
da colossal A la Recherche du Temps Perdu) foi redimensionada, 
aumentada e colocada em destaque.

Em quarto lugar, o mencionado conceito de “pátina do tempo” 
passou a constituir parte fundamental, e original, do estudo. Não há 
registro, que eu saiba, de menções consistentes às noções e ideias 
que desenvolvi a seu respeito.
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Finalmente, em minha busca do artigo “La Lampe de la 
Mémoire”, traduzido por um escritor belga, na Bélgica, em 1895, 
e lido por Proust numa biblioteca de Paris, em 1899, fui levada a 
fazer contato direto com os diretores da revista que o publicou. 
A Revue Génerale ainda existe e edita regularmente artigos do 
domínio da crítica e das artes. Depois de pesquisa pela internet, 
sem conseguir acesso ao texto em questão, entrei em contato 
com a Revista e solicitei cópia do artigo em questão. A diretora da 
Revista, Mme France Bastia, não só enviou cópia escaneada, como 
deu continuidade a uma troca epistolar que ainda pode render 
frutos quanto à pesquisa que ainda está por ser feita.

Algumas questões iniciais relevantes
A abordagem da questão das traduções feitas por Proust 

revelou-se particularmente rica, sobretudo devido à minha 
experiência como tradutora e professora interessada pelos Estudos 
da Tradução.

De forma muito geral e resumida, a pesquisa analisou a 
importância e a recepção da chamada “era das traduções” de Proust 
(1900-1906), com enfoque particular no impacto dos dois livros 
traduzidos (La Bible d’Amiens, 1904, e Sésame et les Lys, 1906), e nas 
rivalidades procuradas, e encontradas, por Proust, nesse processo 
(e que o alçam à categoria de especialista e autoridade em Ruskin).

As etapas da análise, tornadas itens do ensaio, podem ser assim 
resumidas:

1) Introdução em que se contextualiza o fracasso inicial de 
Proust com o seu Les Plaisirs et les Jours (1896) e o estigma de 
esnobe e diletante gerado a partir de então.

2) Proust e sua visão de Ruskin: a inserção das preocupações de 
Proust no contexto da oposição entre as velha e nova escolas 
literárias, e a importância conferida à questão da visão.

3) Ruskin e uma certa visão do tempo: a lâmpada da memória: 
a leitura do artigo “La Lampe de la Mémoire”, a revelação do 
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conceito de “pátina do tempo” ruskiniano, assim como da 
valoração do “ruinismo”.

4) A pausa ruskiniana: a importância da visão em Ruskin; a 
visão proustiana de Ruskin; a visão proustiana da oportunidade 
editorial representada pela tradução de Ruskin; as polêmicas 
da época e a projeção do ensaísta Proust.

5) A tradução de Ruskin e a Inglaterra interior: a tradução de La 
Bible d’Amiens: a “memória improvisada”; a rivalidade com o 
outro tradutor; a crítica à idolatria; a lembrança da peregrinação 
por Veneza; a admiração recalcitrante de Proust por Ruskin 
– “intermitências do coração”?; a recepção da crítica a esta 
tradução, Henri Bergson e Albert Sorel; a Inglaterra interior e a 
polifonia intelectual; o hibridismo do texto.

6) A leitura de Ruskin e a tradução de si mesmo: as dificuldades 
editoriais das traduções; “Sur la lecture”, um “Contre Ruskin”?; 
a pátina do tempo e o valor do texto clássico; os excipits de 
“Sur la lecture” e Le Temps Retrouvé; a descoberta da lógica da 
compreensão retrospectiva dos textos de Ruskin; a recepção 
da crítica a esta tradução.

7) A tradução e a traição a Ruskin, e a passagem entre “les deux 
côtés”: o fim da “era das traduções” e sua tradução em temas e 
aspectos da obra ficcional: leitura, tradução, aparente falta de 
unidade, retrospecção, detalhe; a dicotomia desfeita: “Ruskin 
contra Whistler” ou “Ruskin e Whistler”?

Foi feita, portanto, uma análise detalhada de certos aspectos 
das traduções, em si, e da recepção por parte do meio intelectual 
a esses dois títulos. Esse estudo baseou-se em artigos de época e, 
sobretudo, numa seleção de cartas trocadas entre Proust e seus 
mais diversos correspondentes – em cujo conjunto incluem-se 
amigos intelectuais, editores, críticos de arte, tradutores, artistas, 
historiadores, historiadores da arte etc. Essa correspondência foi 
primorosamente organizada e editada pelo pesquisador Philip 
Kolb, num total de 21 volumes, minuciosamente anotados em 
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notas de pé de página que constituem uma rede de referências 
e autorreferências. Grande parte da pesquisa que fiz nos jornais 
e revistas foi orientada pelas notas elaboradas por Kolb, que deu 
indicações precisas em comentários e explicações, visando elucidar 
conteúdos implícitos nas cartas.

Essa análise pontual da importância das traduções de Proust e 
de sua recepção pelo meio intelectual e artístico da época permitiu-
me ter uma noção relativamente clara da recepção em geral das 
obras traduzidas na França – que passou a ser o objeto de interesse 
da pesquisa seguinte.

A pesquisa atual
“Relevância e recepção da tradução junto ao meio intelectual 

francês da Belle Epoque”: com relação à pesquisa anterior, portanto, 
trata-se, essencialmente, de uma ampliação: o universo pontual 
das traduções feitas por Proust serve de ponto de partida para o 
entendimento da recepção das traduções na França em geral.

Pude observar, na pesquisa anterior, que o trabalho de Proust 
como tradutor é criticado por certos setores da intelectualidade 
francesa dentro de um quadro mais amplo de rejeição da influência 
(e, por isso, da tradução) de literaturas estrangeiras. Nesse contexto, 
Proust se posiciona (implicitamente) como defensor da tradução 
de autores estrangeiros na França e, ao fazê-lo, insere-se num 
verdadeiro campo de batalha – ideológico e político – envolvendo as 
principais publicações especializadas em crítica de arte e literatura. 
Entre apologistas (adeptos do cosmopolitismo) e detratores (que 
viam com maus olhos a influência, interpretada como interferência 
de cunho negativo, de literaturas estrangeiras sobre a francesa), a 
questão da tradução desponta, na virada do século, como um tema 
de evidente relevância que, entretanto, não tem tido a merecida 
atenção dos estudiosos.

O atual projeto de pesquisa prossegue, como no precedente, 
usando, no corpus, a correspondência pessoal de Proust. De 
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uma forma geral, nela, o escritor (que também é crítico e teórico 
da literatura) trata de questões editoriais, expõe problemas de 
tradução, revela rivalidades com tradutores, menciona periódicos e 
revistas, que elogia ou denigre, pintando um quadro impressionista 
e impressionante da vida intelectual (inclusive a ligada ao mercado 
editorial) da época. Também nela são feitas menções às ditas 
revistas e periódicos.

A partir desse quadro inicial de publicações especializadas, 
todo um acervo de revistas e periódicos será examinado 
(sobretudo por acesso virtual): primeiramente, os presentes nas 
menções feitas na correspondência de Proust, e, depois, nas 
demais, encontradas e acessíveis à pesquisa à distância. Serão 
observados aspectos tais como a presença (ou não) de traduções 
de trechos escolhidos, comentários existentes (ou não) de obras 
traduzidas, entre outros elementos ligados à questão da tradução, 
sua importância e recepção.

A pesquisa teve início em agosto de 2016, e vem sendo feita 
com a participação de três bolsistas de Iniciação Científica.

Observações complementares
O atual projeto foi apresentado logo após meu ingresso na 

equipe do Setor de Francês do Departamento de Letras Neolatinas 
do Instituto de Letras da Universidade do Estado do Rio de Janeiro 
(2015). Meu intuito, ao fazê-lo, foi atender e dar continuidade 
aos três vetores principais de meu trabalho como pesquisadora: 
os Estudos da Tradução, os estudos proustianos no Brasil, e a 
participação no grupo de pesquisa do LABELLE (Laboratório de 
Estudos de Literatura e Cultura da Belle Epoque – ILE UERJ/CNPq).

Pareceu-me importante, ao criar um projeto que se espraia 
por mais de um eixo temático, poder participar de mais de uma 
área de interesse presente em minha Universidade: primeiramente, 
portanto, integrar o LABELLE permitiu-me participar de um grupo de 
pesquisa e poder dialogar e debater questões e resultados de minhas 
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pesquisas em seus aspectos mais sociológicos e/ou antropológicos 
(o meio literário e, mais especificamente, os correspondentes de 
Proust, em seu contexto social, intelectual, acadêmico e artístico). 
Em segundo lugar, ao encaminhar-me para os Estudos da Tradução, 
pude vincular-me a pesquisas que orbitam em torno do Escritório 
Modelo de Tradução (ILE-UERJ), no qual o Setor de Francês está 
envolvido; assim, ao participar de eventos promovidos pelo 
grupo de pesquisa que o orienta, também posso contribuir com 
aspectos mais técnicos ou estritamente concernentes a questões 
tradutológicas do trabalho. Em terceiro lugar, ao persistir na linha 
dos estudos proustianos, não representados até então na UERJ 
(aliás, inexistentes enquanto fruto de um grupo organizado), pude 
dar-lhes um impulso, nessa instituição, a partir do momento em 
que integrei o grupo de pesquisa da USP que se orienta pela Crítica 
Genética: o Laboratório Manuscrito Literário – ao qual volto a me 
referir mais adiante.

Resultados práticos
Em termos de resultados objetivos, desde a entrega do 

ensaio de pós-doutorado que originou o atual estudo, já tive a 
oportunidade de publicar alguns artigos, em sua maioria originários 
diretamente do ensaio ou elaborados a partir dele, ou, de qualquer 
forma, sobre algum aspecto da obra de Proust (mas não só), como 
se pode constatar na lista a seguir, ordenada em ordem cronológica 
decrescente:

12) A memória de Ruskin no texto de Proust: pátina e enclave. 
In: NEGREIROS, Carmem et al (Org.) (2016). Belle Epoque: crítica, 
arte e cultura. São Paulo: Ed. Intermeios, p.51-66.

11) “Proust e La Sizeranne: uma rivalidade à luz de cartas e 
notas de rodapé” (2016). Manuscrítica, São Paulo: Associação 
dos Pesquisadores em Crítica Genética (APCG); Pós-Graduação 
em Estudos Linguísticos, Literários e Tradutológicos em Francês 
(USP), n.30, p.47-59.
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10) “O ‘discurso quebrado’ de Serge Doubrovsky: escritura 
como instalação?” (2015). Matraga, Rio de Janeiro: Programa 
de Pós-Graduação em Letras UERJ, 22(37), p.64-78.

9) “A tradução comentada sui generis de títulos de John Ruskin 
feitas por Marcel Proust” (2015). Revista Aletria, Minas Gerais: 
Programa de Pós-Graduação em Estudos Literários UFMG, 
25(2), p.123-137.

8) “Serge Doubrovsky e sua “reescritura” da Recherche: o 
romancista à luz da própria crítica” (2015). Revista Palimpsesto, 
Rio de Janeiro: Programa de Pós-Graduação em Letras UERJ, 
n.20, p.66-81.

7) “Loucos, bufões, cegos e manetas: os contadores de histórias 
de Tahar Ben Jelloun” (2014). Revista Criação & Crítica, São 
Paulo: Departamento de Letras Modernas - Faculdade de 
Filosofia, Letras e Ciências Humanas USP, n.13, p.91-101,.

6) “O ‘Sobre a leitura’ de Proust. Tese sobre a leitura e o 
significado das leituras de infância: Théophile Gautier e o 
Capitão Fracasso” (2014). In: MELLO, Celina et alii (Org.). A 
palavra, o artista e a leitura; homenagem a Théophile Gautier. 
Rio de Janeiro: Confraria do Vento, p.254-267.

5) “Proust e o cadafalso de Camus: a ‘Festa da velhice’ e o 
‘Sobre a leitura’” (2014). Caligrama, Belo Horizonte: Revista de 
Estudos Românicos UFMG, 19(1), p.167-186.

4) “Proust et sa vision de Ruskin: rétrospection et passage entre 
les ‘deux côtés’” (2014). Cahiers de l’Association Internationale 
d’Etudes Françaises, Paris. n.66, p.279-305 (Prêmio de 2013 da 
AIEF para o Jovem Pesquisador da América Latina).

3) “Proust, Ruskin, Whistler: tradução, polêmica e traição” 
(2012). NonPlus, Revista Discente da Área de Francês, São Paulo: 
USP, n.2, p.61-77.

2) “Proust tradutor: visão e crítica” (2012). Alea - Estudos 
Neolatinos, Rio de Janeiro, Revista do Programa de Pós-
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Graduação em Letras Neolatinas, UFRJ, 14(1), p.45-59. 
Disponível em: http://dx.doi.org/10.1590/S1517.106.

1) “Proust e sua visão de Ruskin: tradução e revelação da 
passagem entre les deux côtés” (2011). Revista Interfaces, Rio 
de Janeiro, Centro de Letras e Artes da UFRJ, v.1, p.24-43.

O ensaio de pós-doutorado, Tradução, leitura e a pátina 
do tempo. Proust e uma visão de Ruskin, encontra-se na íntegra, 
acessível no banco de teses do Programa de Pós-Graduação de 
Letras Neolatinas (ver bibliografia).

Os artigos não relacionados à pesquisa sobre Proust têm a ver 
com desdobramentos de pesquisas anteriores ao pós-doutorado: 
o trabalho intertextual com a obra de Proust feito por Serge 
Doubrovsky em seu romance autoficcional Un Amour de Soi (tema 
da dissertação de mestrado), e o estudo da função narrativa 
estratégica do personagem do contador de histórias em três 
romances do escritor francófono Tahar Ben Jelloun (tema da tese de 
doutorado). Esses temas continuam suscitando interesse e leituras 
eventuais, embora ocorram de maneira esporádica.

“Je faisais de la critique génétique sans le savoir”
A publicação de um dos artigos da lista acima teve repercussões 

particularmente positivas em minha trajetória: “Proust e La 
Sizeranne: uma rivalidade à luz de cartas e notas de rodapé”, 
publicado pela revista Manuscrítica (USP).

Eu vinha trabalhando com a correspondência de Marcel 
Proust, até certo ponto, de maneira intuitiva, sem uma justificativa 
metodológica explícita. Porém, depois da publicação desse artigo, 
fui convidada a participar da “Jornada de Estudos do Laboratório 
do Manuscrito Literário de 2016”, da USP, pelo grupo que edita a 
revista Manuscrítica (informações sobre o laboratório e a revista 
encontram-se na bibliografia). Nesse evento, tive o prazer de 
poder expor o meu trabalho para pessoas que partilham interesses 
comuns e afins. Integrei também esse grupo de pesquisa, com a 
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intenção mais abrangente de usar a coletânea de cartas de Proust 
como ponto de partida para outros estudos temáticos, e poder 
acompanhar mais de perto o trabalho dos colegas. E, ao abraçar de 
maneira mais definida a abordagem genética do estudo do texto 
literário, pude redefinir algumas metas, que já deram resultados 
práticos, e, até há pouco tempo, imprevisíveis.

Sem tentar reduzir, em poucas palavras, a complexidade da 
Crítica Genética, gostaria apenas de filiar-me a uma perspectiva 
que foi exposta de maneira resumida, mas lapidar, por Antoine 
Compagnon. Esse crítico e teórico da literatura fala da possibilidade 
de se realizar estudos literários a partir de uma ótica tributária 
da interseção entre a crítica genética e a história literária. Em 
entrevista, ele diz:

Mais uma vez, tomemos o caso de Proust. 
Parece-me que os trabalhos mais fecundos, 
nesse momento, são os relativos a uma história 
literária entendida no vastíssimo sentido de 
história cultural, arqueologia e geologia dos 
textos. É evidente que essa história deve se 
basear em estudos de gênese. Apenas a partir 
da análise fina das camadas do texto podem 
ser identificadas as ressurgências geológicas 
ou arqueológicas que constituem o grão da 
literatura, sua potência de alusão. Parece-me que 
a colaboração entre uma perspectiva histórica e 
uma preocupação genética é indispensável para 
tal procedimento. De toda forma, é assim que 
entendo a história literária hoje (COMPAGNON, 
2010, s/p, tradução da autora)1.

1 Encore une fois, prenons le cas de Proust. Il me semble que les travaux les plus féconds 
en ce moment sont ceux qui relèvent d’une histoire littéraire entendue dans le sens très 
vaste d’une histoire culturelle, archéologique et géologique des textes. Il est évident que 
cette histoire-là doit se fonder sur des études de genèse. Ce n’est qu’à partir de l’analyse 
fine des couches du texte que peuvent être repérées les résurgences géologiques ou 
archéologiques qui constituent le grain de la littérature, sa puissance d’allusion. Il me 
semble que la collaboration d’une perspective historique et d’un souci génétique est 
indispensable dans cette démarche. En tout cas, c’est comme cela que j’entends l’histoire 
littéraire aujourd’hui.
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Apostando, a exemplo de Antoine Compagnon, em que há 
muito a se fazer e a enriquecer em termos de estudo em história 
literária, parece-me importante esmiuçar, ao máximo, portanto, a 
questão da recepção da obra estrangeira traduzida na França, nos 
anos que constituem a Belle Epoque, e no delineamento dos campos 
de força que atuavam no ambiente artístico e intelectual.

Considerações finais
O encontro no Laboratório do Manuscrito Literário, da USP, 

rendeu, desde a apresentação desse trabalho no Seminário de 
Literaturas Francófonas: o século XX em debate, novas perspectivas.

Foi-me possível entrar em contato, inicialmente, à distância, e, 
depois, in loco, com a equipe proustiana do ITEM – Institut des Textes 
et Manuscrits Modernes (CNRS/ENS; ver referências).

Esse instituto federa, fomenta e anima toda uma série de atividades 
ligadas a autores modernos e aos estudos de seus textos e manuscritos 
(dentre os quais, por exemplo, a correspondência de Proust); lá são 
informadas realizações de seminários e colóquios temáticos, novas 
publicações impressas, e toda uma agenda de atividades correlatas; 
lá também editam-se artigos on line, assim como toda uma gama de 
dados pertinentes à atividade de pesquisa em literatura, sobretudo, 
dentro da linha da crítica genética. Estudos sobre a própria crítica 
genética são, igualmente, veiculados.

Esse admirável mundo novo (para mim), cada vez mais, na medida em 
que persisto nos caminhos de minha pesquisa, permite-me encontrar, pois 
as busco, novas pistas de trabalho e de estudo. Acredito que esses novos 
rumos poderão vir a ser ensinados, repassados, comunicados, em breve, 
em novas oportunidades de divulgação de nossas pesquisas, na UERJ.

Referências
COMPAGNON, Antoine; BIASE, Pierre-Marc de; PIERROT, Anne Herschbert 
(2010). “Antoine Compagnon – Génétique, intertextualité et histoire 
littéraire”, Genesis [on line], 30, p.55-57. In: http://genesis.revues.org/117. 
Acesso em 24.Jun.2015.
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FRANCOFONIA NO MUNDO: O “LABORATÓRIO” 
AFRICANO

Luiz Carlos Balga Rodrigues

Introdução
Esta pesquisa surgiu da iniciativa de estudantes que, interessados 

no campo de estudo das línguas em contato, resolveram em sua 
iniciação científica mergulhar na situação atual da francofonia no 
continente africano, coletando o maior número possível de dados 
capazes de permitir, num primeiro momento, um mapeamento do 
contato linguístico que se dá entre o francês e as demais línguas 
nacionais/regionais nos países francófonos do continente. Apresentada 
dessa maneira, nossa pesquisa parece assaz ambiciosa, mas precisamos 
deixar claro que não é nossa pretensão tocar em todos os aspectos 
relacionados à francofonia na África, haja vista a complexidade 
sociolinguística do tema, nem atingir simultaneamente todos os países 
africanos de língua francesa (oficial ou cooficial). Numa primeira etapa, 
pretendemos nos dedicar a quatro casos específicos: Benim, Burkina 
Faso, Costa do Marfim e República Democrática do Congo, que poderão 
ser alargados, na medida em que novos estudantes adiram à pesquisa, 
uma vez que nosso desejo é que cada estudante-pesquisador que 
abrace o projeto se dedique a um único país africano. Nosso objetivo 
é focar nos aspectos educacionais: como a língua francesa vem sendo 
ensinada nas escolas e sua relação no espaço escolar com as línguas 
nacionais e regionais, observando como essas políticas linguísticas estão 
sendo postas em prática, confrontando os dados oficiais, apresentados 
pelos governos locais e pelas organizações da francofonia, os estudos 
de pesquisadores e depoimentos de estudantes ou ex-estudantes dos 
países que conseguirmos pesquisar.
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Utilizamos o termo “francofonia” no sentido de conjunto de 
pessoas que partilham uma língua comum em todas as partes do 
mundo: o francês, seja como língua materna (ou primeira língua – L1), 
seja como língua de uso, língua administrativa ou língua de ensino. 
Entendemos também, consoante a Organização Internacional da 
Francofonia (OIF), que “francófono” é todo aquele que sabe ler e 
escrever em francês.

Segundo dados da OIF, publicados em 2014, conta o mundo com 
cerca de 274 milhões de francófonos. Destes, a África concentra 
cerca de 43%, distribuídos da seguinte forma:

• Onze países que têm o francês como única língua oficial: 
Benim, Burkina Faso, Congo, Costa do Marfim, Gabão, Guiné, 
Mali, Níger, República Democrática do Congo, Senegal, Togo.

• Doze países onde o francês é uma das línguas oficiais: Burundi, 
Camarões, Comores, Djibouti, Guiné Equatorial, Madagascar, 
Maurício, Mauritânia, República Centro-Africana, Ruanda, 
Seychelles e Chade.

• Três países que não têm o francês como língua oficial, mas onde 
mais de 20% da população fala francês: Argélia, Marrocos, Tunísia.

De acordo com o relatório da OIF de 2014 (La Langue française 
dans le monde), o crescimento da língua francesa na África 
está intimamente relacionado ao crescimento demográfico dos 
países da África Subsaariana e também à democratização e ao 
desenvolvimento dos sistemas de educação no continente africano. 
Tais sistemas de educação, ainda que encontrem dificuldades das 
mais diversas ordens, continuam a garantir um lugar de destaque ao 
francês. E foi justamente na África Subsaariana que o francês mais 
progrediu no curso desse período, com um aumento de 15% dos 
francófonos entre 2010 e 2014. O crescimento do francês chegou 
mesmo a atingir 30% em média nos países como Benim, Burkina 
Fasso, Burundi, Congo, Gabão e Senegal. Este crescimento levou 
o secretário geral da OIF, Abdou Diouf, no prefácio do relatório 
supracitado, a declarar:
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(...) le français réunit des locuteurs dont le 
cercle s’élargit mais dont le centre s’enracine 
progressivement en Afrique. Ainsi, ce sont 
désormais les Africains qui décideront de 
l’avenir de la Francophonie. Les pays d’Afrique 
sont de plus en plus engagés dans une course 
de vitesse entre croissance démographique et 
scolarisation de qualité, développement durable 
endogène et ouverture croissante aux échanges 
internationaux, vitalité des expressions 
culturelles propres et dialogue interculturel. 
La question qui se pose alors aux populations 
francophones et à leurs dirigeants, mais aussi 
à nous, responsables de la Francophonie 
institutionnelle et acteurs de la promotion de la 
langue française, est la suivante: le français est-il 
et sera-t-il un moteur permettant de disputer et 
finalement de gagner cette course? (2014, p.03)

Continuar esse ritmo de crescimento significa não apenas 
lutar para garantir a presença do francês no sistema educacional, 
mas sobretudo garantir o acesso à educação a todas as crianças 
e jovens, sob pena de se ver o francês reservado às elites política, 
econômica e cultural, o que a médio ou longo prazo poderia reduzir 
o número de francófonos. Se os desafios do francês são numerosos, 
o primeiro de todos é na educação, sobretudo nos países onde o 
francês é geralmente a língua oficial, mas não uma língua materna.

Jacques Attali (2014, p.47), em seu trabalho intitulado “La 
Francophonie et la francophilie, moteurs de croissance durable”, 
lançou uma séria advertência: “En l’absence d’infrastructures scolaires 
permettant de scolariser la majorité de la population, et de maintenir 
un enseignement du et en français, les générations africaines à venir 
ne parleront plus français”. Sem uma sustentação educativa de grande 
porte, corre-se o risco de ver o francês restrito às elites africanas, 
concorrendo não apenas com o inglês ou o árabe, mas também com 
outras línguas locais, cada vez mais utilizadas na mídia.
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Diversos projetos educacionais estão sendo postos em prática 
como o Projeto Élan-Afrique (Ecole et langues nationales en Afrique), 
que visa à promoção e à introdução progressiva do ensino bilíngue 
articulando uma língua africana e a língua francesa no primário, 
em particular nas escolas das zonas rurais, para tentar solucionar 
o fracasso escolar oriundo da dificuldade do aprendizado da língua 
francesa. Nasceu de uma parceria entre a OIF, a Agência Universitária 
da Francofonia (AUF), a Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD), 
o Ministério Francês dos Negócios Estrangeiros e Europeus (MAEE), 
juntamente com os ministérios da Educação do Benim, do Burundi, 
do Burkina Faso, dos Camarões, do Mali, do Níger, da República 
Democrática do Congo e do Senegal, visando à criação de uma 
educação primária de qualidade. Este projeto foi baseado em estudos 
feitos entre 2007 e 2010 em seis países, pilotados conjuntamente 
pelos organismos acima citados no quadro do programa LASCOLAF 
(línguas de escolarização no ensino fundamental na África Subsaariana 
francófona), que mostraram a eficácia do ensino bilíngue articulando 
línguas africanas e a língua francesa.

As escolas clássicas apresentavam índices nada satisfatórios 
com relação aos estudos linguísticos. Nestas (onde o ensino se 
dá apenas em francês) é que se podem observar as maiores taxas 
de evasão escolar, repetência, preconceito em relação às culturas 
locais, vistas como inferiores, o que gerava muitas vezes uma 
atitude negativa em relação às línguas autóctones, vistas como 
necessariamente inferiores às línguas europeias.

Com base em tais dados, o Governo de Burkina Fasso, por 
exemplo, decidiu revolucionar o sistema educativo, criando escolas 
bilíngues, onde toda a educação é dada em proporções variáveis, 
simultaneamente em pelo menos duas línguas, das quais uma 
é geralmente a primeira língua do aluno. A educação bilíngue 
burkinabè consiste em utilizar as línguas nacionais como meio de 
ensino, revalorizando a cultura local e respeitando a equidade 
entre os gêneros. A duração é de cinco anos, e não de seis, como 
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nas escolas clássicas. As escolas bilíngues funcionam da seguinte 
maneira: no primeiro ano a língua nacional representa 90% contra 
10% de francês; no segundo ano, 80% contra 20%; no terceiro ano, 
50% contra 50% e assim sucessivamente, até que a língua nacional 
se reduz a 10% e o francês a 90%, invertendo a posição do primeiro 
ano de ensino. O programa e a grade são os mesmos da escola 
clássica, porém com o ensino em línguas nacionais.

Aspectos Teóricos e Conceituais
Tendo em vista nossa proposta de estudar um aspecto 

sociocultural envolvendo línguas em contato, inserimos nosso 
trabalho no campo da sociolinguística de linha francesa, 
principalmente a desenvolvida por Louis-Jean Calvet. Como 
queremos observar o vínculo entre línguas nacionais e regionais 
africanas e a língua francesa, não podemos nos limitar à linguística, 
nem deixar de lado diversos fatores extralinguísticos, pois a 
representação da língua e da identidade, bem como de todo o 
imaginário que a cerca, não pode ficar fora de nossas observações.

Ao tratarmos do contato de línguas na África, precisamos de 
antemão tratar do conceito de diglossia, introduzido em 1959 por 
Charles Ferguson, graças ao seu famoso artigo homônimo, e que 
designa a situação linguística de uma comunidade que utilize duas 
variedades (de uma mesma língua) que não têm o mesmo status. 
Uma, dominante, é usada em áreas de prestígio (administração, 
escola, justiça, etc.); a outra, dominada, é utilizada sobretudo na 
conversação cotidiana. A definição de Ferguson, no entanto, foi 
alvo de críticas, sendo particularmente acusada de muito restritiva. 
Em 1967, um outro linguista, Joshua Fishman, modificou um pouco 
a concepção de Ferguson. Por um lado, este autor afirma que pode 
haver mais de dois códigos em presença (mesmo se a situação leva 
sempre a duas variedades linguísticas: uma alta e outra baixa) e por 
outro lado, ele estima que pode haver diglossia, desde que haja 
uma diferença funcional entre duas línguas em presença, qualquer 
que seja o grau de diferença entre elas. Diglossia pode existir, 
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inclusive, entre línguas completamente diferentes e não apenas 
entre variedades da mesma língua.

Segundo Louis-Jean Calvet (1987), todo estado de diglossia 
só começa a ser contestado quando se desencadeiam mudanças 
sociais tendentes a introduzir um certo grau de mobilidade social 
e que conduzem a uma redefinição das funções e do status. A 
revalorização das línguas nacionais/regionais – línguas baixas – 
poderia ser apenas um dos sintomas de uma grave situação social 
acompanhada necessariamente de conflitos linguísticos. As funções 
e os domínios do emprego atribuídos às duas variedades (alta e 
baixa) são requestionados, pelo menos por certos segmentos da 
comunidade. É o que parece existir hoje em alguns países africanos, 
uma vez que os domínios de uso dos dois idiomas já não são mais 
tão mutuamente exclusivos. No seu famoso artigo “Glottophagie” 
(1997), Louis-Jean Calvet sustenta a ideia de que os países 
francófonos da África que tentaram impor através de políticas 
linguísticas nacionalistas uma ou mais línguas nacionais como 
línguas oficiais, em detrimento do francês (mantida como segunda 
língua ou língua estrangeira), malograram em seus objetivos, pois 
a ideia de que a língua francesa é superior às línguas africanas, tão 
em voga no período colonial, ainda sobrevive no imaginário coletivo 
da população e emperra o desenvolvimento das línguas locais.

Outro conceito de suma importância para nossa pesquisa é 
o conceito de “mercado das línguas”, presente na obra de Calvet. 
Segundo este autor:

 [...] nous accordons intuitivement de la valeur 
aux langues, cette valeur qui poussera des 
parents à faire étudier à l’école l’anglais, 
l’allemand ou le chinois à leurs enfants. Sur 
quels critères se fondent ces choix? Et sur 
quels critères se fonde un pays lorsqu’il choisit 
d’enseigner dans son système scolaire telles 
ou telles langues? Lorsque l’Espagne choisit 
par exemple en 1996 de rendre obliga toire 
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l’enseignement de l’anglais à l’école primaire? 
Ou lorsque le Nigéria fait le même choix pour 
le français? Nous sentons bien, sans pourtant 
le théoriser, que cette valeur, en quelque sorte 
marchande, fait que les langues sont un capital, 
que la possession de certaines d’entre elles 
nous donne une plus-value alors qu’au contraire 
d’autres ne jouissent d’aucun prestige sur le 
marché. Et l’on voit immédiatement quelles 
notions de “valeur” ou de “prestige” relèvent 
autant des représentations que des réalités, 
mais que ces représentations nourrissent les 
réalités, les renforcent. C’est parce que nous 
accordons une “valeur marchande” à l’anglais 
que la grande majorité des élèves le prennent 
comme première langue à l’école et augmen tent 
du même coup sa “valeur”. (1999, p.11)

Este conceito de “mercado das línguas”, presente na obra de 
Calvet, onde cada língua é vista como detentora de um “valor” 
no mundo, nos aproxima dos conceitos de Pierre Bourdieu, que 
também servirão como fundamento de nossa pesquisa. Para 
este autor, as trocas linguísticas não se limitam a relações de 
comunicação. Em sua obra, Bourdieu deixa claro que não podemos 
separar a linguagem de suas condições sociais de produção, pois a 
resposta para a eficácia simbólica da comunicação não se encontra 
na linguagem em si, mas nas relações sociais que a produzem. Isso 
se dá porque, segundo este autor, as relações de comunicação 
são relações de poder, formas de violência simbólica socialmente 
construídas. Uma vez que toda produção de sentido é marcada por 
processos de violência simbólica, a base de toda troca linguística é, 
inexoravelmente, uma relação de poder. Bourdieu vai buscar então 
na economia um rol de conceitos para introduzi-los nos estudos 
das trocas linguísticas, como por exemplo, o conceito de capital 
(cultural, social, simbólico) e mercado (linguístico). Girardi Júnior 
resume muito bem esses conceitos:
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Bourdieu substitui o termo situação de 
comunicação muito comum nas perspectivas 
interacionistas de análise das interações por 
mercado simbólico. As condições de sucesso 
da comunicação [...] são retraduzidas por ele 
nas formas do capital e do lucro simbólico. 
A produção social de sentido é pensada a 
partir dos atos de fala e não da língua. Nessas 
condições, é preciso lembrar que todo ato de 
fala só pode ser colocado em movimento por 
toda uma conjuntura que mobiliza as disposições 
incorporadas pelos agentes (habitus) em sua 
experiência social em campos sociais muito 
particulares. A Economia das trocas simbólicas 
observa que o discurso não é uma simples 
troca de signos em situações de comunicação, 
mas o encontro de certas disposições sociais 
(habitus) com certos mercados simbólicos e seus 
“sistemas de formação de preços”. A fala tem um 
valor e um poder diretamente relacionado aos 
rituais de instituição que lhe sustentam e é deles 
que retira sua força simbólica e as condições 
de sua eficácia. As condições de sucesso [...] 
da comunicação dependem de uma relação de 
poder desigual, à qual o sociólogo dá o nome 
de poder simbólico, um tipo de poder capaz de 
“fazer coisas com palavras”. A vantagem dessa 
mudança é enorme, pois destaca que, na fala, 
não encontramos apenas trocas de mensagens, 
mas relações de autoridade, de atribuição 
de valor, de valorização ou desvalorização 
dos diversos discursos que circulam nos mais 
diversos mercados/campos sociais. (2015, p.3-4)

Ao se estudar a francofonia na África, há dois conceitos dos 
quais também não se pode prescindir: os conceitos de nação e de 
identidade cultural. Entendemos, como Benedict Anderson, que a 
nação é uma construção muito mais ideológica do que real. Assim 
este autor a define:
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Una comunidad política imaginada, como 
inherentemente limitada y soberana. Es 
imaginada porque aun los miembros de la nación 
más pequeña no conocerán jamás a la mayoría de 
sus compatriotas, no los verán ni oirán siquiera 
hablar de ellos, pero en la mente de cada uno 
vive la imagen de su comunión. (1993, p.23)

O conceito moderno de nação vai muito além da ideia medieval 
meramente étnica e se funda sobretudo no sentimento (desejável 
e transmissível) de pertencimento comum. Ainda persistem 
certos dados objetivos que ajudam a definir uma nação como, por 
exemplo, território, etnia, língua, religião, cultura, Estado, mas a 
ideia de nação os ultrapassa, já que há nações plurilíngues (Suíça), 
plurirreligiosas (Brasil), ou sem território próprio (Curdos). A ideia 
de nação aparece primeiramente como uma construção política que 
visa a garantir a coesão social e está intimamente ligada à história 
de cada país, pois se algumas vezes ela se fortaleceu a partir das 
instituições estatais (França e Alemanha), outras vezes foi a própria 
ideia de nação que favoreceu a construção do Estado, como no caso 
das unificações alemã e italiana no século XIX.

Identidade cultural, por sua vez, é um conceito antropológico, 
que pode ser definido como o conjunto de elementos culturais 
(pensamentos, crenças, arte, ritos) historicamente determinados, 
por meio do qual uma comunidade se define, se particulariza, 
se reconhece e se diferencia de outro grupo. Sendo a África um 
conjunto de povos que compartilham um passado marcado 
pela escravidão e pela colonização, torna-se difícil pensar numa 
cultura autenticamente africana. Além do mais, trata-se do 
segundo continente em diversidade linguística e por ser a língua, 
indubitavelmente, o maior fundamento da identidade cultural, 
entende-se o porquê do contato entre as línguas nacionais e 
regionais com o francês ainda ser um elemento causador de intensos 
debates e conflitos, que estão longe de um consenso. Segundo o 
escritor malinês Seydou Badian:
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La langue est certainement le pilier de la culture. 
Par la langue, nous avons ce que le passé nous 
a laissé comme message et ce que le présent 
compose pour nous. C’est la langue qui nous lie, 
et c’est elle qui fonde notre identité. Elle est un 
élément essentiel et sans la langue il n’y a pas de 
culture. La langue nous aide à tout interpréter. 
(2001)

O Desenvolvimento da Pesquisa
Nesta pesquisa qualitativa descritiva estamos fazendo um 

levantamento, mapeando a situação linguística de quatro países 
(Benim, Burkina Faso, Costa do Marfim e República Democrática 
do Congo), no intuito de descrever o estado da francofonia e suas 
relações com as línguas nacionais e regionais dentro de um contexto 
educacional: sua configuração, suas características, as percepções que 
dessas relações apresentam nossos possíveis informantes a partir de 
certas variáveis (sexo, faixa etária, nível social, nível de escolaridade).

Quanto ao delineamento de nossa pesquisa, ou seja, a forma 
de nossa coleta de dados e constituição de nossos corpora, 
utilizaremos primeiramente a coleta de informações impressas 
(pesquisa bibliográfica e documental), por meio de livros, revistas, 
documentos impressos ou eletrônicos, documentos oficiais relativos 
à organização educacional e às políticas linguísticas dos países 
estudados, para depois passarmos à coleta de dados por meio 
de informantes. Aqui procuraremos utilizar questionários através 
de meios digitais e entrevistas presenciais junto a estudantes 
francófonos originários de países africanos.

Primeiramente procuramos fazer um paralelo entre o status 
oficial do francês, conforme definido nas diversas políticas 
linguísticas, e o status efetivo desta língua segundo a realidade 
sociolinguística dos estados francófonos que pretendem promover 
suas línguas nacionais e regionais. Cumpre verificar o espaço real 
que ocupa cada uma dessas línguas nas ex-colônias franco-belgas 
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da África, mostrando suas possíveis contradições e tentando 
responder a algumas indagações: como a relação entre o francês e 
as línguas nacionais/regionais é percebida pela população em geral, 
por professores, estudiosos e meios de comunicação? Qual o futuro 
da língua francesa num contexto de “nacionalização linguística”?

É preciso também verificar a importância que é dada ao ensino 
do francês e o papel que lhe é garantido pelas diversas políticas 
educativas dos países francófonos que estudamos ou viremos a 
estudar. Não podemos desprezar certos dados como, por exemplo, a 
eficácia do ensino de francês, sua carga horária, o nível de competência 
que se espera atingir em seu ensino, as razões de sucesso ou fracasso. 
Temos também de investigar como as organizações da francofonia 
apoiam as políticas linguísticas dos países que estudamos e de que 
forma esses mesmos Estados respeitam os preceitos e/ou os tratados 
assinados com essas instituições. Não se pode esquecer do “pacto 
linguístico”, ou seja, do instrumento contratual assinado pela OIF e 
seus países-membros ou associados que visa a garantir a promoção 
da língua francesa nesses países.

Uma vez que nossa pesquisa se ocupa de duas línguas 
faladas num espaço diglóssico, a observação de alguns aspectos 
extralinguísticos se impõe, já que a representação da língua e da 
identidade, e também de todo o imaginário que a envolve, nos 
tocam. Interessa-nos saber o que pensam os francófonos da África 
sobre a língua francesa, quais as representações que têm desta 
língua, que valores associam à língua francesa e às línguas locais. Já 
que a imensa maioria das cidades africanas são multilíngues, como 
se explicam as escolhas que os locutores fazem ao se servir de cada 
uma das línguas em contato?

Trabalhando com a hipótese defendida pela OIF de que o 
aumento do número de francófonos na África depende antes de 
mais nada da manutenção do francês como língua de ensino e da 
escolarização efetiva e eficaz das crianças africanas, nossa pesquisa 
já se depara com alguns desafios.
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O primeiro desafio é como explicar o não engajamento ou o 
real interesse que alguns Estados demonstram na aplicação de 
uma política linguística eficaz, que garanta não só ao francês (já 
que esses Estados são membros da OIF), mas também às línguas 
nacionais os seus espaços específicos, uma vez que muitos 
desses Estados apresentam uma política ou um discurso claro de 
“nacionalização linguística”?

O segundo desafio é como conciliar o apego exagerado à 
língua materna defendida por muitos nacionalistas com políticas 
linguísticas que precisam promover não apenas as línguas nacionais, 
mas também a língua francesa? As diversas tensões de natureza 
étnica levam os falantes de uma determinada etnia a considerarem 
o aprendizado de uma determinada língua como uma traição à sua 
identidade. Por essa razão, muitos preferem se apegar ao francês 
que, segundo um certo ponto de vista, representaria uma forma de 
isenção em relação às questões étnicas locais. Nesse aspecto, vale 
lembrar o que nos ensina Calvet:

La politique linguistique est [...] une certaine 
façon de faire de la politique et donc d’agir sur le 
monde. Mais il ne faut pas demander aux langues 
ce qu’elles ne peu vent pas donner, ni rêver de 
solutions linguistiques qui vien draient résoudre 
tous les conflits du monde. Le fait de parler la 
même langue, ou d’avoir une langue en commun 
n’a jamais empêché les êtres humains de se haïr, 
de s’étriper, de se mas sacrer. Nombreux sont 
mêmes les exemples dans lesquels une légère 
différence dialectale devient l’indice permettant 
de repérer celui que l’on doit massacrer [...]. 
(2002, p.188)

O terceiro desafio diz respeito às tentativas de valorização 
das línguas nacionais e regionais, que ainda encontram uma certa 
resistência em boa parte da população, que prefere a língua 
francesa por ver nela uma língua de promoção social e de abertura 
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ao exterior, ao passo que consideram suas próprias línguas como 
características de atraso, pobreza e subdesenvolvimento. Essa 
questão está atrelada a um outro problema: a utilização majoritária 
ou exclusiva da língua francesa no ensino primário e a constatação 
de que muitas vezes o aluno só utiliza o francês na escola (já que 
raras vezes se serve dele na família e na comunidade), pode fazer 
com que o aluno não tenha um desempenho de excelência na língua 
francesa, ao mesmo tempo em que também perde o interesse pelas 
línguas nacionais/regionais, já que o contexto diglóssico as colocam 
numa situação de inferioridade em relação ao francês.

Considerações Finais
Inserida num seminário que procurou discutir as literaturas 

francófonas no século XX, realizado no Instituto de Letras da 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) em 2016, a 
apresentação que ensejou este artigo não poderia deixar de tocar – 
ainda que apenas no intuito de provocar reflexões – na questão da 
literatura produzida nos países francófonos da África. Escrever em 
francês ou nas línguas nacionais ainda é um debate muito vivo, que 
parece estar longe da superação. Muitos escritores pregam a criação 
literária nas línguas africanas, visto como a única forma de sentir e 
expressar a cultura local em sua autenticidade. É o caso do escritor 
senegalês Boris Diop, que publicou em 2003 o romance Doomi Golo 
em wolof e seis anos mais tarde o traduziu – ele mesmo – para 
o francês, com o título Les Petits de la Guenon. Outros escritores, 
porém, afirmam que, embora imposta pela colonização, a língua 
francesa é uma realidade histórica incontestável e nada impede 
que se possa utilizá-la, africanizando-a, como faz por exemplo o 
escritor marfinense Ahmadou Khourouma, que se serve de uma 
língua francesa repleta de traços linguísticos de sua língua materna, 
o malinké. Na África francófona, durante o período colonial, o 
mundo editorial era controlado pelo colonizador francês. Depois da 
independência, a padronização tardia de certas línguas africanas, 
como o wolof ou o peul, emperrara o desenvolvimento da criação 
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literária nessas línguas. Foi preciso esperar até o final do século 
XX para ver aparecer certas editoras, sobretudo no Mali (Editions 
Jamana) e no Senegal (Papyrus Afrique) que puseram em prática 
uma política de produção literária em línguas nacionais.

Não se pode esquecer todavia a questão do mercado, que torna 
a publicação em francês muito mais atraente e lucrativa, dada a 
maior possibilidade de difusão. Além do mais, levando-se em conta 
que, pelas circunstâncias do sistema escolar, todo autor africano é 
necessariamente um autor poliglota, isso não nos leva a crer que a 
decisão de escrever na língua francesa ou nas línguas nacionais é 
muito mais uma questão político-ideológica? Escolher a língua em 
que se vai escrever não deveria ser simplesmente uma decisão de 
ordem pessoal, baseada na liberdade criativa?

E quanto às traduções? Por que traduzir de uma língua nacional 
ao francês ou vice-versa, se todo leitor africano é presumidamente 
um leitor ao menos bilíngue? A resposta parece ser, por um lado, 
o desejo político de afirmação de uma língua nacional e, por outro 
lado, o desejo de atingir um número maior de leitores.

O “laboratório” africano – termo que utilizamos no título 
deste trabalho como forma de designar a quantidade de temas de 
pesquisa que o contato de línguas ainda pode suscitar na África – 
parece ter muito trabalho pela frente. Talvez o incipiente século XXI 
possa trazer respostas a tantas perguntas ou, mais provavelmente, 
novas indagações.
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A LITERATURA FRANCÓFONA DE AUTORIA 
FEMININA: MARYSE CONDÉ E MAÏSSA BEY

Maria Cristina Batalha

Um acontecimento vivido é finito, ou pelo 
menos encerrado na esfera do vivido, ao 

passo que o acontecimento lembrado é sem 
limites, porque é apenas uma chave para tudo 

o que veio antes e depois. 
(Walter Benjamin, 1987, p.224)

Escolhi como epígrafe as reflexões de Walter Benjamin porque 
elas traduzem a importância da memória na ficção de duas escritoras 
de expressão francesa, Maïssa Bey e Maryse Condé, com as quais 
tenho trabalhado em minha pesquisa sobre “literatura menor”, 
conceito que deve, aqui, ser entendido no sentido que lhe atribuem 
Gilles Deleuze e Félix Guattari (1975). A obra intimista de Maïssa 
Bey, pseudônimo utilizado pela escritora argelina Samia Benameur, 
para escapar às perseguições políticas durante os anos 1990 em seu 
país, dá voz a personagens que a História oficial obliterou, como 
ecos de sua própria subjetividade esfacelada. Nessa época, radicais 
islâmicos conservadores disputavam as eleições municipais em 
seu país, provocando forte instabilidade política e grande número 
de mortes entre a população civil. Em Nouvelles d´Algérie (1998), 
coletânea que recebeu o Grand Prix de la nouvelle de la Société 
des gens de lettres no ano de sua publicação, a escritora dá voz a 
diferentes personagens que, no fundo, são variantes de sua própria 
voz, como uma mesma palavra coletiva, arrancada ao imperativo 
do silêncio imposto pelo medo, pois como diz Maïssa Bey em seu 
Prefácio, “cada instante dessas vidas não pode inscrever-se senão 
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como uma pulsação da memória de todo um povo que quiseram 
reduzir ao silêncio”1i (BEY, 1998, p.13).

Maryse Condé, escritora nascida em Guadalupe, evoca 
em sua obra a realidade pós-colonial das Antilhas, trazendo 
as especificidades de um processo de construção identitária 
cambiante e, em particular, o da mulher afrodescendente no 
contexto caribenho. Nas origens dos movimentos de tomada de 
consciência e de organização dos povos africanos, expressos pela 
Negritude e o Panafricanismo, encontramos a força da palavra 
poética de Aimé Césaire (Martinica; 1913-2008) e de José Tenreiro 
(São Tomé; 1921-1963). Percebe-se, já em seus primórdios, 
que é pelo viés da literatura que os escritores negros, e mais 
particularmente os Antilhanos, Caribenhos e Africanos de modo 
geral, lançam um desafio contra uma ordem autoritária, racista e 
excludente. As obras literárias produzidas durante esse período 
se caracterizam pela força das reivindicações culturais, o protesto 
social e uma crescente combatividade, que encontra ecos no 
chamado movimento da Renascença do Harlem, desencadeado nos 
Estados Unidos. No rastro dessa resistência, cuja literatura serviu 
de meio de expressão, trouxemos aqui o exemplo de dois romances 
de Maryse Condé, escritora guadalupense da diáspora negra: Moi, 
Tituba, Sorcière... (1986) e Les derniers rois mages (1992).

Nouvelles d´Algérie (1998), de Maïssa Bey
As novelas reunidas na coletânea trazem as vozes dos atores 

anônimos que fazem a história de um período conturbado da 
vida argelina e suas falas intimistas são ecos dos dolorosos 
acontecimentos externos que provocam feridas incuráveis em 
suas identidades. Com efeito, nos anos 1990, inúmeros pequenos 
partidos políticos participam das eleições municipais na Argélia, 
dentre eles a Frente Islâmica de Salvação. Esse grupo político 
radical reivindica o retorno à tradição islâmica mais conservadora, 

1  Todas as traduções do original em francês são de minha autoria e estão disponíveis 
ao final desse texto. [Nota da autora].
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posicionando-se contrariamente à escola mista, à televisão ou a 
qualquer outra manifestação da cultura considerada estrangeira. O 
saldo dessa guerra fratricida é bastante elevado: mais de 100.000 
pessoas foram mortas. Sua escrita torna-se, então, um instrumento 
de resistência simbólica em favor da luta permanente que visa a 
promover a leitura crítica dos costumes e de todos os silenciamentos 
sobre os quais esses costumes estão assentados. No Prefácio à 
obra citada, Maïssa Bey expõe sua dupla mirada: a denúncia do 
sofrimento causado pela guerra civil e a tentativa de expressar o 
indizível, em luta contra qualquer forma de silenciamento. Diz ela:

Eis aqui as novelas da Argélia. Novelas escritas no 
tempo em que o sopro da morte corta a sangue 
frio a luz de cada manhã. Textos escritos na 
urgência de dizer, a necessidade de dar a palavra 
às palavras, mas que, ao mesmo tempo, creio eu, 
não são apenas litanias de tristezas declinadas 
no cotidiano, porque são textos escritos no 
desejo desesperado de crer que tudo seja ainda 
compreensível, sem, no entanto, ter a pretensão 
de acreditar que compreendiii. (1998, p.11)

As histórias narradas tornam-se, assim, a encenação da 
memória de um trauma e o trabalho literário enseja o teatro da 
catástrofe sofrida por toda uma geração, como na primeira novela, 
“Le cri” (O grito), na qual uma menina é obrigada a esconder-se dos 
homens que vieram buscar seu pai, deixando a mãe transtornada 
pela dor, incapacitada de zelar pela filha: “Ela tem dor, muita dor, 
mas ela não sabe onde. É na cabeça. No corpo. É alguma coisa que 
escorre dela, um pouco de sua infância, talvez. Alguma coisa que 
sai dela. E isso cria um vazioiii” (BEY, 1998, p.20). A “novela” torna-
se então o relato do sofrimento de uma criança, transformada em 
adulto pela experiência do horror.

A novela “Sofiane B, vingt ans” (Sofiane B, vinte anos) está 
estruturada na forma de um puzzle; são fragmentos de memória 
narradas pelo irmão de Sofiane, morto como “terrorista”. Através 
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de múltiplos recortes temporais, que evoluem ao sabor das 
lembranças esparsas do irmão, temos a guerra, o medo e a morte 
como pano de fundo. Em meio aos acontecimentos, ela tenta 
explicar por que a doçura de um menino “cativante e sensíveliv” 
(BEY, 1998, p.71) se transforma em impulso de morte, movido pela 
intolerância extremada. A contenção, o medo e a dor da lembrança 
da guerra se exprimem por uma sintaxe irregular, composta de 
frases interrompidas e desconexas:

Sofiane era muito comportado, muito devoto 
também, confirma mais tarde o pai, quando 
ficamos sozinhos. Muito secreto também, talvez 
um pouco demais, eu deveria ter... mas jamais 
poderia pensar que ele... ele não termina sua 
frase. Claro, que pai poderá explicar um dia como 
e por quê seu filho se tornou um assassino?v 
(BEY, 1998, p.82)

Como mulheres, ela, a irmã gêmea de Sofiane, e a mãe, 
Malika, viajam até o vilarejo onde o rapaz fora assassinado, mas 
“que podemos fazer?, questão para a qual nenhuma das duas 
parecia buscar resposta e que não passava de uma confissão dessa 
resignação inscrita irremediavelmente nelasvi” (BEY, 1998, p.81). A 
falta de perspectiva leva ao envolvimento político irracional e as 
mulheres da família, sem poder de ação e sem saber como agir pela 
condição que lhes é imposta na sociedade argelina, experimentam 
um sentimento de desvalorização e impotência, incapazes de trazer 
algum alento ao que parece inexorável:

O que Sofiane desejava era escapar ao domínio 
de um pai intransigente, mas era também, e 
sobretudo, o desejo de fazer alguma coisa de 
sua vida. [...] Seu futuro se descortinava diante 
dele, morno e empoeirado, como a imagem dos 
caminhos traçados pelos passos daqueles que o 
haviam precedido, e que ele vira afundar na lama, 
depois ir sumindo, dia após dia, até desaparecer, 
voltar à poeira, e estes, logo substituídos pelos 
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filhos exatamente iguais, até no seu jeito de se 
deteriorar pela espera, sentados pacificamente 
ao sol, o fim do percurso lento demais, quase 
fixos sob o peso do hábito e das tradições que 
nenhum dentre eles pensaria em alterarvii. (BEY, 
1998, p.90-91)

Evidencia-se, nos casos das novelas citadas, a associação 
da lei – código da ética revolucionária – e da violência que serve 
de justificativa para disfarçar as culpas históricas e a barbárie da 
guerra, transformando um jovem pacato em besta assassina, que 
encontra na violência uma forma de liberação.

As narrativas desses homens e mulheres são configurações 
de subjetividades que se interrelacionam com os fatos históricos 
e nas quais a crise da identidade cultural tem seu eco na crise de 
identidade dos diferentes agentes envolvidos através de seus 
dramas pessoais. Na segunda novela da coletânea, “Dans le silence 
d´un matin” (No silêncio de uma manhã), a morte do marido 
assassinado pelos terroristas no poder faz nascer na mulher um 
misto de culpa, remorso e, ao mesmo tempo, suscita uma reflexão 
sobre sua condição feminina, pois a única vez em que ela decide não 
acompanhar o marido é também o momento crucial que antecede a 
sua morte. A linguagem da hesitação tenta dar conta do sentimento 
que a protagonista experimenta: “Escape? Covardia? Traição? Ela 
não encontra um termo forte o suficiente, duro o suficiente, para se 
fustigar. Mas ela tem a vida toda pela frente, todas essas noites sem 
sono para encontrar...”viii (BEY, 1998, p.39).

Na obra de Maïssa Bey, fica evidente a coexistência da história 
como experiência pessoal e da História, da memória individual e da 
memória coletiva. No entrecruzar de todas essas vozes – que, na 
verdade, são desdobramentos de uma voz autoral que se imiscui 
nas diferentes falas, como ecos de sua própria voz –, surgem 
“homens e mulheres, sobretudo mulheres, tomados nas dobras de 
uma História que não fixará seus nomes”ix (BEY, 1998, p.12).



121

Literaturas Francófonas I: o Século XX em debate

Nas dez “novelas” reunidas em Nouvelles d´Algérie – e chamo 
a atenção para a ambiguidade do título, pois, em francês, a palavra 
nouvelles tanto pode designar notícias, como o gênero narrativo 
“novela”– nos deparamos com relatos onde o coletivo vem ao 
encontro do pessoal, o tempo psicológico cruza o tempo histórico 
e, em todos os momentos, a História é atravessada pela percepção 
individual, desautorizando-nos a separar o documento da História e 
a imaginação subjetiva. Assim, na escrita de Maïssa Bey conjugam-
se a autobiografia, a ficção romanesca e a História. Seu texto nos 
revela dois tipos de narração: a histórica e a literária, uma tensão 
entre duas escrituras que oscilam entre a ficção e o testemunho. 
Essa tensão surge na modalidade da autoficção, ou seja uma forma 
de “contar a história com efeitos romanescos, alterando elementos 
como sintaxe, pontuação e mesmo o ritmo discursivo a fim de 
adaptar-se ao ritmo da memória” (HAUAJI, 2012, p.260).

Desse modo, a literatura de Maïssa Bey situa-se na interseção 
entre a autobiografia e o romance, entre o real e o ficcional. Esses 
limites são mediados por uma subjetividade problemática que 
imprime no corpo as suas marcas indeléveis. Sobretudo nas novelas 
onde as protagonistas são mulheres, o corpo aparece como um 
invólucro incômodo, uma camisa de força, um fardo pesado demais 
para ser carregado. É sobre o corpo de uma menina que recaem o 
ódio e a sede de vingança dos militantes argelinos na novela “Croire, 
obéir, combattre” (Crer, obedecer, combater). Aí, assistimos ao 
embate doloroso entre torturador e torturada, no qual o primeiro 
sustenta toda uma retórica de convencimento da justeza de seus 
propósitos, em nome de uma crença maior à qual ele imagina estar 
submetido. Entretanto, no último ato de justiça, “ele levanta a mão 
e, na ponta do clarão fulgurante da lâmina afiada demoradamente, 
é ele quem, finalmente, fecha os olhos”x (BEY, 1998, p.98).

Sabemos que existe uma nítida associação do corpo com 
os sistemas sociais. Na ficção de Maïssa Bey, o corpo feminino 
funciona como um balizador para delimitar a fronteira entre a 
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escrita feminina e a escrita masculina. Aqui, trata-se da premência 
de apropriação de um corpo humilhado e aviltado, não apenas pela 
violência ao qual está submetido pelas circunstâncias históricas, 
mas também de um corpo feminino vilipendiado pelo domínio de 
uma ideologia masculina. O seu corpo de menina é visto aqui como 
monstro, como símbolo da humilhação. Por essa razão, lembra Anne 
Fortin: “A escrita feminina é dita metafórica, plurívoca, inacabada, 
fluida, móvel, fortemente tecida por fibras carnais, presa ao corpo” 
(1983, p.24).

Na historiografia universal, há uma exclusão de todas as 
experiências que não foram registradas ou que foram frustradas, 
deixando somente espaço para os sucessos históricos. Com isto, parte 
do passado acaba sendo encoberta, já que o discurso historiográfico 
fez uma opção por um determinado ponto de vista que excluiu 
toda uma infinidade de versões. Essa historiografia é o reflexo da 
supremacia da história do vencedor sobre a perspectiva histórica do 
vencido. Ao mesclar ficção e documentário, as narrativas forjadas nos 
relatos de memória e nas escritas da intimidade que Maïssa Bey nos 
traz traçam um retrato crítico e poético da Argélia dos anos 1990, 
em meio aos inventários de ruínas, sociais e morais, fragmentos de 
vozes esquecidas e silenciadas, que despertam para a tentativa de 
reconstituição e renovação da história individual e coletiva.

O conjunto de novelas nos exibe assim as impressões de 
deslocamento social e afetivo experimentado pelas personagens, 
como fragmentos de vida e de memória afetiva de uma mesma 
subjetividade, expressa por um “ele”, mas que, na verdade, 
corresponde a um “eu”, já que o narrador em terceira pessoa 
cede sua voz ao fluxo de uma imaginação subjetiva que assume a 
narração. Sua história pessoal, tantas vezes descrita e recontada 
em outros textos, contos, relatos e romances desdobra-se aqui 
em múltiplas experiências de dor e sofrimento que remetem ao 
mesmo episódio: a guerra civil argelina. A proliferação de histórias 
pessoais representam apenas metonímias do momento histórico no 
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qual ela se situa; trata-se da configuração de uma subjetividade, 
cuja identidade está em processo de construção sobre as ruínas de 
famílias que os conflitos da guerra separou, e de um país arrasado 
pelas lutas entre facções rivais. A esse respeito, Paul Ricoeur 
nos lembra que a identidade narrativa vem sempre em apoio à 
construção de uma identidade pessoal, já que é ela que promove a 
convergência temporal:

A identidade narrativa, seja de uma pessoa, seja 
de uma comunidade, seria o lugar procurado 
desse cruzamento entre história e ficção. 
Segundo a pré-compreensão intuitiva que 
temos desse estado de coisas, não tomamos as 
vidas humanas como as mais legíveis quando 
elas são interpretadas em função das histórias 
que as pessoas contam a esse respeito? E essas 
histórias de vida não são tornadas, por sua 
vez, mais inteligíveis quando lhes são aplicados 
os modelos narrativos – intrigas – obtidas 
por empréstimo à história propriamente dita 
ou à ficção (drama ou romance)? Pareceria, 
portanto, plausível considerar válida a cadeia 
seguinte de asserções: a compreensão de si é 
uma interpretação; a interpretação de si, por 
sua vez, encontra na narrativa, entre outros 
signos e símbolos, uma mediação privilegiada; 
esse último empréstimo à história tanto quanto 
à ficção fazendo da história de uma vida uma 
história fictícia ou, se preferirmos, uma ficção 
histórica, entrecruzando o estilo historiográfico 
das biografias com o estilo romanesco das 
autobiografias imaginárias. (1991, p.138)

Pois assim, afirma também Ricoeur, “como a análise literária da 
autobiografia pode constatar, a história de uma vida não deixa de 
ser refigurada por todas as histórias verídicas ou fictícias que um 
sujeito conta sobre si mesmo. Essa refiguração faz da própria vida 
um tecido de histórias contadas”xi. (RICOEUR, 2007, p.443).
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A presença de um relato lacunar, no qual o sentido é apenas 
sugerido nas entrelinhas, revela a dificuldade em tomar a palavra para 
aquele que vive dolorosamente a crise de identidade, sobretudo quando 
se trata de falar de si. Mas, como a escritora declarou inúmeras vezes em 
entrevistas à imprensa, “[sua] escrita é um compromisso contra todos 
os silêncios” (BEY, 2009). Entendemos que existe, então, uma relação 
estreita entre a crise identitária e os comportamentos sociais que os 
discursos engendrados pelo poder produzem. Ao trazer as lembranças 
traumatizantes sobre as quais as personagens gostariam de se calar, 
a escritora promove o encontro entre a ficção e a História, tornando 
possível o desvelamento da memória posta sob silêncio, pois o diálogo 
íntimo, mediado pelo ato de leitura, lhe permite nos desnudar as zonas 
de sombra da memória oficial e exorcizar os acontecimentos de um 
passado que ainda espera para ser elucidado. Submerso pelo peso do 
trauma vivenciado, o relato das personagens são a encenação literária 
da memória de uma catástrofe difícil de ser verbalizada. Contudo, de 
experiência incomunicável, o relato da dor torna-se, ao mesmo tempo, 
o único meio de se comunicar com o Outro e fazer avançar a História, 
assim como a única possibilidade de se conhecer a si próprio.

Por isso, Maïssa Bey faz do indizível a própria matéria de 
suas novelas e transforma essa premissa em profissão de fé. Os 
testemunhos aqui apresentados revelam a impossibilidade de 
construir uma epopeia gloriosa da guerra fratricida que assola o 
país, de elaborar uma lenda histórica enaltecedora. A incapacidade 
de falar da guerra gera então a linguagem do balbucio, da repetição; 
torna-se a expressão de uma rasura, uma aproximação de sentido 
sempre postergado, promessa não cumprida de tradução e 
entendimento. “Matar, abater, eliminar, suprimir... quantas palavras 
para dizer a mesma coisa, palavras gastas de tanto serem lidas e 
ouvidas, como nesses filmes de ação violentos demais e que ela se 
recusa a ver”xii (BEY, 1998, p.33).

É pela força da escrita libertadora que Maïssa Bey pôde exibir 
as feridas ainda expostas que afetam toda uma geração fadada ao 
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silêncio pelos episódios traumáticos ligados aos conflitos da guerra. 
Assim, através da mediação efetuada pela leitura dos textos de 
Maïssa Bey, podemos desvelar os aspectos mais trágicos da realidade 
da história da Argélia e compreender como os argelinos viveram esses 
tempos de dor e sofrimento, revelados e transformados pela ficção. 
Mostrar de que maneira a ficção de Maïssa Bey completa os vazios 
da História, as lacunas da memória individual e coletiva foi o objetivo 
da reflexão que tecemos aqui e ilustra, também, a dimensão política 
que assume qualquer literatura que faz um uso menor de uma língua 
maior (DELEUZE & GUATTARI, 1975). Na coletânea Nouvelles d Álgérie, 
encontramos vozes plurais vindas da subalternidade, que contam, 
recontam e se complementam, na contradição e no dialogismo, 
unindo-se à voz autobiográfica da narradora/autora, configurando-
se em narrativas que resistem à qualquer conclusão, oferecendo ao 
leitor um relato lacunar e fragmentário.

Os elementos autobiográficos, testemunhais e memorialísticos 
que esse modelo ficcional apresenta inscrevem-se em um modo de 
representação próprio da narrativa contemporânea, pois articulam 
procedimentos tais como a fragmentação textual, o jogo de planos 
temporais distintos e a pluralidade de perspectivas. Esses textos 
trazem uma versão dos fatos históricos mediados pelo discurso da 
subjetividade e rompem com as práticas discursivas convencionais, 
convocadas pelo imperativo da presunção de uma verdade sobre 
a realidade histórica. Como observa Diana Klinger, em seu ensaio 
sobre as relações entre a primeira pessoa do discurso e a escrita 
etnográfica na ficção contemporânea:

Deixando de lado qualquer pretensão de 
objetividade e de neutralidade científicas, os 
textos da antropologia pós-moderna narram 
experiências subjetivas de choque cultural. [...] 
Essa antropologia, pós-moderna e antipositivista, 
que reflete tanto sobre seu objeto quanto sobre o 
sujeito da escrita etnográfica, forma parte de um 
paradigma epistemológico segundo o qual não 
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há conhecimento independente do ato cognitivo 
que o constitui. Ou seja, a antropologia, ao 
mesmo tempo que se transformou numa língua 
franca transversal aos diferentes campos das 
humanidades e da teoria atual, sofreu ela mesma 
uma virada, ao colocar a questão da escrita e do 
sujeito, redefinindo assim as polaridades sujeito-
objeto. (2012, p.15 – grifo da autora)

Julgamos que essa marca escritural da argelina Maïssa Bey ficou 
evidenciada nas Nouvelles d´Algérie, pois ela nos trouxe, conforme 
anunciou em seu Prefácio, “fragmentos de vida esculpidos com o 
cinzel de [suas] angústias, estilhaço de vozes à beira da loucura, 
bocas fechadas onde treme um grito ou um soluço retido no interior 
dessas páginas”xiii (BEY, 1998, p.13).

Maryse Condé: Moi, Tituba, sorcière à Salem… e Les derniers 
rois mages

Baseado em uma história verdadeira, acontecida no século 
XVII (o episódio das bruxas de Salem), o primeiro romance retrata 
o percurso de Tituba, mulher negra, habitante do Caribe. Filha de 
escravos, ela vive em completa liberdade, isolada do mundo, em 
uma pequena cabana na floresta. Após o desaparecimento de 
toda a sua família, Tituba entra em contato com os espíritos que 
a protegem contra as desventuras e as agressões sofridas em seu 
caminho. Maryse Condé retoma assim criticamente o referente 
histórico para denunciar a violência contra as mulheres e os Negros, 
bem como a intolerância religiosa, ao mesmo tempo em que expõe 
o caráter fictício da História em sua pretensão de verdade. Ao dar 
a palavra a uma mulher marginalizada pelo registro histórico de 
sentido único, a autora mostra a contribuição da pequena história 
para a desestabilização do discurso da grande História e sua imagem 
de entidade portadora de um discurso coerente e unificado. No 
centro de seu romance, Condé coloca o relato contundente de uma 
mulher negra, despida de sua identidade cultural e oprimida pela 
violência da sociedade colonial. Graças à ficção, Maryse Condé traz 
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à tona uma parte esquecida do passado, que é retomado aqui pela 
voz interpelativa e relativizante de Tituba.

Consciente dos discursos laudatórios, acríticos e indiscriminados 
que marcaram os primeiros momentos do movimento panafricano, 
o percurso dessa diáspora é relativizado de modo bem diferente 
pela autora em Les derniers rois mages (1992), escrito alguns anos 
mais tarde. O discurso ufanista de Debbie, protagonista desse 
romance, contrasta com a realidade das coisas que acontecem à sua 
volta. Enquanto esta imagina histórias de vida edificantes para as 
pessoas de seu conhecimento, pelo simples fato de serem negros, 
seu marido, Spéro, compreende que é melhor processar o luto das 
origens africanas e mirar o futuro com um olhar crítico, tomando 
o destino de sua identidade incerta em suas próprias mãos. Nos 
dois casos, Condé nos alerta contra o discurso político também 
criticado por Édouard Glissant em Le Discours antillais (1981), ou 
seja, que a diáspora africana nas Antilhas está também marcada 
pela dominação colonial francesa, alimentando uma “insidiosa 
promessa de se constituir em Outro, a ilusão de uma mímesis 
vitoriosa”xiv. (GLISSANT, 1981, p.41)

Envolvidos com o movimento que era, ao mesmo tempo, 
revolucionário e literário, os escritores da Negritude impunham-se 
uma dupla missão: denunciar os abusos e malefícios da colonização 
e recuperar a história obliterada dos Negros, excluídos da geografia 
da visibilidade. Maryse Condé, por seu turno, adota uma postura 
diferente com relação a esse engajamento. A querela sobre a 
ideologia colonial é ultrapassada pelo caso específico das Antilhas, 
pois ela interroga, em sua ficção, sobre os problemas da identidade 
nacional, ao mesmo tempo em que questiona os princípios gerais 
da Negritude. Mesmo sendo a presença africana o elo mais frágil 
e o mais vilipendiado do percurso África-Europa-Caribe-América, 
espaços interligados pela escravidão e a diáspora, o retorno 
sonhado às africanidades não deixa de mascarar seu caráter de 
comunidade imaginária, muito mais inventada do que real, do 
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mesmo modo que as próprias identidades caribenhas. Pode-se 
constatar que, na maioria dos romances de Maryse Condé, o tema 
da viagem é predominante, tendo ela mesma viajado bastante. Em 
seus romances, muitas personagens deslocam-se fisicamente para 
a África para se “descobrirem” no plano identitário. Trata-se daquilo 
que Césaire denomina poder reconhecer-se através do “détour 
africain” (desvio pela África), sabendo que a primeira experiência 
das identidades passa pelo deslocamento e pelo sentimento de 
fragmentação nascidos da diáspora imposta pela escravidão. 
Assim, após ela própria ter experimentado esse “détour africain”, 
ou ainda sua journey back, conceito empregado por Houston 
Baker (1980, p.10) para ilustrar a ideia de retorno às origens dos 
afrodescendentes, Condé constata:

Eu fiz uma descoberta importante na África: eu 
não compartilhava a mesma língua das pessoas da 
Guiné. Não comíamos a mesma comida - isso pode 
parecer banal, mas é importante - Nós não nos 
vestíamos da mesma maneira, não gostávamos 
do mesmo tipo de música, não tínhamos a 
mesma religião. Ao cabo de alguns meses, eu me 
sentia terrivelmente só. Eu não podia sequer me 
comunicar com o meu marido guinense. Então, fiz 
uma segunda descoberta: a raça, decididamente, 
não é uma característica essencial. O que conta, 
é a cultura. Como eu não compartilhava a cultura 
das pessoas da Guiné, nem a dos africanos, deixei 
a África e, consequentemente, meu casamento 
fracassou.xv (2000, p.47)

Se, por um lado, a construção da identidade caribenha passa pelo 
projeto acalentador da retomada utópica de uma história comum, 
existe, por outro lado, a consciência clara que esta identidade não 
pode se basear senão na instabilidade. Paralelamente ao “détour 
africain”, ou à busca de uma certa uniqueness (HALL, 1994, p.394), 
permanece o processo de busca do presente, centrado naquilo 
que poderia significar uma identidade caribenha nos dias de hoje. 
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E Stuart Hall nos lembra que tanto os laços de continuidade com 
o passado quanto a diferença engendrada pelas rupturas seriam 
incapazes de se construir isoladamente; essas duas vertentes, pelo 
contrário, estão intrinsicamente ligadas. Isso nos faz supor que não 
existe um princípio de realidade universal, mas sim a construção 
coletiva de realidades sociais e intersubjetivas compartilhadas, 
elaboradas a partir de pressupostos de realidade, por indivíduos 
que pertencem a uma mesma comunidade cultural. É o que parece 
quererem exprimir os escritores identificados com a diáspora.

Moi, Tituba, sorcière… (Eu, Tituba, feiticeira…) (1986)
Nesse romance, Maryse Condé coloca uma mulher negra 

como sujeito da história e mergulha no passado para denunciar os 
preconceitos e as injustiças. À questão específica da escravidão, 
somam-se os desafios da sexualidade, da liberdade e do 
sobrenatural, já que a personagem Tituba reúne em si essas três 
características: ser mulher, feiticeira e escrava. Embora esteja 
inserida na cultura dos brancos, ela não renunciou à tradição 
religiosa de seus ancestrais africanos, cuja herança é representada 
aqui pela continuidade dos ritos e práticas transmitidos a Tituba por 
Man Yaya, herdeira do mito fundador e dotada de um duplo poder: 
preservar o passado e prever o futuro. Nessa obra, o fato histórico 
caminha junto com o imaginário e o relato histórico, impessoal, é 
substituído pelo ponto de vista individualizante e singular.

Embora filha de escrava, Tituba é uma mulher livre; ela vive 
sozinha em Barbados, numa cabana da floresta. Após o falecimento 
de seus pais, ela passa a se comunicar com os espíritos que a 
protegem contra o mal. A partir desse momento, o visível confunde-
se com a magia e Tituba, iniciada por sua mãe, mistifica a realidade 
através de sortilégios e encantações esotéricas, pois, como postula 
Garnier, “A feitiçaria desempenha um papel perturbador no 
romance mágico porque a motivação do ato de feitiçaria deixa de 
pertencer à intriga para mergulhar nas profundezas misteriosas”xvii 
(1999, p.84). São suas crenças que orientam os acontecimentos 
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e justificam os fenômenos insólitos tais o contato com o mundo 
invisível e os poderes de cura: “Sob seu comando [Man Yaya], eu 
ousava cruzamentos audaciosos, combinando a passiflora com a 
ameixa roxa, a cítara venenosa com a azedinha e a azaléa das azaléas 
com a planta sulfurosa. Eu cozinhava lentamente drogas, poções 
cujos poderes eu aumentava graças às minhas encantações”17 
(CONDÉ, 1986, p.20).

Quando ela conhece John Indien, escravo de uma senhora 
moradora da ilha, ela submete-se à condição de escravidão por 
amor a seu companheiro. Entretanto, eles são vendidos por sua 
antiga proprietária, Susana Endicott, a uma família de puritanos e, 
assim, são transportados à cidade de Salem, nos Estados Unidos, 
lugar em que a religião está fortemente ancorada nos hábitos 
da população. Os poderes de Tituba são então percebidos como 
maléficos e ela vê-se imediatamente envolvida com a acusação 
de bruxaria. Diante da violência que domina a vida de Tituba, só 
lhe resta refugiar-se na magia. É pela evocação desses poderes 
e pela sobrenaturalização da figura de Tituba que Maryse Condé 
recupera as crenças africanas cujas origens são aqui reinventadas a 
fim de enfrentar os estereótipos dos padrões culturais do ocidente, 
responsáveis por essa dupla opressão.

O célebre episódio histórico das bruxas de Salem nos é 
então contado a partir da visão mágica de Tituba e de seu povo, 
retomando assim, pelo viés da ficção, a dimensão subjetiva que 
a protagonista lhe imputa. O recurso ao insólito permite dar a 
palavra a uma personagem da História que o discurso oficial não 
quis levar em consideração em seus registros. Desse modo, Tituba 
abandona as notas de pé de página para se colocar no centro dos 
acontecimentos, pois, como ela própria observa:

Eu sentia que, nesse processo das bruxas de 
Salem que faria correr tanta tinta, que excitaria 
a curiosidade e a piedade das gerações futuras, 
e que apareceria a todos como o testemunho 
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mais autêntico de uma época crédula e bárbara, 
meu nome não apareceria senão como a de uma 
companheira sem interesse. Mencionar-se-ía 
aqui ou ali uma ‘escrava originária das Antilhas, 
possivelmente praticante do hoddo’. Ninguém 
se preocuparia com a minha idade nem com 
a minha personalidade. Eu seria ignoradaxviii. 
(CONDÉ, 1986, p.173)

Em Moi, Tituba, Sorcière..., o elemento insólito representa a 
única liberdade outorgada à personagem para enfrentar a situação 
de dominação da qual é vítima. Tendo sofrido o suplício do corpo, 
submetida à escravidão e torturada, seus poderes mágicos se 
impõem como um contraponto ao excesso de dor, permitindo-lhe 
restabelecer o contato com seus parentes e suas raízes culturais. É 
graças a esses poderes que ela consegue superar o apagamento de 
sua história e guiar seu povo em direção à liberdade.

De fato, ao invés de escrever um romance histórico, Maryse 
Condé retoma esse episódio do ponto de vista do oprimido e não 
mais do opressor. Ela renuncia assim à visão europeia da História 
– na qual Tituba seria apenas um detalhe de menor importância 
em um contexto de puritanismo exacerbado – e recusa o papel de 
grande relato que lhe é normalmente atribuído. Se, no romance, 
ela cita documentos históricos que justificam seus argumentos, é 
para denunciar o caráter ideológico dos discursos discriminatórios 
sobre a raça, a sexualidade e a religião. A autora subverte assim a 
concepção de neutralidade que atribuímos aos registros históricos, 
que têm a pretensão de informar os leitores a respeito do fato 
narrado, pois, diz ela com relação a Tituba: “O racismo, consciente 
ou inconsciente, dos historiadores é tanto, que ninguém se preocupa 
com ele.”xix (CONDÉ, 1986, p.278)

Les derniers rois mages (Os últimos reis magos) (1992)
A representação metafórica que se depreende dos títulos, 

Moi, Tituba, sorcière... e Les derniers rois mages, já anuncia ao 
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leitor uma poética na qual a realidade será ultrapassada pelo 
imaginário. Les derniers rois mages mesclam duas escrituras: a do 
romance dos acontecimentos cotidianos vividos por uma família 
descendente de escravos e a da história do famoso ancestral Roi 
Mage (Rei Mago), escrita por uma das personagens, Djéré, bisneto 
desse famoso rei. Esta última é marcada pelo maravilhoso épico, o 
realismo sobrenatural e a feitiçaria, que se confundem com o relato 
dos episódios da vida familiar. Djéré não escreve as suas memórias, 
mas a biografia do Rei Mago, bastante controversa, em uma série 
de dez cadernos arrumados no fundo de um armário: les “Cahiers” 
de Djéré. Nesses escritos, a personagem tenta restabelecer os fios 
cortados entre seu passado e o de seus ancestrais, repatriados 
à força para a África após terem sido expulsos desse continente, 
despossuídos de seus bens e de seus poderes pelos invasores 
franceses que os obrigaram a percorrer um longo e doloroso 
percurso de volta. É também graças a essa reconstrução que Djéré 
tenta desesperadamente forjar para si uma identidade e manter viva 
a história de suas origens. Essa tarefa coincide com o movimento 
dos Negros exilados que pregam o retorno aos países africanos para 
reencontrar a sua história e sua cultura, relegadas à marginalidade 
pelos donos do poder. Contudo, o culto dedicado a esse ancestral, 
desmoralizado pela vontade dos Brancos, é questionado pela voz 
de um narrador que não acredita nessa busca infrutífera que os 
impede de encarar o presente. Se há o recurso ao fato histórico, 
encontramos aí, em contraponto, um distanciamento provocado 
pelo humor e até uma certa caricatura com relação àquilo que é 
narrado. Como assinala Mouhamadou Cissé:

O Ancestral Rei se reveste de todas as 
características irônicas que vão do sentido 
místico, ao sobrenatural e à utopia desesperada. 
Há muito de barroco e de maravilhoso na 
escritura dos Cahiers de Djeré. Esse descendente 
obcecado pelo Rei Mago mostra a extravagância 
na morte do ancestral: as numerosas esposas 
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do ancestral cuidaram elas próprias da higiene 
mortuária, depois fecharam-se no túmulo junto 
com o defunto […].xx(CISSÉ, 2006, p.308)

À inutilidade do culto do ancestral de nobre origem africana, 
soma-se a falência de qualquer tentativa de mitificação das ações 
praticadas pelos Negros em defesa de sua própria causa. Debbie, 
especialista em História e guardiã das tradições, munida de um 
megafone, vem regularmente ouvir uma velha mulher para recolher 
suas lembranças de infância. Mas ela só guarda aquilo que lhe 
interessa, já que a realidade dos fatos corre o risco de demolir o 
monumento edificante da história dos Negros que gostaria de 
preservar, como a memória de seu pai, “mártir presumido”, que 
teria convivido com Martin Luther King.

Quando Spéro constata que, por falta de registros históricos 
capazes de atestar sua linhagem real como bisneto do rei africano 
Béhanzin, ele compreende que é melhor terminar com a busca 
mitificada de um passado nobre que não tem mais lugar no mundo 
capitalista atual. O que os Cahiers de Djéré contam remete a uma 
realidade que foi obliterada pela História oficial, sem deixar lugar 
para os relatos transmitidos pela tradição oral, notadamente a 
história desse continente inscrito durante muito tempo em uma 
zona de invisibilidade. A visão de mundo transmitida por essa 
concepção animista da realidade é muito bem ilustrada pelo relato 
de Djéré em seus cadernos:

Durante os dois anos em que ele viveu na floresta, 
os animais rendiam todo dia uma homenagem a 
meu pai. Os elefantes, cuja pele é cinza e enrugada 
como a lama de um lago ressecado, as aves de 
penas pintadas, as girafas cuja cabeça se balança 
como uma fruta na ponta do galho (…). Todos 
saiam de seus esconderijos para se prosternar 
diante dele. Eles se lembravam que ele era filho 
do animal-rei, aquele cujo rugido significa a morte 
por surpresa.xxi (CONDÉ, 1992, p.252)
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A literatura contribui significativamente para quebrar o silêncio 
perpetrado pela História na medida em que permite expor os 
processos de aniquilamento físico e ideológico aos quais os sujeitos 
socialmente marginalizados foram submetidos, assim como os 
sistemas de persuasão de que se servem os representantes do 
poder, que agem de modo a nos fazer acreditar que aquilo que é 
bom para uma classe social ou para uma etnia é necessariamente 
bom para todos os indivíduos. Entretanto, se a ficção de Maryse 
Condé coloca em cena personagens vítimas de uma longa história 
de opressão e de apagamento cultural dos Negros em sua diáspora, 
em contrapartida, ela desqualifica a falsa ideologia propagada pelo 
movimento da Negritude, que propõe o retorno à África como 
etapa necessária para a construção da identidade, como se todos 
os Negros fossem exatamente iguais.

Spéro é a personagem que encarna a revolta contra toda forma 
de cega submissão à tradição africana que Djéré, seu avô, queria 
preservar a qualquer custo. Diante de um contexto completamente 
modificado pela colonização francesa, transformado pelo contato 
com outras culturas que se cruzam em solo antilhano, os antigos 
ritos e códigos culturais dessa ancestralidade parecem bastante 
improváveis. Tentando compreender as razões de seu fracasso, 
ele reflete:

De tanto pensar nisso, ele compreendera. As 
razões eram diversas e desiguais em importância. 
Ah não! Ele não era o digno herdeiro de seu real 
ancestral! De sua parte, não tinha nenhuma 
ambição, nenhum ideal! Nenhum interesse pela 
política. Nem pelo futuro do mundo negro. E 
ademais, ele arranhava o inglês. Ele vinha de um 
lugar perdido que ninguém sabia localizar no 
mapa.xxii (CONDÉ, 1992, p.101)

Sem ilusão e tendo fracassado em todas as latitudes, eis o 
que ele diria a um filho imaginário, que nunca chegara a ter com 
Debbie: “Ele [Spéro] não lhe encheria a cabeça com histórias de 
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ancestral real. Ele não leria para ele os cadernos de Djeré. Não! Ele 
lhe ensinaria logo a olhar o presente nos olhos. Quando tivesse a 
idade para tal, ele o levaria a Pointe [Pointe-à-Pitre]”xxiii (CONDÉ, 
1992, p.301).

O romance Les derniers rois mages encena um cruzamento 
de diferentes histórias de vida que têm em comum o fracasso, a 
derrocada e a incompreensão. A derrota está em toda parte: no 
plano familiar, político, econômico, individual e coletivo. Anita, filha 
de Spéro e Debbie, acha monótona a vida junto dos pais que não 
conseguem se entender entre si; perdida, ela decide partir para o 
Benin, em uma missão de cooperação na África. Afinal de contas, 
Debbie “não a tinha educado na devoção pela África?” Mas, “que 
esperava ela? Que esperava ela dessa viagem às profundezas do 
tempo de antigamente?”xxiv (CONDÉ, 1992, p.127).

Marcados pela história da colonização, as personagens vivem 
a opressão no cotidiano de suas vidas e a ficção que resulta 
desse trabalho imaginário da memória ultrapassa amplamente a 
perspectiva puramente histórica para inscrever aí uma dimensão 
satírica, crítica e poética ao mesmo tempo. Les derniers rois mages 
exibem assim uma galeria de heróis frustrados e fracassados em 
todos os níveis. Vítimas retardatárias da escravidão que pesa como 
um fantasma, estão todos fadados ao fracasso: Justin e Spéro 
enveredam pelo álcool, Debbie vê naufragar seu projeto intelectual, 
militante e maternal ao mesmo tempo, e Djeré não logra render 
homenagem ao pai, escrevendo a saga desse rei destituído e 
entregue à força aos colonizadores europeus.

Cada um à sua maneira, as personagens tentam remediar sua 
situação de abandono e solidão, dedicando-se a projetos religiosos, 
artísticos ou políticos, pois, ao fim e ao cabo, “aquele que não 
possui o calor da fé na existência não pode criar. Pois, criar é crer. 
Crer é viver”xxv (CONDÉ, 1992, p.190). Apesar disso, por toda parte, 
o que se vê é desespero e impotência. Segundo Francis Unimna 
Angrey, a situação traumática vivida pelas personagens de Condé 
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está, em geral, intimamente ligada à condição de insularidade 
de seus lugares de vida, da colonização, da invisibilidade da arte, 
da cultura e das identidades das Antilhas, abandonadas desde a 
escravidão e perpetuadas pelos diferentes processos de assimilação 
e dependência cultural a que foram submetidos (ANGREY, 2012).

Em Les derniers rois mages, Debbie, que persegue seu sonho 
mítico e fecha-se à realidade, parece emblemática da visão 
etnográfica de mundo, criticada por Édouard Glissant, e que só 
leva à decepção. Glissant nos previne que: “o que o pensamento 
etnográfico engendra de mais terrível é a vontade de incluir o 
objeto de seu estudo num tempo fechado, onde as superposições 
das vivências se apagam em proveito de um puro permanecer”xxvi 
(GLISSANT, 1981, p.40). Os romances de Maryse Condé encarnam 
então de maneira crítica o problema da diáspora africana, ao mesmo 
tempo em que se revelam as consequências que os processos 
de colonização e descolonização podem desencadear sobre as 
identidades dos indivíduos implicados, todos eles marcados de 
modo indelével pela hibridação cultural dessas populações. O 
que seus romances tentam mostrar é que existem, com efeito, 
identidades múltiplas e é o encontro de todas essas identidades que 
explica o sentido possível da identidade caribenha. Inspirado pelas 
metáforas utilizadas por Aimé Césaire, Stuart Hall adverte que são 
as “Presença Africana, Presença Europeia e Presença Americana” 
(1994, p.400) que caracterizam aquilo que representa o Caribe nos 
dias de hoje, com todas as suas ambivalências sociais e culturais.

O romance não procura encontrar uma resposta para as 
questões identitárias colocadas pela diáspora africana, mas a voz 
narrativa assume uma posição clara contra o mito do Retorno, 
para denunciar uma concepção equivocada de um mundo negro 
unificado, solidário e inocente. A Mama Africa, imagem maternal, 
ilusória, alimentada por Césaire, é bastante contestada por Maryse 
Condé em seus ensaios críticos e em seus discursos, e os romances, 
de um modo geral, não deixam de ilustrar esse posicionamento 



137

Literaturas Francófonas I: o Século XX em debate

assumido. É o que parece significar as palavras do narrador de La 
vie scélérate. Após a intérprete ter tentado apresentar um concerto 
em homenagem ao Haiti, valorizando o crioulo, o narrador acaba 
por concluir que a tentativa foi um fracasso:

Dos quatro, Ottavia foi a menos afetada pelo 
fracasso do concerto. A Thécla arrasada, Manuel 
preocupado, Terence fatalista, ela demonstrou 
que era absurdo falar aos jamaicanos em crioulo 
e simplista imaginar que a música era uma 
espécie de esperanto, compreensível por todos. 
Cada música veicula uma cultura e cada cultura é 
uma ilha.xxvii (CONDÉ, 1987, p.252)

Conclusão
Nas sociedades modernas, nas quais predomina a força do tempo 

presente e o passado parece estar ameaçado de dissolução, a literatura 
procura fixar os relatos de memória a fim de dar uma nova existência a 
fatos e mundos esquecidos. A partir daí, surge uma literatura mutante 
abrindo espaço para a experimentação e a novidade. Na maioria dos 
casos, percebemos uma certa volta ao realismo, que se enriquece 
com as experiências estéticas do pós-modernismo, engendrando a 
hibridação da forma e a multiplicidade de vozes que se fazem ouvir 
no romance. Enquanto o romance histórico fala no passado, o novo 
romance da memória fala do passado, mas para recuperar a memória 
dos vencidos. No movimento de reconstituição do passado que esses 
relatos desencadeiam, todas as vozes possuem o mesmo grau de 
importância; todas as experiências do homem comum, suas práticas 
cotidianas e a memória coletiva comum servem de documento para a 
compreensão dos acontecimentos pretéritos que os arquivos oficiais 
desprezam normal e intencionalmente. E, a partir do momento que 
se aceita o caráter ficcional das reconstruções históricas, o binômio 
literatura/história deixa de representar uma relação antitética, pois, 
afinal, o que importa é a verdade da enunciação e não a verdade da 
história contada.
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Acreditamos que o artista deve interpelar o seu tempo, 
romper com as continuidades arbitrárias e propor um contraponto 
crítico para o senso comum. Para Alfredo Bosi, existem dois modos 
de resistência na literatura, a saber a “resistência como tema 
narrativo” e a “resistência como forma imanente da escritura” 
(BOSI, 2002, p.125-129). A primeira se funda em uma necessidade 
ideológica, que não deve confundir-se com qualquer tipo de 
militância. Quanto ao romancista, explicita Bosi:

A situação do romancista é bem diferente. 
Ele dispões de um amplo espaço de liberdade 
criativa. A escritura trabalha não apenas com 
a memória das coisas que existiram realmente, 
mas também com o reino do possível e do 
imaginário. O narrador cria, segundo seu desejo, 
representações do bem, representações do 
mal ou representações ambivalentes. Graças à 
exploração das técnicas como o ponto de vista 
narrativo, o romancista pode levar ao primeiro 
plano do texto ficcional toda uma fenomenologia 
da resistência do eu aos valores ou anti-valores 
de seu meio. (BOSI, 2002, p.121)

Para Maryse Condé, escrever é exprimir seu engajamento 
intelectual e ultrapassar a simples condição humana através da 
escritura, fazendo um uso político da língua do ponto de vista do 
espaço do menor, conforme postulam Deleuze e Guattari (1975). As 
obras de Maryse Condé expressam o contato, o sincronismo e os 
cruzamentos entre culturas a fim de suscitar a tomada de consciência 
que permita compreender a história antilhana, esta particularmente 
marcada pelas migrações e hibridismos de toda sorte.

Já Maïssa Bey, fazendo também um uso político da língua 
francesa do ponto de vista do menor, constrói sua obra como forma 
de luta contra todos os silenciamentos impostos à história da Argélia 
e à sua gente, sobretudo às mulheres, duplamente silenciadas, tanto 
pelo preconceito por parte do colonizador branco, como também 
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pela radicalização progressiva da cultura islâmica, que impõe uma 
condição de apagamento da presença feminina.
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(Endnotes)
NOTAS DE TRADUÇÃO
i “chaque instant de ces vies ne peut s´inscrire que comme une pulsation de la 
mémoire de tout un peuple que l´on voudrait réduire au silence”.
ii “Voici des nouvelles d´Algérie. Nouvelles écrites en ce temps où le souffle de la 
mort taillade à vif la lumière de chaque matin. Textes écrits dans l´urgence de dire, la 
nécessité de donner la parole aux mots, mais qui en même temps, je veux le croire, 
ne sont pas seulement une litanie de malheurs déclinée au quotidien, parce qu´écrits 
dans le désir désespéré de croire que tout est encore compréhensible, sans avoir 
toutefois la prétention de croire que j´ai compris”.
iii “Elle a mal, très mal, mais elle ne sait pas où. C´est dans sa tête. Dans son corps. 
C´est quelque chose qui s´écoule d´elle, un peu de son enfance peut-être. Quelque 
chose qui la quitte. Et cela fait un vide”.
iv “attachant et sensible”.
v “Sofiane était très sage, très pieux aussi, confirme plus tard le père alors que nous 
sommes seuls. Très secret aussi, peut-être un peu trop, j´aurais dû... mais jamais je 
n´aurais pensé qu´il... Il n´achève pas sa phrase. Bien sûr, quel père pourra expliquer 
un jour comment et pourquoi son fils est devenu un assassin?”
vi “que pouvons-nous y faire?, question à laquelle aucune d´elles ne semble 
chercher de réponse et qui n´est qu´un aveu de cette résignation irrémédiablement 
inscrite en elles”.
vii “Ce que voulait Sofiane, c´était échapper à l´emprise de ce père intransigeant, 
mais c´était aussi et surtout faire quelque chose de sa vie. (...) Son avenir s´étalait 
devant lui, morne et poussiéreux à l´image des chemins tracés par les pas de ceux 
qui l´avaient précédé et qu´il voyait s´embourber, puis s´enfoncer jour aprés jour, 
puis disparaître, retoruner à la poussière, aussitôt remplacés par des fils exactement 
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semblables, jusque dans leur façon de se délabrer en attendant, paisiblement assis 
au soleil, la fin de leur parcours trop lent, presque figé sous le poids des habitudes et 
des traditions que pas un d´entre eux n´aurait songé à bousculer”.
viii “Dérobade? Lâcheté? Trahison? Elle ne trouve pas de termes assez forts, assez 
durs, pour se fustiger. Mais elle a toute la vie devant elle, toutes ces nuits sans 
sommeil pour trouver...”
ix “des hommes et des femmes, des femmes surtout, pris dans le rets d´une Histoire 
qui ne retiendra pas leurs noms”.
x “il lève la main, et au bout de l´éclair fulgurant de la lame longuement aiguisée, 
c´est lui qui ferme enfin les yeux”.
xi  “comme l´analyse littéraire de l´autobiographie le vérifie, l´histoire d´une vie 
ne cesse d´être refigurée par toutes les histoires véridiques ou fictives qu´un 
sujet raconte sur lui-même. Cette refiguration fait de la vie elle-même un tissu 
d´histoires racontées”
xii “Tuer, abattre, descendre, supprimer... combien de mots pour dire la même 
chose, des mots usés à force d´être lus et entendus, comme dans ces films d´action 
trop violents et qu´elle refuse de voir”.
xiii  “fragments de vie ciselés au burin de [ses] angoisses, éclats de voix au seuil de la 
folie, bouches fermées où tremble le cri ou le sanglot retenu au creux de ces pages”.
xiv “insidieuse promesse de se constituer en l´Autre, l´illusion d´une mimésis 
réussie”.
xv J´ai fait une découverte importante en Afrique: je ne partageais pas la même 
langue que les gens de Guinée. Nous ne mangions pas la même nourriture – cela 
peut sembler banal pour vous, mais c´est important -. Nous ne nous habillions pas 
de la même façon, nous n´aimions pas le même genre de musique, nous n´avions 
pas la même religion. Au bout de quelques mois, je me suis retrouvée terriblement 
seule. Je ne pouvais même pas communiquer avec mon mari guinéen. Alors, j´ai fait 
une deuxième découverte: la race, en fait, n´est pas une caractéristique essentielle. 
Ce qui compte, c´est la culture. Comme je ne partageais pas la culture des gens de 
Guinée ni celle des Africains, j´ai quitté l´Afrique, et, par conséquent, mon mariage 
a coulé”.
xvi “La sorcellerie joue un rôle perturbateur dans le roman magique parce que la 
motivation de l´acte de sorcellerie n´appartient plus à l´intrigue, mais va plonger 
dans les profondeurs mystérieuses”.
xvii “Sous sa direction [Man Yaya], je m´essayai à des croisements hardis, mariant 
la passiflorinde à la prune taureau, la cythère vénéneuse à la surette et l´azalée des 
azalées à la persulfureuse. Je concoctais des drogues, des potions dont j´affermissais 
le pouvoir grâce à des incantations”.
xviii “Je sentais que dans ces procès des sorcières de Salem qui feraient couler 
tant d´encre, qui exciteraient la curiosité et la pitié des générations futures et 
apparaîtraient à tous comme le témoignage le plus authentique d´une époque 
crédule et barbare, mon nom ne figurerait que comme celui d´une comparse sans 
intérêt. On mentionnerait çà et là ‘une esclave originaire des Antilles et pratiquant 
vraisemblablement le hodoo’. On ne se soucierait ni de mon âge ni de ma personnalité. 
On m´ignorerait”.
xix “Le racisme, conscient ou inconscient, des historiens est tel qu´aucun ne s´en soucie”.
xx “L´Ancêtre roi revêt tous les caractères ironiques allant dans le sens du 
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mystique, du surnaturel, de l´utopie désespérée. Il y a du baroque et du merveilleux 
dans l´écriture des Cahiers de Djeré. Ce descendant obsédé du Roi Mage montre 
l´extravagance dans la mort de l´ancêtre: les nombreuses épouses de l´ancêtre 
firent elles-mêmes la toilette mortuaire, puis s´enfermèrent dans le tombeau avec 
le défunt [...]”.
xxi Pendant les deux années qu´il vécut dans la forêt, les animaux rendirent chaque 
jour hommage à mon père. Les éléphants dont la peau grise est craquelée comme 
la boue d´un lac desséché, les butors tachetés, les girafes dont la tête se balance 
comme un fruit au bout de sa branche (...). Tous sortaient de leur cachette pour se 
prosterner devant lui. Ils se rappelaient qu´il était fils de l´animal-roi, celui dont le 
feulement signifie la mort par surprise”.
xxii “À force d´y réfléchir, il avait compris. Les raisons étaient diverses et inégales en 
importance. Ah non ! il n´était pas le digne héritier de son royal ancêtre ! Il n´avait, 
quant à lui, aucune ambition. Aucun idéal ! Aucun intérêt pour la politique. Ni pour 
le devenir du monde noir. Et puis, il écorchait l´anglais. Il venait d´un pays perdu que 
personne ne savait placer sur la carte”.
xxiii “Il [Spéro] ne lui farcirait pas la tête avec des histoires d´ancêtre royal. Il ne 
lui lirait pas les cahiers de Djeré. Non! Il lui apprendrait tout de suite à regarder le 
présent dans les yeux. Quand il en aurait l´âge, il l´emmènerait à la Pointe”.
xxiv “qu´espérait-elle ? Qu´attendait-elle de ce voyage jusqu´aux sources du temps 
d´antan ?”
xxv “celui qui ne possède pas la chaleur de la foi en l´existence ne peut pas créer. Car, 
créer, c´est croire. Croire, c´est vivre”.
xxvi “ce que la pensée ethnographique engendre de plus terrifiant, c´est la volonté 
d´inclure l´objet de son étude dans un clos de temps où les enchevêtrements du vécu 
s´effacent, au profit d´un pur demeurer”.
xxvii  “Des quatre, Ottavia fut la moindre affectée par l´échec du concert. À Thécla 
effondrée, Manuel soucieux, Terence fataliste, elle démontra que c´était absurde de 
parler créole à des Jamaïquains et simpliste de s´imaginer que la musique était une 
sorte d´espéranto compréhensible pour tous. Chaque musique véhicule une culture 
et chaque culture est une île”.
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MARIE DE VIVIER E ANDRÉ BAILLON: DA FICÇÃO À 
REALIDADE

Marilia Santanna Villar

A iniciativa da professora Luciana Persice de realizar este 
Encontro sobre as Literaturas francófonas na Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro representa a abertura de um novo espaço 
de discussão muito produtivo, contando com a presença de vários 
colegas do Rio e de Niterói. Agradeço, portanto, o convite e a 
oportunidade de trocar experiências com meus colegas que, a partir 
dos mais diferentes ângulos, debruçam-se sobre este século XX em 
debate, permitindo que autores geograficamente distantes venham 
coabitar ao longo destes dois dias de atividades.

O presente trabalho é marcado pelo diálogo entre a ficção e 
a realidade, entre a autobiografia e a autoficção. Começo minha 
apresentação com uma reflexão sobre o papel da leitura – e do leitor 
– nos estudos literários. A leitura é a base de toda formação do ser 
humano. É lendo o mundo que o cerca e interpretando seus sinais 
que o bebê se desenvolve, adquire sua língua materna e participa da 
sociedade em que está inserido. Nas sociedades ágrafas, falamos da 
literatura oral, dos relatos contados pelos mais velhos, reproduzidos 
de geração em geração, e que formam os mais novos. É a leitura 
de textos teóricos que nos forma em nossa profissão. É a leitura de 
textos literários que faz brotar em tantos o desejo de ver aquele livro 
transformado em peça, em filme, de escrever uma continuação para 
o texto (atualmente, prática corrente com as fanfictions1).

1  O termo fanfic corresponde a uma abreviação de fan fiction (ou fanfiction), 
designando a ficção feita por fãs, sem caráter comercial ou lucrativo, a partir de uma 
determinada história criada por terceiros. [Nota do editor]
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Essas breves reflexões sobre a leitura como um propulsor para 
a escrita lembram-me do ensaio de Barthes “Escrever a leitura”, 
em que ele fala da leitura que nos leva a fazer pausas, a “levantar 
a cabeça” não porque o texto seja cansativo ou monótono, mas 
porque nos faz refletir. É exatamente esse movimento que acaba 
nos levando a escrever, a produzir um texto.

Nunca lhe aconteceu, ao ler um livro, interromper 
com freqüência a leitura, não por desinteresse, 
mas, ao contrário, por afluxo de idéias, excitações, 
associações? Numa palavra, nunca lhe aconteceu 
ler levantando a cabeça? É essa leitura, ao mesmo 
tempo, irrespeitosa, pois que corta o texto, e 
apaixonada, pois que a ele volta e dele se nutre, 
que tentei escrever. (1988, p.40)

Muito apropriado refletir sobre a leitura ao tratar da obra de 
Marie de Vivier, grande leitora de André Baillon. Foi a leitura dos 
livros de Baillon que a levou a escrever. Em um primeiro momento, 
a escrever para Baillon. Leitora contemporânea do autor, ela sente 
necessidade de entrar em contato com ele. Tendo conhecido nos 
livros a personagem de ficção alter ego do autor, parece ter nascido 
nela já uma cumplicidade com o mesmo. Sua correspondência com 
Baillon faz brotar uma amor idealizado e a leva a encontrar-se com 
Baillon e a apaixonar-se por ele. Além de levá-la também a escrever 
uma continuação da obra do autor, em um estilo próximo ao do 
escritor belga, em que é relatado o conturbado relacionamento 
entre Véronique e René Boulant.

Para poder analisar essa fanfiction avant la lettre, o livro 
L’Homme Pointu de Marie de Vivier, torna-se necessário fazer uma 
breve apresentação da obra de André Baillon – obra que, situando-
se na esfera do autoficional, faz-nos também trazer à tona alguns 
elementos biográficos sobre o autor.

André Baillon tem seu primeiro livro publicado com o título Moi 
quelque part. Na segunda edição do texto, o título é modificado 
e passa a En Sabots e há um prefácio justificando tal mudança de 
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título: esse moi parecia um tanto snob e os tamancos são mais 
simples, falam melhor do texto que ali se apresenta.

MEA CULPA2

Ce livre s’appelait Moi quelque part...

J’avais pris les derniers mots du dernier chapitre 
où je renvoie à sa place, quelque part, parmi 
d’autres, mon Moi très encombrant par ailleurs.

Des esprits singuliers ont flairé là une 
impertinence. Où était-elle?... N’importe! 
Puisque, dans cette édition, je corrige ce qui 
me semble des fautes, autant corriger ce qui ne 
m’en semble pas. Mais quel titre choisir?

Dans la Bruyère? On pourrait penser à certain 
Monsieur qui écrivait et se nommait, je crois, 
La Bruyère.

Sous les Sapins? Dans ce livre, il pousse, en effet, 
des sapins. Mais il y pousse autre chose. Et puis, 
sapin, si on allait penser fiacre!

Alors Westmalle? On aime assez ces mots qui, 
à première vue, n’expriment rien. Ils sont à la 
mode. Mais voilà: je déteste la mode.

Si je risquais: En Sabots? En Sabots ne comporte 
pas d’impertinence. Du moins, je l’espère. C’est 
fruste, c’est rustique, cela évoque, assez bien, 
quelque chose où l’on est à l’aise, quand on 
a eu, trop longtemps, mal aux pieds, dans les 
chaussures serrantes de la ville.

Décidément, je cours consulter mon éditeur...

A.B. (1987)

2  Notemos que a sonoridade das consoantes do título Moi Quelque Part é de certo 
modo mantida no título do prefácio Mea Culpa.
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No livro, o nome da personagem é André Baillon, o autor 
é André Baillon e o prefácio é assinado A.B. Certamente, esses 
elementos podem levar facilmente o leitor a interpretar esse texto 
como autobiográfico (ou mesmo como autoficional, lembrando que 
sob o título En Sabots, há uma menção ao gênero “romance”, o que 
de certo modo busca aproximar o texto a uma obra de ficção).

Outros livros de Baillon têm prefácios – alguns bastante 
interessantes e quase todos assinados também A.B. No entanto, 
o nome da personagem principal muda e ele se chamará Henri 
(Henry) Boulant, Jean Martin, entre outros. Em seu prefácio ao livro 
Délires, Baillon tece uma divertida reflexão teórica sobre o papel 
dos prefácios e o modo como os leitores se relacionam com os 
mesmos – apontando três tipos de leitores.

En comptant sur les doigts, il y a trois catégories 
de lecteurs. Ceux qui lisent un livre de bout en 
bout en commençant par la préface; ceux qui 
négligent cette préface; ceux qui n’y pensent 
qu’à la fin. L’auteur vise ces derniers. Il voudrait 
leur démontrer qu’une introduction n’est pas 
une table des matières, qu’il est contraire à toute 
logique d’atteler la charrue devant les bœufs, 
que... Et comment le leur dire à temps, puisque 
par définition ils liront cette démonstration 
lorsqu’il sera trop tard ? Supposons le problème 
résolu. (1981)

A preocupação com o leitor é também central na obra de Baillon. 
Os dois últimos livros por ele publicados, Le Neveu de Mademoiselle 
Autorité e Roseau, contam a infância da personagem bailloniano. E 
o Prefácio de Le Neveu explica a apresentação dessa infância como 
chave para se compreender a condição psicológica da personagem 
cuja vida adulta o leitor já conhece. É durante a redação desses textos 
sobre a infância que Baillon encontra Marie de Vivier.

Marie de Vivier viverá uma relação amorosa tumultuada com 
seu escritor favorito. O amor de ambos nasce na ficção e parece só 
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se fortalecer no texto escrito. A correspondência une a ambos, mas 
o contato na vida real parece afastá-los. É essa relação conturbada 
que inspira a obra literária L’Homme Pointu. Não nos cabe aqui 
retomar os biografemas inscritos na obra, nem retraçar até onde 
seria um relato do que acontecia na vida do casal e até onde o texto 
seria ficcional. Nosso objetivo é muito mais analisar o texto literário 
em si e o diálogo que este estabelece com a obra de André Baillon. 
L’Homme Pointu não é apenas uma tentativa de participar da vida 
de André Baillon, mas também – e sobretudo – de dar continuidade 
a sua produção literária. Marie de Vivier dá continuidade à obra de 
André Baillon, assim como sua personagem quer prolongar a obra 
de René Boulant.

A personagem de Véronique vive buscando corresponder 
à personagem sonhada por René Boulant, relacionamento 
que encontra sua realização nas cartas trocadas com Boulant. 
Em sua correspondência, o fato de estarem ausentes permite 
a idealização do outro, ao passo que quando estão juntos a 
realidade decepciona sempre.

E nesse vai e vem entre realidade e ficção, Baillon se cala ao 
suicidar-se. Ele deixa, assim, o espaço livre para que sua amante 
venha a realizar o que ela parece encarar como sua missão: dar 
continuidade à obra de seu mestre.

Para poder ver a correspondência entre elementos dos livros 
de Baillon e elementos da obra de Marie de Vivier que permitem ao 
leitor de Baillon o reconhecimento de René Boulant como um outro 
alter ego do herói bailloniano por excelência, faço aqui uma pequena 
tabela que nos permite melhor visualizar algumas semelhanças.

L’Homme Pointu Nas obras de Baillon
Nome da personagem: René Boulant Nomes das personagens: André 

Baillon
Henry(i) Bouland
Daniel Haudoin
Jean Martin
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Títulos dos livros de René Boulant:
Histoire d’une Femme
Refuge

Títulos de alguns dos livros de 
Baillon:
Histoire d’une Marie
Chalet 1

As referências são bem claras. Assim como na obra de Baillon 
as personagens dos diferentes livros dialogam, há referências aos 
textos anteriores e comentários internos ao texto, em L’Homme 
Pointu os elementos intratextuais remetem para a obra de Baillon 
a todo instante.

É certo que os escritos autobiográficos reservam ao nome 
do autor e da personagem um papel importante, e vemos que 
na obra de Baillon a questão do nome próprio é essencial. Não 
temos muitos escritos em que haja coincidência entre os nomes da 
personagem principal e do autor. No entanto, a própria pluralidade 
de nomes parece apontar para um personagem dividido. Os 
diferentes nomes, ao invés de separarem as personagens, parecem, 
ao contrário, pistas para mostrar que a(s) personagem(ns) não 
têm uma personalidade única e definida – o que fica ainda melhor 
exemplificado na pessoa de Jean Martin, personagem de Chalet 1 
e de Un Homme si simple, que já se mostra no próprio texto como 
personagem dividido: ora Jean Martin I, ora Jean Martin II – num 
transtorno de personalidade em que duas personalidades distintas 
(ou três, pois há um momento em que aparece também Jean Martin 
III) habitam a mesma personagem.

Dentro do universo ficcional bailloniano, há referências 
interessantes como quando a personagem de Délires se identifica 
com a personagem Valère de Zonzon Pépette. Valère, apesar de 
apresentar as mesmas características da personagem típico de 
Baillon, vive uma aventura distinta: ele mata uma prostituta e 
descreve com detalhes o prazer que lhe vem desse assassinato. Em 
Délires, a esposa da personagem menciona esse Valère do universo 
ficcional, aproximando-o do marido, insinuando que aquele desejo 
assassino pode habitar seu marido também. Essa associação, feita 
pela esposa, leva a personagem a se identificar com sua própria 
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ficção. Quando ele sai à caça com o amigo e quer imputar ao 
amigo a morte de uma lebre, vemos que busca também se eximir 
do assassinato cometido por Valère – porque ele próprio se veria 
como Valère! Confusa situação, em que se distingue claramente a 
dificuldade da personagem bailloniano em assumir sua identidade. 
Dificuldade talvez do próprio autor Baillon em separar ficção e 
realidade, idealização na ficção e o seu dia a dia. Vejamos como a 
personagem de Délires externa essa dificuldade:

Un jour, avec un ami, il était allé à la chasse. Il 
n’eût pas tiré sur un lièvre, même étant Valère 
il n’eût pas tiré sur une femme. L’ami avait tiré 
sur le lièvre, il l’avait blessé, ils ne l’avaient pas 
trouvé. Plus tard seulement, lui, il l’avait trouvé. 
Il ne restait que des os. Les fourmis l’avaient 
rongé. Les fourmis sont des mots à vous ronger 
le cerveau. (BAILLON, 1981, p.36)

Também no prefácio de Le Neveu de Mademoiselle Autorité, 
vemos essas referências intertextuais, em que a personagem/
narrador de um dos livros comenta textos anteriores. O narrador 
– que aqui se chama Henry Boulant – critica o(s) narrador(es) 
dos demais livros de Baillon, dizendo que este não deixou a 
personagem espaço para defender-se, justificar-se, não explicou a 
origem de seu comportamento. E o livro que se segue seria uma 
tentativa de explicação das atitudes da personagem. A estratégia 
é velha conhecida do leitor de Baillon e quando Marie de Vivier se 
apropria dela, parece ser aí mesmo que ela consegue sucesso em 
sua tentativa de realizar sua missão: dar continuidade à obra de 
Baillon. Ou, para não confundir as pessoas dos autores com suas 
personagens (confusão criada já por ambos os autores!): é aí que 
Véronique realiza sua missão de continuar a obra de René Boulant.

On se souviendra, en effet, que la narration du 
Neveu de Mademoiselle Autorité est d’abord 
prise en charge par un premier narrateur, 
hétérodiégétique et identifié au “signataire 
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de ce livre”, qui cède à partir du premier 
chapitre la parole à Henry Boulant, narrateur 
autodiégétique. Ce dernier reproche à son 
prédécesseur un modus operandi inadéquat: 
pour bien comprendre et décrire son parcours 
et son identité, il aurait dû se concentrer 
davantage sur son origine, sur son enfance, 
sur sa famille, sur ses “neuf ans de collège”. 
(GNOCCHI, 2016, p.147-156)

Se Véronique aparece como encarregada da missão de 
continuar a obra de René Boulant e o livro L’Homme Pointu se 
configura como a encarnação dessa obra continuada, o leitor, 
quando o pega em suas mãos, parece aceitar o livro como de 
autoria de Véronique. No universo ficcional, é ela a continuadora 
da obra do artista. No entanto, lembramos: na capa, o nome 
da autora aparece como Marie de Vivier. Véronique fica, assim, 
associada a essa Marie de Vivier, mas o leitor comum não dispõe 
de dados suficientes para ver em Véronique um alter ego da 
autora. Pode se tratar de simples recurso estilístico. O leitor que 
conhece um pouco mais sobre a vida de Baillon, reconhecerá, no 
entanto, uma série de episódios3 e poderá, facilmente, aproximar 
a figura da narradora Véronique à da autora Marie de Vivier.

A presença do outro é determinante tanto em Baillon como em 
L’Homme Pointu – o outro que me vê mas também o outro que me 
habita. A personagem age diferentemente de acordo com quem o 
observa. Suas atitudes lhe vêm – até certo ponto – do outro. Mas ele 
também parece encarnar outras personalidades. Se isso acontece 
em Chalet 1 e em Un Homme si simple, com a personagem de 
Jean Martin, o mesmo acontece também com Véronique: Boulant 
cria para Véronique uma personagem que ela busca encarnar à 

3  O mais eloquente desses exemplos seriam as cartas queimadas. É fato que 
Marie de Vivier queimou uma série de cartas que Baillon lhe teria enviado e depois 
tenta reconstruí-las “de memória”. As cartas guardadas no Fonds André Baillon, em 
Bruxelas, escritas com a caligrafia de Marie de Vivier vêm confirmar o ocorrido. Em 
L’Homme Pointu, Véronique também queima e reescreve as cartas de Boulant...
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perfeição – a mulher ideal, o ideal sonhado pelo amado. Véronique 
reconhecerá que só pode viver tal personagem através da própria 
ficção, pois a realidade é obstáculo a essa realização. Corresponder 
ao que se espera dela e para tal tornar-se uma outra pessoa, vestir 
uma máscara que a despersonaliza e que denuncia a ambiguidade 
de sua vida:

Son corps est épuisé, son âme est exténuée à 
cause de cette Autre en elle, sollicitée sans cesse, 
de cette Autre qui répond et qui pourtant n’existe 
pas, ou n’existe que par intermittence, par éclairs, 
comme la fusée d’un silex... (VIVIER, 1944, p.62)

O outro que habita Véronique deixa-a exausta. Exausta porque 
interpreta todo o tempo esse papel, exausta porque é esse outro 
que age, mas ele não existe e ela se deixa levar por essa vida que lhe 
traz felicidade apenas no plano da imaginação, da ficção. Véronique 
não consegue em nenhum momento corresponder cem por cento a 
essa personagem idealizada. O relacionamento entre ela e Boulant 
só se realiza nas cartas, na imaginação dos encontros entre os dois, 
na ficção. Ao se encontrarem, as dificuldades da vida cotidiana, o 
próprio fato de se materializarem fisicamente um diante do outro 
parece afastá-los do amor no plano ideal. Esse “mundo das ideias” 
é o único refúgio e eles só chegam a esse mundo quando distantes 
um do outro. É a lembrança, a ausência física do outro que permite 
a vivência de um amor pleno, idealizado.

L’Homme Pointu: um livro é um ato de amor
O início da correspondência dos dois é simples. Véronique 

escreve para dizer a verdade: que ela o ama por causa de seus livros 
e, sobretudo, devido a uma única palavra, “Absolve”.

Lui écrire quoi ? La vérité. Toute simple: “Pas 
seulement à cause de vos livres, mais parce 
qu’en tête de l’un d’eux vous avez écrit ce seul 
mot: ‘Absolve’, René Boulant, je vous aime...” 
(VIVIER, 1944, p.9)
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Esse romance nasce, portanto, da leitura, brota da ficção e 
leva Véronique a escrever a um autor que ela sente já conhecer 
por ser leitora de sua obra. As cartas trocadas entre Boulant e 
Véronique antecipam o encontro dos dois. Assim como muitos 
relacionamentos virtuais do século XXI nascem de trocas de emails, 
contatos por Facebook, o amor de Véronique e Boulant nasce dessa 
correspondência inspirada nos livros. É a leitura que a leva a escrever. 
E vejamos como Boulant antecipa seu encontro com Véronique:

Savez-vous comment je m’imagine notre 
rencontre? Vous entrez. Je ne vous ai jamais vue. 
Vous mettez votre main sur mon front, ce signe 
à quoi je vous reconnais. Vous dites mon nom... 
Et alors je ne sais plus. Je vous étreins de toutes 
mes forces, si fort que mes bras deviennent de 
fer, que je ne sais plus les ouvrir, que j’en sens 
la contraction dans tous mes muscles... (VIVIER, 
1944, p.18)

Véronique dá-se conta da impossibilidade de corresponder a um 
ideal sonhado, exceto no campo ficcional. O obstáculo da realidade 
impede essa realização. E, consciente desse limite, mantém-se no 
sonho. O encontro dos dois revela-se decepcionante. Se Boulant 
busca nela uma personagem que não é a pessoa de Véronique, 
podemos dizer que “a recíproca é verdadeira”. Em seus devaneios, 
Véronique está apaixonada. Sim, ela quer viver seu amor por 
Boulant. Mas Boulant não é sempre Boulant. Boulant é, na verdade, 
a possibilidade de encontrar em carne e osso o mundo literário, 
de viver uma paixão, mas não a paixão pelo homem René Boulant. 
Trata-se de viver sua paixão pela literatura. Boulant encarna os 
autores, os livros, os textos que a marcaram. Ela também vive seu 
amor por uma figura idealizada e ficcional.

Elle est ressaisie par l’amour; il ne s’appelle pas 
toujours Boulant, mais parfois Boulant, parfois 
Verlaine, parfois... René Boulant, au fur et à 
mesure de l’évocation passionnée, devient, lui 
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aussi, un autre homme, il devient réellement 
l’auteur de l’Histoire d’une Femme, le Maître 
qu’elle est venue adorer. (VIVIER, 1944, p.31)

O Mestre que ela veio adorar. Mestre com M maiúsculo, quase 
um deus. E o cotidiano desfaz o divino, retira do sagrado sua aura 
de sobre-humano, só retomando essa aura quando da partida, 
quando o outro se encontra distante. É um contínuo buscar o 
outro idealizado, o outro dos livros, o outro das fotografias, e não 
aquele em carne e osso que ocupa tanto espaço, que sofre, que me 
atrapalha: “Mais c’est lui, c’est René Boulant! Je ne veux pas: je veux 
le Boulant de la photographie...” (VIVIER, 1944, p.25)

O objeto divino, idealizado, não pode ficar a meu lado. Eu não 
posso tocá-lo, falar com ele. Esse objeto é o que eu idealizo a todo 
o momento. É o que me alimenta e que me leva a escrever. Mas 
contanto que ele continue divinizado, distante. A busca constante por 
esse objeto divinizado transparece tanto nos escritos de Baillon como 
em L’Homme Pointu, de Marie de Vivier. Mas ao alcançar esse objeto, a 
personagem não consegue experimentar tudo aquilo que experimenta 
enquanto o tem fora de alcance. É quando o objeto – no caso, o outro, 
a figura do amado – aparece como definitivamente perdido que volto 
a sonhar com ele, com a possibilidade de abarcá-lo em sua totalidade, 
sua essência. Ao partir, Véronique reassume sua condição de divindade.

Pour les imaginatifs qu’ils sont, ils sont chacun, 
l’un pour l’autre, l’Objet livré généreusement à 
l’imagination. Présents, ils furent maladroits: un 
Objet divin qui bouge, qui mange et boit, cire ses 
souliers et occupe une place dans l’espace (...), 
cet Objet peut être encombrant. (...) Véronique 
partie, il sera plus seul qu’avant son arrivée. Et 
soudain, que fait-il ? Il tombe à ses genoux, il 
adore à genoux celle qui, parce qu’elle s’éloigne, 
n’est plus une femme. (VIVIER, 1944, p.41)

Tudo o que eles vivem se torna material para a redação de um 
livro. Parece que o relacionamento dos dois só existe na medida em 
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que pode ser transformado em obra literária: “‘On pourrait mettre ça 
dans un livre’, remarque-t-il. Mais tout les détails de la vie, passant 
par son intermédiaire, ‘pourraient être mis dans des livres.’” (VIVIER, 
p. 105) Assim como em outros relacionamentos, os filhos seriam 
os frutos daquele amor, na relação entre Véronique e Boulant, o 
fruto de seu amor é um livro. Véronique sente que tem um papel a 
desempenhar, uma missão a cumprir, a redação de um livro:

Et puis elle croit qu’elle a encore quelque chose 
à faire ici-bas, outre son rôle maternel: un livre 
à écrire, elle ne sait lequel, sans doute, pas plus 
que la mère ne sait d’avance comment sera 
l’enfant qu’elle porte dans ses entrailles. Ce livre, 
elle le sent vivre et remuer en elle (VIVIER, p.81)

Essa missão de Véronique encontra nela um terreno propício. O 
que mais ela deseja é estar grávida dessa obra, continuação da obra 
de Boulant, realização do amor dos dois, um modo de tê-lo presente 
mesmo após a sua partida. Um modo de tê-lo presente e eternizá-
lo. E esse livro está já escrito e nas mãos do leitor que, a cada 
página, aproxima-se mais dos dois amantes e de seus encontros e 
desencontros. Ao final do texto, deparamo-nos com uma definição 
do livro que resume muito bem todas essas ideias acerca da escrita. 
Aqui a narradora demonstra como um texto pode nascer no interior 
do escritor, como ele pode se escrever quase que sozinho, como um 
bebê que se desenvolve no interior da mãe.

Un livre est un acte d’amour. C’est aussi un acte 
d’héroïsme. Un livre, c’est un battement de cœur. 
C’est aussi trois cents pages d’écriture. Un livre, 
c’est quelque chose qu’on porte en soi. Mais 
c’est surtout quelque chose qu’on doit sortir 
de soi. C’est un miracle qu’il faut provoquer 
patiemment. Comment s’y prendre? Elle fait 
avec René Boulant les gammes, les exercices 
de la langue. Le Chef, qui veut qu’elle soit « au 
vert », ignore que, sans plume et sans encre, tout 
le jour elle écrit un livre (VIVIER, p.253-254)
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Qual é o maior ato de amor senão esquecer-se de si mesmo para 
cuidar de quem necessita? Para dedicar-se, entregar-se de corpo e 
alma ao amado. Véronique abandona sua vida, sua identidade, até 
mesmo seus filhos, pelo amor de René Boulant. E, no anseio de realizar 
a missão de continuadora de sua obra, vemos Véronique prestes a dar 
à luz um livro, fazendo-se aquela que vai gerar um texto filho de sua 
relação com René Boulant. Ela está grávida de um livro e traz a obra 
à luz, obra herdeira daquele que semeou nela o desejo de escrever, 
obra filha de Véronique e René, portadora das características genéticas 
de um e de outro. Sem tinta e sem caneta, com a convivência com o 
Mestre, o livro vai se escrevendo dentro dela. É o outro que assume a 
própria existência de Véronique para vir à luz em forma de escrita.

A frase de Rimbaud “Je est un autre”, retomada tantas vezes – 
inclusive por Philippe Lejeune no título de um de seus livros sobre a 
autobiografia –, assume uma dimensão nova quando a aproximamos 
da obra de Baillon e de Marie de Vivier. Aqui o “eu” das personagens 
não apenas corresponde ao que o outro espera dele, mas também, 
ao querer encarnar uma personalidade em função do(s) outro(s), 
ele mesmo acaba se tornando outro – acaba perdendo sua 
identidade e encarnando múltiplas identidades. Véronique, em sua 
busca desenfreada por viver a personagem que lhe é ditada por 
René Boulant, vai abrindo mão da identidade que ela conhecia até 
então para, finalmente, desprovida de uma personalidade própria, 
viver uma nova maternidade: a geração de um livro que René 
Boulant não assinaria, mas que corresponderia, na verdade, a mais 
um volume redigido por ele. Uma escritura através do outro, uma 
alterbiografia que retoma o estilo, a temática, a obra do Mestre. É 
o “je est un autre” que permite ao fictício ganhar espaço na vida 
das personagens ao longo de todo o texto, e de propiciar ao leitor 
o conhecimento da geração de uma obra que se identificaria com o 
próprio texto que ele tem em suas mãos.

Podemos fazer ecoar aqui as palavras de Geneviève Hauzeur 
(1999) que em sua análise de Le Perce-Oreille du Luxembourg, 
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apresenta-nos um ensinamento de Baillon: para ele, viver com o 
outro necessitaria um compromisso entre algo de definitivamente 
perdido e algo que ainda esperamos encontrar. Parece que L’Homme 
Pointu nos conta, na verdade, a história dessa perda e da esperança 
de recuperar o objeto perdido, o próprio René Boulant. Toda a obra 
se escreve no vai e vem entre ficção e realidade, entre estar próximo 
ou distante do objeto amado. E somente essa perda definitiva 
impulsiona Véronique a escrever. É o objeto perdido que ela espera 
reencontrar na realização de sua missão, ao dar continuidade à obra 
do Mestre. Boulant-homem parte, mas permanece no livro escrito 
por Véronique. Baillon se suicida em 1932, mas ele continua entre 
nós através de seus livros e também através do relato de amor 
assinado por Marie de Vivier.
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MICHEL TREMBLAY E O HIBRIDISMO DA 
LINGUAGEM QUEBEQUENSE1

Pedro Armando de Almeida Magalhães 

Michel Tremblay é nome conhecido e celebrado no Québec. 
Suas peças de teatro em francês provocaram grande impacto e 
marcaram uma época. Ele também é autor de vários romances 
que retratam a cidade de Montréal e as relações amorosas entre 
homens. Como dramaturgo, sua linguagem procura reproduzir a 
língua popular, o joual, com suas grandes doses de anglicismos, 
empréstimos do inglês, inovações a partir do francês, léxico católico.

Ele passou a ser muito cultuado a partir da peça Les belles-
sœurs (1965), mas antes de eu ter conhecimento da importância e 
impacto desta obra dramática que chamou a atenção para o falar 
quebequense, tive a minha primeira experiência com o texto de 
Tremblay assistindo a uma montagem da peça Hosanna (1973) no 
Théâtre des Ateliers de Lyon, na França, por volta de 1988. Lembro-
me que o Théâtre des Ateliers tinha uma programação peculiar, 
incluindo adaptações de textos ficcionais “gay” como A confusão de 
sentimentos (1927), de Stephan Zweig. A peça Hosanna foi encenada 
em Lyon com atores quebequenses. Na entrada, o público recebia um 
glossário com a tradução de termos quebequenses para o francês, o 
que eu achei curioso. Mais surpreendente foi o que eu iria presenciar.

A peça Hosanna trata da relação amorosa entre dois homens: 
um que se monta e segue um padrão de beleza feminino, 

1 O presente texto é uma versão aumentada de artigo publicado nos Anais do 
Congresso ABRALIC 2015, intitulado “Língua, Sexualidade e Nacionalidade: Hosanna 
de Michel Tremblay”. A principal modificação, além do título, encontra-se ao final do 
trabalho, com a referência teórica a livro de Judith Butler, elemento que reforça a 
perspectiva interpretativa adotada.
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Hosanna, cujo verdadeiro nome é Claude Lemieux, e um que 
procura reproduzir uma masculinidade exacerbada, Cuirette, cujo 
verdadeiro nome é Raymond Bolduc. Seria uma espécie de embate 
entre o estereótipo hollywoodiano incarnado na atriz Elisabeth 
Taylor, e o padrão difundido pelo artista cult gay Tom of Finland, 
que retrata em seus desenhos eróticos homens musculosos e 
másculos vestidos por vezes com roupas de couro. Elisabeth Taylor 
é o modelo de Hosanna. Mas não se trata de qualquer imagem de 
Elisabeth Taylor. Trata-se da imagem amplificada ao extremo da 
diva: a imagem eternizada através do papel de Cleópatra. Hosanna 
já surge na primeira cena vestida de Elisabeth Taylor incarnando 
Cleópatra. Uma versão barata, incarnada por um homem de poucos 
recursos, uma bicha pobre. E paralelamente, o companheiro de 
Hosanna, Cuirette, também aparece como uma versão desbotada e 
decadente dos rapazes retratados por Tom of Finland. Mais gordo, 
mais flácido e velho, sem o viço de outrora, mas trajando a mesma 
jaqueta de couro de um Marlon Brando de The Wild One (1954 
– O Selvagem), ou de um James Dean de Rebel without a cause 
(Juventude Transviada), filme cult de 1955.

Na primeira cena, Hosanna está desolada, pois passou por 
um vexame na festa organizada pela amiga Sandra. Só aos poucos 
saberemos o que realmente aconteceu na festa de Halloween. 
Não é por mero acaso que Hosanna é o nome de guerra de 
Claude Lemieux. Hosanna é termo religioso que significa, como 
se sabe, uma aclamação judaica, ou um hino católico entoado 
no dia de Ramos. De uma maneira geral designa um canto, um 
grito de triunfo, de alegria. Curiosa e ironicamente, uma certa 
antítese dos sentimentos expressos por Hosanna, que ora 
se lastima, dirige sua raiva sobre si, ora distila seu veneno ou 
amargura sobre Cuirette, deixando por vezes transparecer uma 
ternura e humanidade singulares. O pleonasmo da alegria gay 
contida no nome Hosanna se contrapõe em princípio à realidade 
representada no palco.
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Religiosidade católica na base da resistência quebequense
A história do Québec é uma história de luta, de resistência face 

ao domínio anglófono protestante. Durante muito tempo o núcleo 
populacional que restou da colonização francesa se viu ameaçada face 
ao poderio econômico dos canadenses anglófonos protestantes. Os 
canadenses francófonos pertenciam normalmente às classes menos 
abastadas, eram operários, sobretudo. Em Montréal, a cidade mais 
importante da província do Québec, tanto pelo número de habitantes, 
patrimônio cultural, como pela pujante economia, os anglófonos 
conseguiram fincar bases sólidas. Ainda hoje, o hibridismo linguístico 
da cidade é patente. Em parte privilegiada da metrópole encontra-se 
a prestigiosa e tradicional Mcgill University, a mais antiga universidade 
de Montréal, anglófona. Em outra parte da cidade o prédio da Bolsa de 
Valores parece não deixar margem para equívocos: em letreiros bem 
grandes pode-se ler Stock Exchange. Vista de cima, a cidade de Montréal 
não parece diferir muito de qualquer cidade norte-americana, com 
seus arranha-céus modernos. Estabelecimentos comerciais anglófonos 
e francófonos se alternam na mesma rua; não raro encontramos 
habitantes que não falam francês.

Para combater a ameaça anglófona, a Igreja Católica, 
histórica e intimamente associada à população francófona, decide 
promover uma revolta pacífica de grandes repercussões. Defende 
a reprodução. Crescei e multiplicai-vos. Não deve haver controle da 
natalidade. Muito pelo contrário. Cabe ao defensor da identidade 
francófona procriar ao máximo, ter muitos filhos para, pelo número, 
derrotar o avanço protestante. Uma cruzada religiosa.

Em 1960, ocorre a Revolução Tranquila, que marca o 
distanciamento em relação à igreja, com a afirmação de direitos 
políticos, nacionais do Québec francófono no interior do Canadá. 
Entretanto nem por isso a língua falada no Québec deixará de estar 
impregnada da influência católica.

A língua falada em Hosanna é o quebequense eivado de 
catolicismo, refletindo o impacto da religião na identidade política. 
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A população francófona, marcada pela resistência religiosa, deixa 
transparecer o lado obscuro obsessivo dos dogmas arraigados, 
mas também rejeitados. Não é à toa que os palavrões, apóstrofes 
de baixo calão, interjeições ou expressões injuriosas francesas 
correspondem, no Québec, a termos do universo católico. Hosanna 
e Cuirette são representantes dessa realidade. São inúmeras as 
vezes em que se diz “cibole”, ou “ciboire”, termos que designam o 
vaso (cibório) onde se guardam as hóstias. “Cibole” corresponderia 
ao francês falado na França “Merde”, como “j’ m’en contre-câlice” 
corresponderia a “je m’en fous” (estou pouco me lixando). No auge 
da irritação, Hosanna chega a se exclamar: “Hostie, de tabarnac, de 
ciboire, de câlice!” (a tradução literal seria: “Óstia, de Tabernáculo, 
de Cibório, de Cálice!”), sucessão de termos religiosos usados em 
vão e que, justamente por serem usados em vão, correspondem a 
fortes imprecações. 

A diferença com relação ao francês falado na França não se 
limita a isso, no entanto. Se por um lado observamos na peça o 
emprego de um léxico diferenciado, Michel Tremblay procura, 
por outro lado, reproduzir a linguagem oral, falada, tentando dar 
indicações precisas do sotaque peculiar quebequense. Tanto os 
pronomes pessoais tônicos recebem o mesmo tratamento do 
Oui popular francês, um certo afrouxamento ou relaxamento 
fonético, que faz o “i” se tornar um “ê” (moé, toé), quanto o “e” 
de determinadas palavras se transforma em “a” (tu m’énarves!, em 
vez de tu m’énerves!; farmes-toé, ao invés de ferme-la; parsonne, 
em vez de personne). Também se observa que o “t” inexistente ou 
mudo se torna sonoro (icitte, la nuitte, au boutte, etc.). E aqui cabe 
assinalar que poderíamos até ousar dizer que a inserção de um “e” 
mudo inexistente seria uma tendência a querer feminilizar a língua 
francesa, pois como todos nós sabemos, o “e” mudo constitui 
a desinência do gênero feminino por excelência em francês (Exs: 
“le litte est prête”: le lit est prêt; “une femme pisser deboute”?: 
une femme pisser debout? etc.). Sintoma de exacerbação de uma 
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feminilidade, por assim dizer, como a usualmente praticada pelas 
travestis e transexuais ao redor do globo. Também digno de nota, 
entre várias outras peculiaridades, é a substituição de pronomes 
pessoais da terceira pessoa por abreviações anafóricas [pronome 
feminino se torna um “à”, como na frase “A m’a regardé rien qu’une 
fois” (TREMBLAY, 1984, p.39) = Elle ne m’a regardé qu’une seule fois; 
o pronome masculino se torna um y, como na frase “y savent pus” 
(p.22) = ils ne savent plus].

É nessa religiosidade, uso lexical diferenciado e sotaque peculiar 
que as diferenças em relação à França se fazem notar no campo da 
francofonia. Mas também na sintaxe há desvios interessantes. Por 
exemplo, em frases hipotéticas iniciadas por conectivos “Si”, há o 
uso recorrente de verbos no presente do condicional, o que a regra 
culta do francês proíbe (“Pis si j’irais travailler en femme j’gage qu’y 
me laisseraient tomber parce qu’y veulent pas se laisser toucher 
aux cheveux par des femmes [...]” (TREMBLAY, 1984, p.29): Puis si 
j’allais travailler [...]).

De uma maneira geral, pode-se constatar que, como reflexo 
dessa preocupação com a linguagem falada popular, Michel 
Tremblay altera a ortografia da norma culta em suas peças, 
diferentemente do que faz em seus romances. Michel Tremblay 
não se contenta em simplesmente deixar para os atores a tarefa 
de reproduzir o falar, o sotaque local. Como se fosse um copista da 
Idade Média, ele propositalmente altera a ortografia para tentar 
firmar a língua quebequense.

Todavia, o falar do Québec e de Hosanna não se limita a variações 
do francês ou a um sotaque peculiar. Toda essa ligação e diferença 
em relação à França, circunscritas ao espaço da francofonia “pura”, 
almejando denotar talvez um catolicismo sem manchas, também 
estão atravessadas do elemento estranho, tantas vezes rejeitado, 
repudiado, mas talvez também inconscientemente amado, 
adorado: a língua inglesa. Além de empréstimos, citações em inglês 
e anglicismos são recorrentes na peça, refletindo um dado cultural. 
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Os anglicismos que mesclam a forma da língua inglesa com a forma 
da língua francesa talvez sejam o nó górdio desse amor-ódio.

Os empréstimos não são os mesmos praticados na França. Na 
peça, eles sinalizam muitas vezes um conteúdo sexual (“Si vous 
voulez faire faire une job propre, le mieux, c’est d’aller voir Lemieux, 
c’est le mieux!”: job aqui designa, é claro, blow job. Ou então: “j’ai 
un body encore ben potable [...] Chus t’un peu p’tit [...] chus t’un 
peu p’tite, mais chus saprement ben proportionnée! (TREMBLAY, 
1984, p.57): j’ai un corps [...]), ligado à festa (“Sandra, le party est 
fini, là [...] On a eu ben du fun, mais laisse Hosanna tranquille, un 
peu [...]”(p.19):  la fête est finie [...] On s’est bien amusés [...]) , aos 
prazeres, não raro ilícitos [“Ça arrive à tout le monde de faire des 
bad trips [...]” (p.36)].

As citações em inglês refletem com frequência a admiração gay 
com relação ao show business americano [“The Queen of the Nile is 
already on the throne!” (TREMBLAY, 1984, p.14); “You should work 
in drags [...]” (TREMBLAY, 1984, p.29); “But [...] the show must go 
on [...] and on [...] and on [...] and on [...] Mirror, mirror on the wall, 
who’s the fairest of them all? Shut up!” (p.50)].

Já os anglicismos demonstram a incorporação do elemento 
anglófono ao universo francófono numa junção particular, pois a 
alteração consubstanciada é de ordem morfológica (“Le chauffeur 
de taxi a dû avoir tellement peur de toé qu’y doit avoir pésé su’l 
gaz au coton! Y’ a dû te dropper icitte comme un paquet qui s’est 
trompé de pays!” (TREMBLAY, 1984, p.14 – grifo do autor); “Sandra 
a plogué le micro[...]” (p.51 – grifo do autor), etc.). A sintaxe 
pode acompanhar a lógica da gramática de língua inglesa, numa 
transposição literal (“le monde sont aux bécosses” (p.24 – grifo do 
autor): tout le monde est/les gens sont/ dans la salle de bains. Em 
inglês “people are [...]”).

 A peça Hosanna talvez seja a que melhor representa a questão 
nacional, identitária, linguística, política do Québec. A problemática 
queer do personagem é, no âmbito individual, uma forte alegoria 



163

Literaturas Francófonas I: o Século XX em debate

da problemática coletiva quebequense. A questão queer, política, 
sexual, identitária, ganha enorme força e relevo através da forma 
desviante do joual falado por Hosanna e Cuirette.

A teoria queer ou os estudos queer procuram desmontar 
o “heterocentrismo” em voga2, fomentado pelo positivismo 
cientificista que ainda é todo poderoso. O pensamento burguês do 
século XIX instaurou em sólidas bases o viés pragmático, objetivo, 
científico, centrado no lucro e na produção. A produção deve ser 
entendida aqui também como reprodução, aumento populacional. 
O sexo tendo como único fim a concepção, relegando o prazer 
ao segundo plano ou simplesmente desconsiderando-o. A base 
da argumentação heterocêntrica nasce da fusão do pensamento 
ortodoxo de determinadas religiões e da lógica produtiva capitalista, 
sobreposta ao controle sobre os corpos, como foi analisado 
brilhantemente por Michel Foucault.

O advento da pílula libera a mulher, e consequentemente 
os gays e os negros, os diferentes, os reconhecidamente queers. 
O padrão burguês de família até então vigente se esfacela. Os 
arquétipos culturais masculinos e femininos são postos à prova, 
gerando enorme insegurança. A busca por enquadramento 
nesses dois padrões ideais antitéticos ecoa ainda hoje. Os queers 
são realmente estranhos, diferentes? Seria realmente necessário 
separar os queers dos não queers? Haveria alguém perfeitamente 
não queer? Como um superman ou uma superwoman idealizados e 
por serem idealizados, irreais ou surreais? Se André Gide ,no ensaio 
Corydon (1924), já havia assinalado a recorrência de padrões outros 
que os heterossexuais em inúmeras espécies animais, por que ainda 
restaria dúvida sobre a naturalidade e normalidade dos praticantes 
de comportamentos sexuais heterodoxos? Por que é tão difícil 
assumir a própria diferença em relação a todos? Por que se busca 
a identificação completa, impossível, a um padrão comportamental 
rígido e distinto macho/fêmea? É assim que Hosanna se indaga:

2 Chamo de “heterocentrismo” o pensamento pautado pela heterossexualidade.
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Chus ridicule quand chus déguisée en homme, 
[...] Des vrais gestes de femmes, qu’y me disent 
que j’ai [...] “You should work in drags, Claude!” 
[...] Pis chus ridicule quand chus déguisée en 
femme parce que j’ t’obligée de faire la folle pour 
attirer l’attention parce que chus pas assez belle 
pour l’attirer autrement [...] Pis chus t’encore 
plus ridicule quando chus poignée comme ça, 
entre les deux, avec ma tête de femme, mes 
sous-vêtements de femme, pis mon corps [...]. 
(TREMBLAY, 1984, p.29) 3i

Na DR (“discussão sobre a relação”) entre Hosanna e Cuirette 
o questionamento sexual identitário é recorrente. Se Cuirette 
reconhece que sofre por não mais corresponder ao ideal viril jovem 
(TREMBLAY, 1984, p.44), ele também reforça o questionamento de 
Hosanna sobre os gêneros sexuais:

Mais quand on s’engueule oubedonc qu’on a 
quequ’chose de sérieux à se dire, tu sais pus 
comment parler de toé, hein? Tu le sais pus si 
t’es un gars ou ben si t’es une fille, hein? Tu sais 
que c’est ridicule de continuer à parler de toé 
au féminin parce que j’peux te r’mettre ça tu-
suite sous le nez, comme j’le fais là; pis tu sais 
que c’est encore plus ridicule de parler de toé au 
masculin rapport à c’que t’as dans’face, pis des 
guénilles que tu portes [...] Que c’est que t’es, 
Hosanna, hein [...]? (TREMBLAY, 1984, p.45-46) ii

E Hosanna reage incisiva, apontando o diferencial da relação, 
que bagunça os estereótipos de papéis macho/fêmea:

Ben si chus ni un gars ni une fille, pour que c’est 
faire que tu restes avec moé, d’abord! [...] Si c’est 
Hosanna qui t’excite, pour que c’est faire que tu 
couches avec un gars? Pis si c’est Claude, pour 
que c’est faire que tu couches avec un gars qui 
a l’air d’une femme! [...] As-tu déjà seulement 

3  A tradução das citações desse capitulo seguirão ao seu final. [Nota do Editor]
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touché à une femme, le toffe? T’as le complexe 
du gros gars toffe, all right, pourtant, ça fait 
quatre ans que tu me sers de femme de ménage! 
Comprends-tu ça? Ça fait quatre ans qu’on est 
ensemble, pis ça fait quatre ans que c’est moé 
qui mène! C’est moé qui travaille, c’est moé qui 
te fait vivre, pis c’est toé qui lave les planchers, 
qui lave la vaisselle, pis qui fait le spéghatti! 
[...] T’avais jamais pensé à ça que c’était toé, 
la femme, dans nous deux, Cuirette? Tu veux 
savoir que c’est que chus? Ben chus l’homme 
d’ la maison, Cuirette! L’homme d’la maison! 
(TREMBLAY, 1984, p.46-47) iii

O que acontece efetivamente na festa de Halloween é revelado 
ao final do segundo e último ato da peça. Só então a própria Hosanna 
desvenda a razão do incômodo que a atormenta desde o início. 
Suas amigas drags e travecas resolveram, em sua grande maioria, 
lhe pregar uma peça, se vestindo todas de Elisabeth Taylor em 
Cleópatra. E o efeito não poderia ser mais desastroso e vexaminoso 
para Hosanna, pois, de uma maneira geral, todas conseguiram 
uma caracterização mais rica e fiel da personagem. Além disso, a 
brincadeira representa a quebra de uma miragem idealizada de 
mulher, de um sonho identitário impossível. Cuirette reconhece ter 
preparado o golpe com a amiga Sandra, alegando que se tratava de 
uma lição, uma vez que não suportava mais a arrogância e veneno 
do companheiro de vida.

E o ajuste dos ponteiros da relação termina da melhor maneira, 
com declarações recíprocas de amor entre os dois homens, cena 
de uma beleza pungente, honesta, visceral, da maior humanidade:

HOSANNA – [...] Vous avez toutes demoli ma 
vie en papier mâché! [...] J’savais pas que vous 
m’haïssez tant que ça [...] Chus t’un homme, 
Cuirette! Si j’me sus sauvée, comme ça, après, 
en déboulant l’escalier au risque de me pèter la 
yeule, si j’me sus sauvée, Cuirette, c’est parce 
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que chus pas une femme [...] Va falloir que tu 
t’habitues à ça, aussi [...] 

[...]

CUIRETTE – [...] L’important, c’est que tu soyes 
toé. C’est toute. J’pense que c’est toute, Claude 
[...] c’est pas Hosanna que j’aime [...] Va te 
démaquiller [...] Va te démaquiller [...]

HOSANNA – Cléopâtre est morte [...]! (TREMBLAY, 
1984, p.68-69)iv

E os dois se reencontram ao final da peça num enlace amoroso, 
perfeito happy end. As roupagens caem por terra, as máscaras são 
retiradas. Assim não haveria mais necessidade de estereótipos 
diretores, pois os seres podem se revelar em suas complexidades, 
independentemente de demarcações absolutas macho/fêmea.

Judith Butler, em seu cultuado livro Problemas de gênero: 
feminismo e subversão da identidade (1990), afirma: 

Ao imitar o gênero, a drag revela implicitamente 
a estrutura imitativa do próprio gênero – 
assim como sua contingência. Aliás, parte 
do prazer, da vertigem da performance, está 
no reconhecimento da contingência radical 
da relação entre sexo e gênero diante das 
configurações culturais de unidades causais 
que normalmente são supostas naturais e 
necessárias. No lugar da lei da coerência 
heterossexual, vemos o sexo e o gênero 
desnaturalizados por meio de uma performance 
que confessa sua distinção e dramatiza o 
mecanismo cultural da sua unidade fabricada. 
(BUTLER, 2015, p.237-238)

A atualidade da peça Hosanna é evidente, agora em que a 
batalha pela defesa da diversidade sexual representa a esperança 
face ao fundamentalismo religioso intransigente e ditatorial. A 
história mundial mostra que o medo da diferença é capaz das mais 
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loucas crueldades. Se o cientificismo trouxe benefícios incontestes, 
ele também abriu as portas para a categorização desenfreada que 
leva a derivas e equívocos, alimentando preconceitos e puritanismo. 
Obras de arte em museus de todo o planeta são provas de que 
sempre existiram amores entre pessoas de mesmo gênero biológico. 
Os diversos bustos do Imperador Adriano e de seu amado Antinous, 
bem como a taça Warren (no British Museum) são vestígios 
romanos que não deixam dúvidas. Da Antiguidade de Cleópatra até 
os dias atuais, o amor sem barreiras precisa ser preservado. É essa a 
mensagem de Hosanna, a meu ver. Os gritos das drags e travestis da 
festa de Halloween, desmascarando o sonho vão hollywoodiano de 
Hosanna, causando risos, expressão de deboche – “Ose, Anna, ose! 
Ose Anna, ose!” – na verdade se efetiva como realidade: Hosanna 
ousa, ousa estampar o seu sentimento profundo, sem subterfúgios 
ou disfarces, imagem da democracia.
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(Endnotes)
NOTAS DE TRADUÇÃO
i Tradução: “Fico ridícula quando estou fantasiada de homem, [...][...] Gestos reais 
de mulheres, que me dizem que eu [...][...]. ‘Você deve trabalhar montado, Claude!’ 
[...][...] E fico ridícula quando estou fantasiada de mulher porque sou obrigada a dar 
pinta para chamar a atenção pois não sou bonita o suficiente para chamar a atenção 
de outra maneira[...][...] E fico ainda mais ridícula quando estou vestida desse jeito, 
entre os dois, com cabeça de mulher, e meu corpo[...][...]”
ii Tradução: “Mas quando a gente briga ou quando a gente tem algo sério pra 
conversar, você não sabe mais como falar de si, hein? Você não sabe mais se você 
é um cara ou uma garota, hein? Você sabe que é ridículo ficar falando no feminino 
porque eu posso te sacanear como estou fazendo agora; e você sabe que também é 
ridículo falar no masculino com essa cara pintada aí, essa roupa aí [...] Qual é a sua, 
Hosanna, hein [...]?”
iii Tradução:“Bom, se eu não sou nem um cara nem uma garota, por que então você 
fica comigo, pra início de conversa? [...] Se é a Hosanna que te dá tesão, por que você 
trepa com um cara? E se é o Claude, por que você trepa com um cara que parece uma 
mulher? [...] Você já pegou uma mulher, o garanhão? Você fica bancando o garanhão, 
tudo bem, mas já faz quatro anos que você banca a faxineira aqui! Entendeu? Faz 
quatro anos que a gente tá junto, e durante todo esse tempo sou eu quem manda 
aqui! Sou eu quem trabalha, sou eu que te sustento, e enquanto isso, você lava o 
chão, lava a louça e faz a comida! [...] Você nunca percebeu que na verdade você é a 
mulherzinha do casal, Cuirette? Você quer saber qual é a minha? Eu sou o homem da 
casa, Cuirette! O homem da casa!”
iv Tradução: “HOSANNA – [...] Vocês todas detonaram minha vida rapidinho! [...] Eu 
não podia imaginar que vocês me odiassem tanto [...] Eu sou teu homem, Cuirette! 
Se eu me mandei, daquele jeito, depois, descendo a escada que nem um louco, 
quase que me espatifando no chão, se eu me mandei, Cuirette, é porque eu não sou 
uma mulher [...] Você vai ter que se acostumar com isso, também [...]
CUIRETTE – [...] O que importa, é que você seja você mesmo. É só. Acho que é só, 
Claude [...] Não é a Hosanna quem eu realmente amo[...] Tira essa maquiagem [...] 
Tira essa maquiagem[...]
HOSANNA – Cleópatra morreu [...]!”
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ASPECTOS ESTILÍSTICOS DA DESCRIÇÃO DA ESTA-
DA NO MOSTEIRO DE KUM-BUM EM MYSTIQUES ET 
MAGICIENS DU TIBET DE ALEXANDRA DAVID-NÉEL

Renato Venâncio Henriques de Sousa 

“O ato de linguagem, do ponto de vista de sua 
produção, pode ser considerado como uma 

expedição e uma aventura” 
(CHARAUDEAU, 2008, p.56 – grifo meu). 

A frase do linguista francês Patrick Charaudeau, citada na 
epígrafe, anuncia de certo modo, a personagem que está no centro 
de nosso estudo, a exploradora e aventureira Alexandra David-
Néel1, que nasceu nos arredores de Paris em 1868 e morreu com 
quase cem anos em 1969, na cidade de Digne, no sul da França. Esta 
intelectual convertida ao budismo conheceu os meios esotéricos 
de fins do século XIX e início do século XX, além de conviver com 
membros da Sociedade teosófica2 e de frequentar grupos ligados à 

1  Seu nome de batismo é Louise Eugénie Alexandrine Marie David.
2  Fondée en 1875 à New York par Helena Petrovna Blavatsky [...], Henry Steel 
Olcott [...] et William Quan Judge, la ST – qui n’a rien de maçonnique – connaît au 
cours de son histoire des formes et des ramifications variées, mais qui conservent 
les mêmes dénominateurs communs: elles ne proposent pas des “degrés” ou grades 
d’initiation, n’enseignent pas une doctrine [...], et les livres de H. P.B. servent de 
référence [...]. À sa fondation la ST s’est fixée un triple but, respecté par les branches 
issues d’elle: a/ former le noyau d’une fraternité universelle; b/ encourager l’étude 
de toutes les religions, de la philosophie et de la science; c/ étudier les lois de la 
Nature ainsi que les pouvoirs psychiques et spirituels de l’homme. Par son contenu 
et son inspiration, elle est largement tributaire de spiritualités orientales, surtout 
hindoues, et en cela reflète bien le climat culturel dans lequel elle est née. H. P.B. 
et sa Société ont toujours voulu montrer l’unité de toutes les religions dans leurs 
fondements ésotériques et développer, chez les personnes qui en ont le désir, la 
faculté de devenir théosophes. [...] Partie pour l’Inde en 1878, H. P.B. y fonde sa 
revue The Theosophist en 1879 et y installe (à Adyar, près de Madras, en 1883) le 
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magia e a seitas espiritualistas, que observou com um olhar atento 
de “etnóloga”. Ainda jovem, estudou filosofia e línguas orientais, 
tornando-se profunda conhecedora do sânscrito e do tibetano, 
línguas das quais traduziu textos da tradição budista. 

Estudiosa das tradições do budismo na Índia, na China e 
no Tibet, sobre as quais publicou inúmeros livros e artigos ao 
longo da vida, não tinha nada de mística, sendo principalmente 
uma “cerebral”, uma intelectual, muito marcada pelos aspectos 
filosóficos do budismo. Possuía também conhecimentos sobre a 
filosofia ocidental, já que era uma grande leitora de Henri Bergson, 
seu contemporâneo. 

Foi uma grande orientalista e exploradora, mas o que pouca 
gente sabe é que trabalhou também como jornalista, foi cantora de 
ópera na Tunísia e na Indochina francesa, teve uma fase anarquista 
na juventude e foi uma feminista avant la lettre [...]. Aos 35 anos, 
casou-se com Philippe Néel, engenheiro chefe da companhia de 
estradas de ferro da Tunísia. A cerimônia foi celebrada na capital, 
Túnis, em 4 de agosto de 1904. Em 1911, com o apoio do marido, 
decide viajar para a Índia, onde pretende passar alguns meses com 
o objetivo de aperfeiçoar seus estudos de sânscrito e das tradições 
religiosas indianas. Ela passa alguns períodos em Pondichéry, em 
Madras e em Calcutá, antes de alcançar o Sikkim, região sob tutela 
britânica que faz fronteira com a China, onde existe uma importante 
comunidade de origem tibetana. A autora vai ainda ao Japão, à 
Coreia, à China e ao Tibet, retornando à Europa somente em 1925, 
numa viagem que, na verdade, durou 14 anos.

Em 1927, com a publicação de Voyage d’une Parsienne à 
Lhassa (1964), ela se tornou uma celebridade nos meios literários. 
Relato da arriscada aventura que a conduziu à capital do Tibet, em 
fevereiro de 1924, o livro, traduzido para o inglês, conheceu um 
imenso sucesso. Nessa expedição, na qual teve que se disfarçar de 
siège officiel de sa ST. Celle-ci est bien vue par le natifs du pays qui n’ont guère de 
peine à déceler dans ce mouvement un esprit de grande tolérance. H. P.B. rentre 
en Europe en 1885. [...] (FAIVRE, 1992, p.93-94).
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religiosa tibetana e mendigar pelas estradas, contou com a ajuda do 
lama tibetano Aphur Yongden, que ela conheceu quando o jovem 
tinha 14 anos e que, mais tarde, se tornaria seu filho adotivo, indo 
viver com ela no sul da França. 

A chegada ao monastério de Kum-Bum, situado na província 
tibetana do Amdo, narrada pela autora no terceiro capítulo do 
livro Mystiques et magiciens du Tibet (1980), publicado em 1929, 
constitui-se na realização de um sonho para a exploradora, ao 
cabo de um longo périplo que a levou ao Japão, em seguida à 
Coreia e daí à China. Depois das tribulações enfrentadas durante 
a viagem e da travessia de uma região marcada por conflitos entre 
chineses e tibetanos, ela encontra finalmente um “porto seguro” 
e um lugar para dar continuidade a seus projetos de escrita e 
tradução, bem como se preparar para a grande aventura que a 
levaria a Lhassa. Em Koum-Boum, onde viveu de julho de 1918 a 
fevereiro de 1921, a orientalista “a pu observer quotidiennement 
les tulkous, l’arbre sacré, les cérémonies, les rites, les joutes 
oratoires, les danses des lamas, etc” (CHALON, 1993, p.313). 
Lembramos que a estada em Kum-Bum foi uma etapa decisiva 
para a preparação da grande e secreta viagem à capital do Tibete, 
onde acredita-se que nenhuma mulher ocidental jamais pôs os 
pés antes da exploradora francesa.

Segundo Joëlle Désiré-Marchand, “le monastère de Kumbum fut 
édifié au XVIe siècle sur le lieu de la naissance de Tsong Khapa”. Trata-
se do reformador do budismo tibetano a quem a cidade lamaísta 
deve sua notoriedade. A biógrafa acrescenta:

La légende dit même qu’un arbre miraculeux 
poussa exactement à l’emplacement où sa mère 
le mit au monde et que les cent mille feuilles de 
l’arbre portaient et portent encore le célèbre 
mantra“Om Mani Padme Hum”! D’où le nom de 
Kumbum qui signifie “cent mille images. (DÉSIRÉ-
MARCHAND, 2012, p.307)
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Joëlle Gardes-Tamine, em seu livro La stylistique, afirma que:

le texte est le résultat d’une association, d’un jeu 
de complémentarité et de différenciation entre 
différents niveaux, phonique, morphologique, 
syntaxique, lexical et sémantique, rhétorique, 
métrique et rythmique. La première tâche de 
l’analyse stylistique consiste ainsi à relever et 
à classer les faits de langue en fonction de ces 
niveaux [...]. (GARDES-TAMINE, 2010, p.13)

Depois de detalhar cada um destes níveis, a autora explica que 
os fatos levantados e classificados são, em seguida, relacionados uns 
com os outros de modo a se determinar quais são convergentes ou 
divergentes e quais são pertinentes para o texto estudado, uma vez 
que certos fatos resultam da aplicação de regras gerais da língua. O 
fato linguístico pertinente torna-se, por sua vez, um fato estilístico, 
que não se opõe ao primeiro, mas antes apresenta apenas uma 
distribuição e um emprego particulares. Gardes-Tamine precisa, no 
entanto, que o estilo não se identifica à lista destes traços, muito 
menos restringe-se aos fenômenos inferiores às microunidades 
textuais, mas implica uma organização de conjunto (GARDES-
TAMINE, 2010, p.13).

Patrick Charaudeau, ao discorrer sobre o que ele denomina “a 
encenação descritiva”, detém-se em seus componentes e efeitos. 
Para o linguista, “a encenação descritiva é ordenada pelo sujeito 
falante, o qual se torna um descritor (do mesmo modo que o relato é 
ordenado por um narrador)”. Intervindo de maneira explícita ou não, 
o descritor vai criar uma série de efeitos tais como: o efeito de saber, 
de realidade e ficção, de confidência e de gênero. Em seguida, o autor 
diz tratar-se, no entanto, de efeitos possíveis que o leitor real pode 
ou não perceber e acrescenta “que eles não são todos decorrentes 
de uma intenção perfeitamente consciente da parte do sujeito 
descritor” (CHARAUDEAU, 2008, p.139 – grifo do original).

A descrição do ofício da manhã constitui um trecho “antológico” 
pela maneira como orienta o olhar do leitor para os elementos 
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que constroem esta evocação de um culto do qual participam os 
mais variados segmentos da hierarquia eclesiástica do mosteiro. 
Percebemos a silhueta de alguns jovens noviços recortada contra 
o céu ainda escuro e cheio de estrelas. Depois de recitarem uma 
fórmula litúrgica, eles chegam à boca as conchas marinhas com 
as quais executam uma melodia que se espalha pelo mosteiro 
adormecido, e serve como um chamamento para o ofício:

L’appel sonore s’éteint. Des lumières mouvantes 
s’entrevoient à travers les fenêtres des palais 
habités par les dignitaires ecclésiastiques, des 
rumeurs s’élèvent des humbles demeures où vit 
le bas clergé. Des portes s’ouvrent, un bruit de 
piétinement précipité s’entend dans toutes les 
rues de la cité monastique: les lamas se rendent 
à l’office matinal. 

Comme ils arrivent devant le péristyle du hall, le 
ciel pâlit, le jour se lève. (DAVID-NÉEL, 1980, p.99)

Aos poucos, vemos as luzes das residências se acenderem e 
ouvimos os ruídos de portas se abrindo e de passos que ganham as 
ruas do mosteiro. O trecho informa ainda que os monges ocupam 
espaços bastante definidos conforme sua condição social: os ricos 
vivem em palácios e o baixo clero, em habitações humildes.

Em Le lumineux destin d’Alexandra David-Néel, de Jean Chalon, 
lemos que:

chaque moine a son logement particulier. Cela 
va du petit palais pour les plus riches à la très 
modeste cellule pour les plus pauvres. Les 
riches se font servir par les pauvres. Kum-Bum 
est un véritable microcosme qui reflète bien les 
différents étages de n’importe quelle société. 
Dans cette cité de 3800 habitants, on vit, on 
meurt, on prie, et aussi on peut, si on en a 
l’envie et les capitaux, se livrer au négoce. On 
peut être moine et commerçant, réincarné et 
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homme d’affaires, mystique et marchand. Un tel 
mélange, loin de choquer Alexandra, l’enchante. 
Elle savoure les délices de Kum-Bum, à l’ombre 
de l’arbre miraculeux de Tsong-Khapa. (CHALON, 
1993, p.315) 

Mais adiante, a autora nos esclarece sobre as particularidades 
desta gompa, que ela define nos seguintes termos:

Bien que, faute de trouver un autre terme dans 
notre langue, nous devions appeler les gompas 
des “monastères”, il est difficile – si l’on excepte 
le célibat gardé par les religieux et le fait que les 
gompas possèdent des biens indivis – de trouver 
le moindre point de ressemblance entre elles et 
les monastères chrétiens. (DAVID-NÉEL, 1980, 
p.108 – grifo do original) 

Vamos voltar para nosso trecho, no qual se descreve a chegada 
da multidão de monges ao templo, onde será celebrado o ofício:

Enlevant leurs bottes de feutre qu’ils laissent 
empilées de-ci de-là, au-dehors, les religieux 
se prosternent hâtivement au seuil même de 
la grande porte ou sur le parvis, suivant qu’ils 
sont profés ou simples novices, et tous gagnent 
rapidement leur place.

A Koum-Boum et en d’autres plus grands 
monastères, plusieurs milliers de moines se 
trouvent souvent réunis. Foule malodorante 
et dépenaillé parmi laquelle ressortent 
singulièrement les costumes somptueux, aux 
vestes en drap d’or, portés par les grands-lamas 
et les manteaux ornés de pierres précieuses des 
chefs élus qui gouvernent la gompa. (DAVID-
NÉEL, 1980, p.99 – grifo do original) 

Cabe ressaltar que a burguesa Alexandra não se furta à tentação 
de sublinhar a disparidade entre os membros da assembleia. De 
um lado, a “multidão malcheirosa e esfarrapada”, de outro, as 
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vestimentas luxuosas da elite da cidade monástica, que se destacam 
em meio à maré humana. A descrição se orienta, a seguir, para a 
evocação do espaço, isto é, dos aspectos arquiteturais do templo, 
do cenário no qual uma outra multidão, muda e estática, observa o 
espetáculo que está prestes a começar:

Quantité de bannières pendues au plafond, aux 
galeries et accrochées le long des hauts piliers, 
suspendent au-dessus de l’assemblée tout un 
peuple de Bouddhas et de déités, tandis que 
les fresques, dont les murailles sont couvertes, 
l’enserrent entre d’autres cohortes de héros, 
de saints et de démons aux attitudes bénignes 
ou terribles.

Au fond du vaste hall, derrière plusieurs rangées 
de lampes d’autel, luisent doucement les statues 
dorées des grands-Iamas défunts et réliquaires 
d’or et d’argent gemmés contenant leurs cendres 
ou leur momies.

Tenant Ies religieux sous leurs regards persuasifs 
ou impérieux, les dominant par leur nombre, 
tous ces personnages peints, sculptés ou 
matériellement représentés par leurs restes, 
élargissent singulièrement le cadre de la 
réunion. Ancêtres et divinités semblent s’y 
mêler aux hommes: une atmosphère mystique 
enveloppe les gens et les choses, voilant les 
détails vulgaires, idéalisant Ies attitudes et les 
visages. (DAVID-NÉEL, 1980, p.100)

Nesta passagem, há um efeito de duplicação do espaço, já que 
uma enorme quantidade de estandartes pendurados, onde figuram 
imagens de Budas e de divindades, atraem o olhar do observador e 
prolongam a perspectiva em sentido vertical; além disso, afrescos 
representando uma multidão de heróis, santos e demônios do 
panteão lamaico, bem como estátuas douradas dos grandes lamas 
falecidos e relicários contendo suas cinzas ou múmias ampliam 
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o número de participantes do ofício. Abriremos aqui um rápido 
parêntese para citar um trecho da carta que Alexandra escreveu 
ao marido, com quem manteve uma longa correspondência que 
se estendeu por quase quatro décadas, no qual relata sua visita às 
galerias que circundam o saguão do templo e sua coleção de painéis 
contendo imagens de Buda:

Avant-hier, j’errais, après une visite à un vieux 
lama, dans les galeries entourant la cour 
d’honneur du grand hall de réunion. Les murs y 
sont ornés de grandes toiles représentant les 35 
Bouddhas conventionnels. Le peintre était un 
atiste remarquable car les toiles sont de véritables 
oeuvres d’art. Chaque Bouddha est assis “en lotus” 
mais avec une autre attitude des mains et des bras 
et les physionomies aussi, quoique à première 
vue semblables, ont des expressions différentes. 
Je ne me lassais pas de regarder cette collection 
de portraits d’êtres symboliques s’étendant au 
long d’interminables vérandas. [...]. (DAVID-NÉEL, 
1978, p.51 – grifo do original) 

Aqui, longe do tumulto e da multidão, a orientalista pode deter-
se no trabalho do pintor e apreciar esse conjunto de 35 retratos de 
Buda, que ela considera como verdadeiras obras de arte. 

Voltando ao texto que ora analisamos, a descritora dirige nosso 
olhar para a assistência:

Quelque conscient que l’on puisse être de la 
médiocrité intellectuelle et morale de beaucoup 
de moines présents, la vue de l’assemblée elle-
même est profondément impressionnante. 

Chacun est assis les jambes croisées à la manière 
orientale, les dignitaires sur leurs trônes 
respectifs, dont la hauteur diffère suivant le rang 
du lama, et la masse du bas clergé, sur de longs 
bancs recouverts de tapis, presque au niveau du 
plancher. (DAVID-NÉEL, 1980, p.100)
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A autora tem consciência da diversidade constitutiva desta 
comunidade de monges. Como no Ocidente cristão, um número 
incalculável de jovens abraçou a vida monástica para escapar à 
pobreza e buscar uma educação à qual, de outra forma, não teria 
acesso. Portanto, nem sempre se pode falar de vocação religiosa 
num universo tão variado quanto o de Kum-Bum, no qual há 
monges que se dedicam a atividades tão diversas como o comércio, 
a administração, a segurança, a culinária, a educação, os trabalhos 
manuais e artísticos, entre outros. Note-se que a hierarquia 
sacerdotal se reflete nos espaços ocupados por seus membros: a 
elite dos lamas instala-se em tronos elevados, enquanto os lamas 
de origem humilde sentam-se em bancos dispostos quase ao rés 
do chão. Depois desta apresentação do lugar da cerimônia e de 
seus atores, dá-se início à descrição do ofício matinal com os 
acordes dos instrumentos musicais e a participação do coro que 
entoa um cantochão:

La psalmodie commence sur un ton de basse 
profonde et un rythme très lent. Des clochettes, 
des gyalings à Ia voix plaintive, d’énormes 
et tonitruantes trompettes thébaines, des 
tambourins, les uns minuscules, et les autres 
gigantesques, marquent la mesure du choeur 
et accompagnent, de temps en temps, le plain-
chant. (DAVID-NÉEL, 1980, p.100 – grifo do 
original) 

Charaudeau fala, como indicado acima, do “efeito do saber” de 
que o descritor lança mão em seu texto. Segundo o autor:

O efeito do saber pode produzir-se toda vez que 
o descritor procede a uma série de identificações 
e de qualificações que, presumivelmente, o 
sujeito leitor não conhece.

Ele fabrica para si uma imagem de descritor 
sábio (homem de ciência, perito, técnico) que 
conheceria o mundo até os seus mínimos detalhes 
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– seja por sua observação sistemática, seja pelo 
estudo científico deste –, e que utiliza esse 
conhecimento para trazer a prova de veracidade 
de seu relato ou de sua argumentação. (2008, 
p.139 – grifo do original)

Gostaríamos de lembrar que Alexandra David-Néel, durante 
sua estada na Ásia, publicou inúmeros artigos em revistas da Europa 
e dos Estados-Unidos, graças aos quais fez um notável trabalho de 
vulgarização das culturas orientais, com destaque para a Índia, a 
China e o Tibet. Numa carta ao marido datada de 12 de janeiro de 
1919, a propósito de artigos que pretendia publicar, ela diz: “[...] Je 
publierai aussi ‘Le Japon tel que je l’ai vu’. Les Français voyagent peu, 
il n’est pas inutile de les instruire” (DAVID-NÉEL, 1978, p.66, carta 
de 12 de janeiro de 1919 – grifo meu). Portanto, seu objetivo era 
instruir seus compatriotas, na sua opinião pouco afeitos a viagens 
ao exterior e ignorantes no que diz respeito a civilizações como as 
que ela percorria e perscrutava com seu olhar entre filosófico e 
etnográfico e seu poliglotismo. 

No capítulo 3 de Éléments de linguistique pour le texte littéraire, 
Dominique Maingueneau se interessa por dois fenômenos que 
dizem respeito à análise linguística: “a organização do léxico da 
descrição e a questão da perspectiva descritiva” (MAINGUENEAU, 
2000, p.63 – grifo do autor). Para ele, a importância do léxico nas 
passagens descritivas estabelece relações privilegiadas com as 
“taxinomias lexicais”, pelo uso frequente a termos técnicos que o 
texto se esforça em explicar através de diversos procedimentos. De 
acordo com o linguista, 

la description, d’un certain point de vue, peut être 
conçue comme l’ordonnancement d’un ensemble 
de dénominations dans le fil du texte. Se pose 
alors inévitablement au descripteur le problème 
de l’extension du stock lexical à utiliser.

Jusqu’à quel degré de détail pousser le processus 
d’analyse ?
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Faut-il n’employer que des termes censés connus 
d’un lecteur moyen ou des personnages? Faut-il 
recourir au contraire à des termes techniques, et 
si oui faut-il les définir?

La réponse à de telles questions varie en fonction 
de la manière dont on se représente la visée du 
texte. Si l’on réalise des descriptions détaillées 
en usant d’un vocabulaire technique que l’on 
s’efforce d’éclaircir, c’est qu’on s’accorde une 
fonction didactique au roman, les personnages 
se déplaçant dans un univers de référents stables 
et transparents au langage. [...]

En fait, il est très difficile d’apprécier les 
connaissances des lecteurs en matière de 
vocabulaire, et le texte lui-même joue avec ces 
connaissances, feignant par exemple de supposer 
acquis ce qu’il enseigne. [...] (MAINGUENEAU, 
2000, p.63-64 – grifo meu)

Salientamos que, embora concebidas no âmbito da análise de 
romances, tais reflexões podem muito bem aplicar-se à leitura de 
relatos de viagem como os de nossa autora. Chamamos a atenção 
para a parte final da citação: Maingueneau afirma aí que o texto 
joga com o “conhecimento de mundo” do leitor ao fazer de conta 
que este conhece o que está, na verdade, aprendendo ali no 
momento da leitura.

No que concerne à descrição do ofício matinal, analisada 
anteriormente, vimos como a autora produziu um texto bastante 
legível se compararmos a outras passagens do mesmo capítulo, 
nas quais fez uso de notas explicativas para elucidar o sentido 
de um ou outro termo transcrito do tibetano. No entanto, não 
podemos perder de vista que ela escreve para um público leitor 
que, imagina-se, ignora tudo (ou quase tudo) a respeito do Tibet. 
Para nós, leitores do século XXI, que dispomos de meios de acesso 
a uma massa impressionante de informações via internet, além 
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de vivermos numa época em que se publica uma quantidade 
bastante expressiva de textos sobre a cultura tibetana, a maioria 
traduzidos do inglês, para nós que nos acostumamos com a figura 
midiática do Dalai-lama, fica muito difícil nos colocarmos na pele 
do “leitor médio” da época em que o livro de que nos ocupamos 
foi publicado.

Passemos agora à descrição que a autora faz dos policiais do 
mosteiro, denominados dobdobs, e que, segundo ela, são dignos 
de nota: “Ils se recrutent parmi les athlétiques rodomonts illetrés, à 
mentalité de soudards, que la volonté paternelle a introduits comme 
bambins dans la cité monastique, alors que leur place eût plutôt été à 
la caserne” (DAVID-NÉEL, 1980, p.113). No trecho que ora analisamos, 
a descritora vai compor uma imagem destes brutamontes e de sua 
indumentária numa passagem, a nosso ver, antológica:

Braves, avec l’insouciante témérité des brutes, 
toujours en quête de querelles et de mauvais 
coups à faire, ces drôles truculents ont la saveur 
des ruffiants du moyen-âge. L’uniforme qu’ils se 
sont donné est, en général, la saleté. La crasse, 
pensent-ils, ajoute à l’air martial d’un homme. 
Un brave ne se lave jamais. Bien plus, il se noircit 
la peau à l’aide de la suie graisse adhérant au 
fond des marmites, jusqu’à se transfomer en 
nègre parfait. Le dobdob est parfois guenilleux, 
mais, souvent, c’est lui-même qui a lacéré sa 
robe monastique pour ajouter, croit-il, à son 
aspect terrible. Son premier soin, lorsqu’il revêt 
un vêtement neuf, est de le salir ; la tradition 
l’exige. Si chère qu’en soit l’étoffe, le dobdob, 
pétrissant du beurre dans ses mains crasseuses, 
l’applique en couche épaisse sur le vêtement 
qu’il étrenne. La suprême élégance, pour ces 
messieurs, consiste à ce que leur robe et leur 
toge, par l’effet de la crasse savamment créée 
et entretenue, prennent une patine sombre à 
reflets de velours et se tiennent debout, raides 
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comme une armure de fer. (DAVID-NÉEL, 1980, 
p.113 – grifo do original)

Pretendemos analisar esta passagem descritiva com base 
nas reflexões de Charaudeau sobre os procedimentos linguísticos 
empregados no modo de organização descritivo. Segundo o autor, 
estes últimos “utilizam uma ou mais categorias de língua que podem 
combinar-se entre si para servir aos componentes de organização 
descritiva: Nomear, Localizar-Situar, Qualificar” (CHARAUDEAU, 
2008, p.131 – grifo do autor). Vamos nos deter nos Procedimentos 
linguísticos para Qualificar, que consistem no

uso da categoria da Qualificação que, associada 
a outras, permite construir uma visão objetiva 
ou subjetiva do mundo, e produzir efeitos de 
realidade / ficção. Essa atividade se exerce, a 
propósito da descrição dos seres humanos, em 
seu aspecto físico, gestual, de indumentária, 
em suas posturas, gostos, identidade (idade, 
sexo, altura, peso, endereço, etc.), manias, 
comportamentos, palavras, os objetos que 
possuem etc.; e também com relação aos 
seres não humanos, objetos, meio ambiente 
(paisagens, lugares, época, etc.), e aos seres 
conceituais ou fenômenos que são objeto de 
definições. (CHARAUDEAU, 2008, p.138 – grifo 
do original) 

Ato contínuo, o linguista destaca os seguintes procedimentos: 
a) Acumulação de detalhes e de precisões visando criar uma imagem 
de tipo factual do “objeto” descrito e b) Utilização da analogia na 
caracterização do mesmo (CHARAUDEAU, 2008, p.138-139, grifo 
meu). No primeiro caso, o descritor faz, às vezes, uso de “termos 
especializados, mais ou menos técnicos, acompanhados de definições 
como num texto científico, com o objetivo de produzir um efeito de 
coerência realista (verismo)” (CHARAUDEAU, 2008, p.138). No segundo 
caso, ele utiliza elementos explícitos ou implícitos na composição do 
“objeto” da descrição, ressaltando suas qualidades. 
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A citação relativa à guarda do monastério coloca em evidência 
dois aspectos que resumem esse grupo: a brutalidade e a sujeira. 
No primeiro aspecto, encontramos alguns qualificativos ligados 
à ideia de valentia e força física: esses policiais são “atléticos 
fanfarrões” [athlétiques rodomonts] e possuem uma mentalidade 
de “soudard”, isto é, “homem de guerra brutal, grosseiro” 
[homme de guerre brutal, grossier], segundo o dicionário Le Petit 
Robert (DICTIONNAIRE LE PETIT ROBERT, 2013, p.2403). A autora 
precisa que deveriam estar no quartel e não na cidade lamaísta 
de Kum-Bum. Estes homens bravos e brutos estão sempre 
procurando se meter em brigas ou preparando alguma ação 
mal intencionada. Lemos, a seguir: “ces drôles truculents ont la 
saveur des ruffiants du moyen-âge”. De acordo com o Dictionnaire 
Hachette, “ruffian”significa “homem audacioso e sem escrúpulo, 
que vive de expedientes” [homme audacieux et sans scrupules, qui 
vit d’expédients] (DICTIONNAIRE HACHETTE, 2006, p.1426). Ao 
assimilar esses engraçados truculentos a rufiões medievais, ela 
lança mão de uma analogia a partir de elementos explícitos para 
caracterizar os guardas do mosteiro. 

No segundo aspecto, a descrição da sujeira dos guardas passa 
pela evocação do “uniforme que eles confeccionaram” para si. 
Segundo David-Néel, a sujeira reforça o aspecto guerreiro de um 
policial, que nunca se lava. Ela acrescenta que nosso ferrabrás 
escurece a pele com a fuligem gordurosa que adere ao fundo das 
panelas. Quando não anda coberto de andrajos, nosso homem 
rasga sua vestimenta nova para compor uma imagem assustadora, 
Não contente com isso, ele amassa manteiga3 com suas mãos sujas 
e a aplica depois em camadas espessas sobre o tecido da toga que 
está prestes a estrear. A descrição termina assimilando a veste 
sacedotal, transformada em uniforme, a uma armadura de ferro, 
uma vez que, pelo efeito da sujeira acumulada, ela adquire uma 
pátina escura com reflexos aveludados e, graças à rigidez, consegue 

3  Lembramos que a manteiga é um alimento muito presente na culinária tibetana, 
usada, por exemplo, para temperar o chá.
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se manter em posição vertical, o que denota a suprema elegância 
para seus usuários [...]4.

À guisa de conclusão, gostaríamos de dizer que a utilização do 
instrumental teórico fornecido tanto pela Estilística quanto pela Análise 
do discurso para nosso estudo dos aspectos descritivos do capítulo 3 
de Mystiques et magiciens du Tibet, de Alexandra David-Néel, mostrou-
se extremamente produtiva para nosso trabalho. Acreditamos ser 
possível, como diz Maingueneau, no prefácio a seu Éléments de 
linguistique pour le texte littéraire, “rétablir la communication entre 
les enseignements linguistique et littéraire” (MAINGUENEAU, 2000, 
p.V). Para isso, é necessário ressignificar as disciplinas linguísticas, no 
âmbito dos estudos literários de modo a revalorizar seus aportes na 
abordagem da produção literária. Não podemos perder de vista que 
uma obra literária é, antes de tudo, um trabalho de criação com e a 
partir da língua e que tais disciplinas oferecem uma grade de leitura 
extremamente rica e válida para a análise do texto literário.
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RASTROS DE THÉOPHILE GAUTIER NA IMPRENSA 
BRASILEIRA DE 1842 A 1854

Sabrina Baltor de Oliveira

Neste artigo, meu objeto de estudo se restringe às primeiras 
referências feitas a Théophile Gautier na imprensa nacional entre 
os anos de 1842 e 1854, a partir do material disponibilizado no 
acervo da hemeroteca digital brasileira da Biblioteca Nacional.i

Théophile Gautier é um escritor francês cuja obra e crítica tem 
uma significativa importância dentro do nascente campo literário 
francês do século XIX. Tendo nascido em 1811 e falecido em 1872, 
sua participação no meio artístico e literário cobre boa parte 
do século XIX, uma vez que começou a publicar textos ficcionais 
e a trabalhar como jornalista desde muito jovem. Sua primeira 
publicação oficial foi um conto fantástico intitulado La Cafetière, 
no periódico Le Cabinet de Lecture, em 4 de maio de 1831, e sua 
primeira crítica de artes igualmente foi publicada neste ano em 8 de 
outubro na revista Le Mercure de France aux XIXesiècle com o título 
Buste de Victor Hugo. Antes da divulgação destes primeiros textos, 
o jovem Gautier, durante o ano de 1830, já se posicionara a favor 
das inovações feitas por Victor Hugo em sua famosa peça Hernani, 
colocando-se ao lado do nascente Romantismo, lutando quase que 
literalmente contra os adeptos do teatro neoclássico que assistiam 
ao drama romântico apenas com o propósito de vaiá-lo.

Gautier foi, além disso, defensor e escritor de contos 
fantásticos, dividindo com os leitores sua admiração pelo escritor 
alemão E.T.A. Hoffmann no artigo Les Contes de Hoffmann, 
publicado em 1836 na Chronique de Paris e o mesmo texto com 
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outro título, Hoffmann, na seção Estudos Literários da revista Le 
Musée des Familles em janeiro de 1841. 

Ademais, é considerado por muitos críticos um dos pais da 
teoria estética da Arte pela Arte, ao sustentar, em seus polêmicos 
prefácios, sobretudo aquele que abre o romance Mademoiselle de 
Maupin, que o objetivo da Arte deve ser ela mesma, deve visar, 
acima de tudo, a construção do Belo, seja por meio das palavras, 
das tintas, do mármore ou de qualquer outro material artístico. 
Assim, posiciona-se contra a arte social que objetivava a educação 
e a evolução do povo e da sociedade de uma forma geral, mas, por 
outro lado, não cedia igualmente aos valores da sociedade burguesa 
e da literatura que a representava e entretinha.

Sua defesa, como escritor e homem de imprensa, principalmente 
como editor-chefe da famosa revista L’Artiste, dos princípios da 
teoria estética da Arte pela Arte e sua paixão pela poesia que prima 
pela beleza e pela perfeição formal lhe renderam um lugar de culto 
entre os poetas parnasianos franceses e brasileiros. Seu volume 
poético intitulado Émaux et Camées foi colecionado em edições de 
luxo pelo poeta brasileiro Alberto de Oliveira e ofertado a Olavo 
Bilac pelo também poeta parnasiano Alberto Ramos, como pode 
ser verificado no site da Academia Brasileira de Letras.

Essa introdução tenta justificar o interesse de minha pesquisa 
em detectar e analisar a presença de textos, citações e ideias 
de Théophile Gautier em periódicos nacionais do século XIX e 
XX, sobretudo no seu possível papel de incentivador do conto 
fantástico nacional e do parnasianismo brasileiro. Neste artigo, 
trago os resultados obtidos em uma primeira busca no site da 
hemeroteca digital brasileira na década de 40 e nos primeiros 
anos da década de 50 do século XIX, uma vez que a procura na 
década de 30 se mostrou infrutífera sem, por enquanto, nenhuma 
referência a este escritor francês.

Vale lembrar que em seu início, em 2012, a hemeroteca digital 
brasileira disponibilizava 5 milhões de páginas. Em 2013, o número 
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dobrou para 10 milhões, como informam a Coordenadora Geral do 
Centro de Referência e Difusão da Biblioteca Nacional, Mônica Rizzo 
Soares Pinto, e a Coordenadora da BNDigital, Angela Bettencourt, 
na comunicaçãoii apresentada por elas no XXV Congresso Brasileiro 
de Biblioteconomia, Documentação e Ciência da Informação, 
na cidade de Florianópolis, em julho de 2013, ou seja, é possível 
que, com o avanço da digitalização de periódicos pela equipe da 
Biblioteca Nacional, ainda será possível encontrar referências a 
Théophile Gautier anteriores à década de 40 do século XIX, bem 
como mais referências nestes 12 anos que separamos para este 
primeiro estudo. Outra observação importante a ser feita a respeito 
da nossa fonte de pesquisa é a possibilidade de lacunas no sistema 
de buscas. Ainda que a tecnologia de Reconhecimento Ótico de 
Caracteres seja excelente e permita uma economia extraordinária 
de tempo, durante a minha pesquisa, por exemplo, me deparei com 
a tradução de um conto de Théophile Gautier apenas por explorar 
melhor o periódico analisado, uma vez que a assinatura ao fim do 
texto e que revelava a autoria do conto não tinha sido localizada 
pelo sistema. Assim como esta valorosa referência não havia sido 
detectada, outras podem estar perdidas neste oceano de mais de 
10 milhões de páginas. Minha solução para este problema foi tentar 
diversificar as palavras de busca para localizar estes dados perdidos 
de uma outra maneira.

Citarei e analisarei as referências seguindo um critério 
cronológico e me deterei mais, evidentemente, nas que considero 
mais relevantes. A primeira referência no tocante a Théophile Gautier 
em periódicos nacionais ocorre na edição do dia 08 de outubro de 
1842 de Museu Universal: jornal das famílias brasileiras1, na seção 
miscelânea. Trata-se de um conto intitulado O Relógio de M. Charlet. 
O texto se apresenta como uma narrativa verídica endereçada por 
meio de carta ao escritor Théophile Gautier e assinada por Méry.

1  Decidimos modificar o nome dos periódicos e as citações seguindo as normas do 
português contemporâneo, sem, contudo, alterar as palavras, modificando somente 
a ortografia.
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O conto mistura vários elementos: a política inglesa, a questão 
do Oriente e o Egito antigo, numa história mirabolante cheia de 
dramaticidade e peripécias nas quais se torna difícil acreditar. Por esta 
razão, o autor implora a Théophile Gautier que confie em seu relato:

Como todos os espíritos fortes, vós tendes 
um fraco para as coisas incríveis; tendes fé no 
absurdo, como Santo Agostinho; desconfiais 
das histórias, e duvidais pouco das fábulas; a 
vossa filosofia moça é já velha de experiência; 
adivinhais a frioleira dos homens graves. Ao sair 
do colégio, já reconhecíeis que o mestre que vos 
havia ensinado tudo não sabia nada, e só vos 
tinha ensinado a aprender. É, portanto a vós, meu 
caro Théophilo, que dirijo uma história do outro 
dia, pedindo-vos que lhe deis fé. Eu ponho vossa 
credulidade em rude prova, mas não desespero 
da vossa amizade. (MÉRY, 1842, p.116)

Há duas questões pertinentes para nossa pesquisa a respeito 
deste texto. A primeira delas concerne ao pouco tempo empreendido 
entre o lançamento do texto original em francês no jornal La Presse 
de Émile de Girardin, no dia 16 de abril de 1842 e a tradução e a 
publicação deste, em português, apenas seis meses depois, o que 
pode indicar uma prática comum de tradução de textos franceses 
publicados em jornais e revistas nos periódicos nacionais.

A segunda questão é o reconhecimento de Méry em relação a 
Gautier no que diz respeito à sua credulidade em relação a histórias 
fantásticas e à sua expertise em narrativas sobre o Egito. Afinal de 
contas, Gautier havia escrito dois contos no Egito antigo: Une Nuit 
de Cléopâtre e Le Pied de Momie, elaborados respectivamente em 
1838 e em 1840.

O conto de Méry ainda reproduz uma convicção que aparece 
frequentemente em textos de Gautier: a crença de que as 
civilizações antigas, como os gregos e os egípcios, seriam muito 
mais evoluídas do que as sociedades europeias do século XIX. 
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Tanto Gautier quanto Méry não acreditavam no mito do progresso 
tão divulgado por seus contemporâneos.

Méry já tinha dedicado um poema a Gautier em 4 de janeiro de 
1840 no La Presse. Posteriormente, em 1845, os dois escreveriam 
ao lado de Délphine de Girardin, sob o pseudônimo de Vicomte de 
Launay, e Jules Sandeau o romance epistolar La Croix de Berny. 

O segundo texto, em periódicos nacionais, a citar Théophile 
Gautier é uma crítica escrita por José Rodrigues Nunes Filho sobre 
o famoso livro Os Mistérios de Paris, de Eugène Sue, em O Mosaico 
em março de 1846, embora a crítica tenha sido escrita no mês 
anterior, como informa a data presente no fechamento do texto. 
Os Mistérios de Paris foi um dos folhetins mais lidos na França e 
no Brasil durante todo o século XIX. José Rodrigues Nunes Filho 
menciona uma afirmação de Gautier no tocante a Eugène Sue, 
enquanto o censurava pela pobreza de sua linguagem.

Sua linguagem não tem o sublime da expressão, 
talvez pela razão só de querer ele ser lido por 
todos; porque queria estar ao alcance de quem 
o lesse; ele porém que, na expressão de Gautier, 
deveria disputar a Balzac o título de mais fecundo 
romancista francês, se moderasse um tanto sua 
pena a galope, ele dizemos, devia de se lembrar, 
que não tinha de falar só para os ignorantes, ou 
que leem somente por simples curiosidades, que 
sua obra deveria tão bem chegar à parte nobre 
da sociedade, isto é, aos que pensam, meditam, 
quando leem, e que lastimam ver o gênio do 
Sr. Eugenio Sue tão criador, escrever em um 
estilo pouco puro, trabalhado e literário, como 
justamente diz alguém. (NUNES FILHO, 1846, p.142)

A impressão que o artigo deixa ao citar Théophile Gautier 
sem dar qualquer informação extra sobre o autor francês é a de 
que este era uma figura conhecida dos leitores de O Mosaico, que 
tem como subtítulo a inscrição: “periódico mensal da sociedade 
instrutiva da Bahia”.



190

Literaturas Francófonas I: o Século XX em debate

Ainda em 1846, no mês de novembro, no periódico O 
Diário Novo, encontramos uma nova citação de Gautier, em 
forma de epígrafe de um poema intitulado Uns olhos, publicado 
anonimamente. O verso citado “Ils semblent avoir pris ses feux 
au diamant” (Eles parecem tomar emprestado suas chamas ao 
diamante) faz parte de um soneto chamado À deux beaux yeux (A 
dois belos olhos) publicado primeiramente em 1836 na revista La 
France Littéraire e lançado junto ao volume poético de La Comédie 
de la Mort (A Comédia da Morte) em 1838.

Em 1847, Théophile Gautier é citado ao lado de outro autor 
francês, Alexandre Dumas, num resumo feito no jornal O Mercantil 
do dia 23 de agosto de um artigo médico sobre o Haxixe escrito por 
J. Moreau. Gautier é citado justamente por descrever maravilhosa 
e perfeitamente os efeitos da substância estudada. Um ano antes, o 
autor francês publicara na Revue des Deux-Mondes no dia primeiro 
de fevereiro o conto Le Club des hachichins (O Clube dos Haxixins), 
em que descrevia sua experiência com a droga oriental. O mais 
significativo nesta citação é atribuir o adjetivo célebre ao escritor 
francês nesta passagem: “Nota-se primeiramente ali uma pintura 
arrebatadora, devida à imaginação poética de Théophile Gautier, 
dos efeitos do haxixe, destes os experimentou o célebre escritor” 
(HASCHICH, 1847, p.3). Embora o artigo seja de um médico francês, 
o resumo é feito por um jornalista brasileiro anônimo que atribui o 
adjetivo célebre a Gautier. O palpite despertado pelo artigo sobre 
Eugène Sue ganha cada vez mais força. A presença de Théophile 
Gautier nos periódicos brasileiros da década de 40 e da metade da 
década de 50 do século XIX me parece maior do que os 12 registros 
que encontrei e analiso neste artigo.

Em 19 de setembro de 1848, Gautier é novamente citado no 
jornal carioca Correio da Tarde num artigo humorístico denominado 
O Chapéu dos Literatos ao lado de outras celebridades literárias 
francesas como Chateaubriand, Balzac e Gérard de Nerval. O 
artigo é assinado por Corsaire. São dele igualmente outros artigos 
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humorísticos e irônicos que têm a França como tema. Todas as buscas 
que realizamos a respeito de o Corsaire mostraram-se improdutivas. 
No entanto, aventamos a hipótese de que a palavra Corsaire não se 
refira a uma pessoa e, sim, a um jornal publicado de 1823 a 1858 e 
que entre 44 e 47 se fundiu com o Satan de Petrus Borel, autor de 
humor negro e ácido e amigo muito próximo de Gautier e de Nerval. 
Acredito que tais artigos humorísticos publicados pelo Correio da 
Tarde sejam traduzidos deste periódico francês.

A última referência a Théophile Gautier na década de 40 do 
século XIX, em periódicos nacionais, é talvez a mais importante 
e significativa. Trata-se da publicação do romance intitulado 
primeiramente tanto em francês quanto em português Les Deux 
Étoiles (As Duas Estrelas) na seção folhetim do jornal Diário do 
Rio de Janeiro de 13 de julho de 1849 a 29 de agosto do mesmo 
ano. As datas de publicação foram 13, 14, 18, 19, 20, 21, 23 e 27 
de julho; e 8, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 28 e 
29 de agosto. Em cada uma dessas edições, quatro páginas eram 
publicadas, totalizando, ao fim da empreitada, 94 páginas. O Diário 
do Rio de Janeiro traz uma particularidade curiosa: o romance que 
era publicado, no rodapé do jornal, no tradicional espaço reservado 
ao folhetim, foi diagramado e colocado de forma a ser recortado, 
dobrado e conservado pelo leitor como um livro, como podemos 
observar no fac-símile da capa do primeiro dia de publicação do 
conto As Duas Estrelas de Théophile Gautier.
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FIGURA 1 – Folha do Diário do Rio de Janeiro, 1849.
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Assim como o texto de Méry, publicado no Brasil seis meses 
depois de seu lançamento na França, o romance As Duas Estrelas 
foi traduzido e lançado no Diário do Rio de Janeiro em menos de 
um ano. Ele foi publicado originalmente no jornal La Presse d’Émile 
de Girardin, do dia 20 de setembro a 15 de outubro de 1848, em 20 
folhetins, 4 a menos que a tradução brasileira.

No dia 13 de agosto, quando a publicação brasileira completava 
um mês, o folhetim não foi impresso, mas aparece, na página 3 do 
periódico, um anúncio de venda do livro As Duas Estrelas, em francês, 
na livraria Belga-Francesa, na rua do Ouvidor, 105, por 600 réis.

A livraria Belga-Francesa provavelmente apostou na curiosidade 
do leitor do Diário do Rio de Janeiro que já acompanhava a história 
de aventura escrita por Gautier há um mês. O anúncio da livraria 
Belga-Francesa é impresso junto à publicação do conto em mais 
duas oportunidades: 14 e 20 de agosto. Tal investimento da livraria 
em divulgar a venda do livro, mesmo que em francês, pode indicar 
certo sucesso do folhetim do escritor francês junto ao leitor carioca. 
É curioso notar que a primeira publicação do romance em formato 
de livro ocorreu no fim de 1848 por uma editora belga, a Taride. 
Provavelmente, é esta a edição vendida pela livraria Belga-Francesa, 
já que a segunda edição do romance ocorre somente em 1851 na 
editora de Hippolyte Souverain com o título Partie Carrée. Em 1865, 
o jornal L’Univers Illustré publicou o mesmo texto com o título La 
Belle-Jenny. Ainda com esse nome, Michel Lévy faz uma nova edição 
do romance em volume neste mesmo ano. Atualmente, este texto é 
mais conhecido como Partie Carrée.

É no jornal Correio Mercantil que aparece a primeira referência 
a Théophile Gautier na década de 50 do século XIX em periódicos 
brasileiros. Um jornalista anônimo, na edição de 25 de julho de 
1851, em uma coluna que trazia as últimas novidades da Europa, 
faz referência à descrição de Gautier do hipódromo de Paris, 
destacando a “luxuriante abundância de seu estilo” (NOTÍCIAS E 
FATOS DIVERSOS, 1851, p.2).
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Observa-se que, mesmo fora do âmbito literário e artístico, 
num relato de fatos corriqueiros europeus, Gautier é citado sem 
mais explicações, como se seu nome e sua obra fossem conhecidos 
de qualquer leitor do jornal carioca Correio Mercantil. Uma 
curiosidade desta publicação: neste mesmo dia, na seção folhetim, 
estava sendo publicado Os Mistérios do Povo de Eugène Sue.

Em dois volumes da revista Novo Correio das Modas, no ano de 
1852, o nome de Gautier é citado duas vezes. No primeiro número, 
que compreende um volume de 212 páginas, Gautier é citado na 
seção folhetim da quinzena em um trecho no qual o escritor tentara 
procurar metáforas para a brancura de uma estátua. Ele afirma que 
“O próprio Gautier não atinaria a fazê-lo” (SALLUSTIO, 1852, p.39). 

No segundo número do ano, também igualmente volumoso com 
242 páginas, Gautier é mencionado na tradução de um artigo do crítico 
francês Saint-Beuve intitulado A poesia e os poetas em 1852.

Fica evidente, nestas duas citações, o reconhecimento de 
Gautier como grande poeta francês, uma referência em elaboração 
de metáforas. Outro indício relevante destas citações é a tradução 
imediata do artigo de Saint-Beuve, uma vez que seu tema é a poesia 
francesa em 1852, mesmo ano da publicação da revista brasileira.

Em 5 de janeiro de 1853, no jornal Diário de Pernambuco, Gautier 
aparece citado como criador de uma metáfora poética sobre o 
encontro dos olhares de dois amantes num folhetim de Mme Émile 
de Girardin, esposa do dono do La Presse, escritora e amiga próxima 
de Gautier. Seu romance, Margarida ou Dois amores, foi traduzido 
e publicado na seção folhetim do Diário de Pernambuco. A primeira 
edição encontrada deste romance é de 1854, ou seja, mais uma vez 
um folhetim francês foi traduzido para periódicos brasileiros antes 
mesmo de ser publicado em volume.

Assim como As Duas Estrelas, uma segunda novela de Gautier 
é publicada na seção folhetim de um jornal carioca. Desta vez, no 
Correio Mercantil. Trata-se de Militona, cuja primeira publicação foi 
igualmente em folhetim no La Presse, no ano de 1847. A tradução 
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brasileira foi dividida em 15 folhetins, aparecendo no periódico nas 
seguintes datas: 22, 25, 28, 29, 31 de outubro e 5, 7, 9, 14, 17, 19, 23, 
26, 29 e 30 de novembro de 1853.

Em 1854, deparamo-nos com mais uma referência ao escritor 
francês em um texto de crítica literária, na seção Contemporâneos 
Brasileiros, na revista Ilustração Brasileira. Trata-se de um artigo 
elogioso à obra poética de Manuel de Araújo Porto-Alegre escrito 
por Ernesto de Souza. Neste texto, Ernesto defende o poeta 
Araújo de Porto-Alegre de duras reprovações advindas de críticos 
literários brasileiros que seriam opostos aos grandes escritores que 
igualmente enveredaram pelo caminho da crítica literária como 
Théophile Gautier e outros: “Com que direito esses embuçados, 
mesquinhos, antípodas de Solger, de Tieck, Nisard, Gautier, Schlegel 
e Kant, nos falam de obras de mau gosto e de estilo empolado? ” 
(SOUZA, 1854, p.69).

Em 1854, nos dias 19 de agosto e 3, 8, 9, 16 e 30 de setembro, a 
livraria Garnier anuncia a venda de dois livros de Théophile Gautier 
no Diário do Rio de Janeiro: Partie Carrée, edição mais recente da 
novela publicada neste mesmo jornal em 1849, As Duas estrelas, e 
La Peau de Tigre, volume que reúne textos ficcionais e não ficcionais 
escritos por Gautier. Nesta última obra, há de contos fantásticos 
e maravilhosos como Deux acteurs pour um rôle e L’oreiller d’une 
jeune fille a textos sobre moda e comportamento como Le Parfait 
Gentleman e De la Mode. La Peau du Tigre lembra a miscelânea 
existente na seção folhetim dos periódicos condensada em um 
volume. Talvez tenha sido exatamente essa a ideia do editor: reunir 
textos completamente díspares, mas que tivessem em comum, 
além do autor, a popularidade e a leveza do folhetim. Vale destacar 
que esses anúncios não se restringiam apenas aos dois livros 
de Gautier, suas edições eram anunciadas ao lado de centenas 
de romances, novelas e contos de outros autores franceses. O 
título da publicidade era escrito em francês e os volumes eram 
descritos como “choix des meilleurs romans français” (escolha 
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dos melhores romances franceses). Além disso, a livraria Garnier 
anunciava frequentemente, nas duas últimas páginas do Diário do 
Rio de Janeiro, não apenas obras ficcionais, mas livros de Medicina, 
Geografia, dicionários e até obras sobre magnetismo.

Ainda em 1854, nos dias 24 e 27 de setembro e 2 de outubro, 
no Diário do Rio de Janeiro̧  a livraria Garnier divulga a venda de 
um outro volume de contos de Gautier: Les Jeunes-France e de um 
volume de crítica literária Les Grotesques. Desta vez, não se destaca, 
na propaganda, a qualidade dos livros, mas sim sua novidade, seu 
frescor. O anúncio ressalta “Novelas e romances recebidos pelo 
último paquete”. Gautier ainda aparece em uma outra propaganda 
de livros no título de um romance de viagem ao lado de outros 
escritores franceses como Victor Hugo.

Em 12 de novembro de 1854, ainda no Diário do Rio de Janeiro, 
na seção folhetim, Gautier desponta mais uma vez como uma fonte 
de metáforas. O texto de autoria anônima atribui uma comparação 
entre a chuva fina e agulhas inglesas a Théophile Gautier.

Alguns dias depois, em 17 de novembro de 1854, igualmente no 
periódico Diário do Rio de Janeiro, é anunciado pela livraria Garnier 
um livro de luxo, escrito por Gautier e outros escritores, ricamente 
ilustrado com o título: De l’opéra ou chefs d’oeuvres lyriques.

Esses foram os primeiros resultados obtidos a respeito da 
presença de Théophile Gautier em periódicos brasileiros. Os 
dados recolhidos ainda não são suficientes para confirmar minha 
hipótese de que os textos e ideais estéticos do autor francês 
teriam sido importantes para o surgimento do conto fantástico 
e do parnasianismo brasileiro. No entanto, me parece óbvio, 
através das referências analisadas, que Gautier não era um escritor 
desconhecido do público brasileiro e que, inclusive, deve ter 
alcançado alguma popularidade com a tradução e lançamento de 
As Duas Estrelas, como nos faz crer o anúncio da venda do livro 
em francês pela livraria Belga-Francesa e o anúncio desta mesma 
novela pela Livraria Garnier anos depois já com o título Partie Carrée. 
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Outros indícios da presença de Théophile Gautier, que estudaremos 
mais detalhadamente em artigos futuros, aparecem em obras de 
expoentes da literatura nacional como Aluísio Azevedo, que cita o 
autor em seu conto sobrenatural Como o Demo as arma e se inspira 
de forma confessa no conto La Morte Amoureuse para escrever seu 
popular romance A Mortalha de Alzira. 
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LE ROMAN DE SILENCE E L’ENFANT DE SABLE: 
INTERSEÇÕES

Stela Maria Sardinha Chagas de Moraes

Le roman de Silence, do praticamente desconhecido Heldris de 
Cornouailles, escrito por volta de 1270, inscreve-se, de acordo com 
Carlos Alvar (In: CORNOUALLES, 1986, p.X), na tradição dos “romanos”, 
pela utilização dos elementos que implicam essa arte literária:

pocos detalles, gran margen para incluir 
elementos maravillosos o fantásticos, lirismo y 
despreocupación por todo lo que sea accesorio o 
circunstancial, incluído el transcurso del tempo; 
el resultado es evidente: la narración avanza sin 
detenerse, com ritmo veloz, casi frenético, salvo 
cuando se producen digressiones moralizantes. 

No entanto, embora remeta a narrações da “Matéria da 
Bretanha”, aludindo ao rei Artur, e ainda que a personagem Merlim 
tenha papel consideravelmente importante na trama, Le roman 
de Silence não apresenta em nenhuma ocasião o encontro com 
nenhum dos Cavaleiros da Távola Redonda, fato que leva o autor do 
prólogo de El libro de Silence (Le roman de Silence, na sua tradução 
para o espanhol) a afirmar que, apesar da forma, o livro “não é uma 
novela tipicamente artúrica” (CORNOUALLES, 1986).

Trata-se da história de Silence, filha de Eufemie e Cador, que é 
educada como se fosse homem com o objetivo de herdar as terras de 
seu pai – uma vez que o então rei da Inglaterra, Ebain, para punir dois 
maus vassalos, não permite que as mulheres herdem em seu reino. 

O estratagema utilizado por seus pais surte, de fato, bom 
resultado – e Silence irá demonstrar suas artes, tanto no que 
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tange à música, tornando-se “jongleur”, isto é, menestrel, 
quanto no tocante à luta, chegando a ser um famoso “chevalier”, 
ou seja, cavaleiro.

Caberá a Merlim (cuja captura será imposta a Silence pela 
rainha Eufeme), em troca da liberdade, desvendar o mistério da 
androginia da personagem central da obra.

A. Benaim Lasry, autora da tradução em espanhol, aliás, 
primeira versão em língua moderna, no epílogo de El libro de 
Silence, demonstra que, no livro, a ação de Merlim é o resultado de 
uma maldição segundo a qual seria capturado graças a “armadilhas 
e artimanhas femininas” (CORNOUALLES, 1986, p.140).

De fato, pode-se dizer que todo o relato se dirige para o clímax, 
correspondente às interpretações do mago. No entanto, a presença 
da protagonista feminina obrigada a ocultar sua verdadeira 
natureza é um elemento de grande interesse para a narrativa, 
não só por trazer para o centro da história a luta interior travada 
pela personagem (representada, no texto, pela discussão entre a 
Natureza e a Educação), mas também por propiciar o surgimento 
de fatos que aumentam a tensão, complicando a intriga (como, por 
exemplo, a paixão adúltera da rainha por Silence).

Oito séculos passados desde a criação de Le roman de Silence, 
o tema da androginia feminina será discutido, dessa vez através da 
visão de um dos mais aclamados escritores da atualidade, Tahar Ben 
Jelloun, no livro L’enfant de sable e na sua sequência, La nuit sacrée, 
que, aliás, rendeu a seu autor o Prix Goncourt de 1987.

O cenário não é mais o da França medieval e artúrica; já 
não se trata, tampouco, de uma estrutura narrativa derivada de 
canções de gesta. No entanto, o tema é, de certa forma, o mesmo: 
numa sociedade em que, em função da religião, não se perdoam 
as famílias sem filhos-varões, um pai marroquino decide que seu 
oitavo filho, homem ou mulher, seria educado como homem. 
Assim, tal como Silence, Ahmed – na verdade, Zahra, a oitava filha 
do marroquino – será educado dentro dos padrões masculinos de 
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comportamento, assumindo os negócios de seu pai, frequentando 
a mesquita, gozando, enfim, de todos os privilégios que lhe são 
outorgados pelo fato de “ser homem” – chegando mesmo a se 
casar, pois “un musulman complet est um homme marié” (BEN 
JELLOUN, 1985, p.51).

O relato, ao contrário do que sucede em El libro de Silence, não é 
feito por um narrador único, mas por vários “contadores” que dizem 
conhecer a verdadeira história de Ahmed – não correspondendo, o 
fim do primeiro livro (L’enfant de sable), ao desvendar do mistério 
que, “faute de Merlin”, só será elucidado, a julgar pela última versão 
proposta pela história, em La nuit sacrée, com o relato da “própria” 
personagem central.

Guardadas as devidas proporções, observamos que, em que 
pesem distâncias histórico-geográficas e, consequentemente, 
culturais, os dois dramas citados têm muito em comum, um laço, 
particularmente, tornando possível uma análise de cunho 
comparativo das duas obras em questão: a alegoria da mulher 
oprimida.

Um breve estudo sobre a personagem do herói verifica-se, 
portanto, indispensável, no sentido de refletir de maneira mais 
adequada sobre a questão ora levantada, que remete a um certo 
aprofundamento do ponto de vista sociológico e comportamental do 
homem e da mulher, e dos reflexos no e, também, do campo literário.

O herói, segundo Jung, é uma estrutura psíquica – arquétipo – 
encontrada nas mais diversas narrativas, tais como, contos de fadas, 
mitologias, relatos religiosos, lendas, romances, enfim “histórias”.

Já de acordo com Campbell, o herói é o homem ou mulher que: 

Conseguiu vencer suas limitações históricas 
pessoais e locais e alcançou formas normalmente 
válidas, humanas. As visões, ideias e inspirações 
dessas pessoas vêm diretamente das fontes 
primárias da vida e do pensamento humanos. 
(1949, p.28)
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Apesar do arquétipo do herói se configurar como masculino, 
portanto, predominantemente “yang” (princípio taoista da 
polaridade masculina, da atividade solar), as personagens centrais 
das obras Le roman de Silence e L’enfant de sable / La nuit sacrée, 
a saber, Silence e Ahmed, respectivamente, enquanto mulheres, 
atualizam em sua trajetória esse arquétipo.

É importante notar que, apesar do arquétipo ser universal, sua 
manifestação sempre se reveste dos aspectos histórico-culturais 
do indivíduo que o vivencia e será diferente devido, também, às 
diferenças biológicas inerentes aos dois sexos.

Filho de um deus com um humano, dotado, portanto, de 
destreza e coragem incomuns, o herói, que simboliza a união de 
forças celestes e terrestres, nasce com duas virtudes inerentes 
a sua natureza: “a ‘Timé’, a honorabilidade pessoal, e a ‘Areté’, 
a excelência, a superioridade em relação aos outros mortais.” 
(BRANDÃO, 1987, p.23).

Em O herói de mil faces, Joseph Campbell diferencia o herói 
dos contos de fadas do herói mitológico, mostrando que o primeiro 
sempre obtém um triunfo doméstico, microcósmico, ao passo que, 
ao segundo, atribui-se um triunfo macrocósmico, ou seja, histórico-
universal. Em outros termos, o primeiro vence opressores de ordem 
pessoal, enquanto o último regenera sua sociedade como um todo.

Embora a história do herói seja única, traços comuns 
caracterizam as narrativas dos heróis, de uma forma geral. 
A expressão empregada por Campbell, monomito, refere-se 
justamente a essa unidade nuclear que consistiria na tríade 
sequencial: Separação, Iniciação, Retorno.

Afastando-se de seus pais, (SEPARAÇÃO), o 
herói inicia suas aventuras, a partir de proezas 
no mundo quotidiano, até chegar a prodígios 
sobrenaturais, defrontando-se com forças 
fabulosas e alcançando um triunfo decisivo 
(INICIAÇÃO). Ao regressar (RETORNO) de suas 
misteriosas façanhas, ao completar sua aventura 
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circular, o herói acumula energia suficiente para 
ajudar a outorgar dádivas inesquecíveis a seus 
semelhantes. (1949, p.28)

Cabe observar, ainda quanto à caracterização do herói, que 
este, nascendo com uma marca que o torna diferente dos outros 
mortais, precisa de um período de iniciação para desenvolver 
plenamente esta característica singular.

Paradoxalmente, aparentemente, a mitologia do herói conduz 
à tragédia: é que, enfatizando o lado humano, o fardo do destino e o 
sofrimento, estrutura-se a partir da Medida (Métron) estabelecida 
pela sociedade/deuses, seguida da Desmedida (Hybris) do herói, 
ocasionando um alargamento dos padrões anteriores e a inevitável 
punição dos deuses pelo rompimento dos antigos limites.

Esse destino trágico conferirá, ao herói, o direito de ser 
cultuado, a morte constituindo um dos traços diferenciais entre o 
herói e os deuses.

Assim, após alcançar o vértice do triunfo com 
a superação de provas extraordinárias, após 
núpcias e conquistas memoráveis, em razão 
mesmo de suas imperfeições congênitas e 
descomedimentos, o herói está condenado ao 
fracasso e a um fim trágico. (KÉRÉNYI, s/d, p.7)

Mas, antes que tal ocorra, o herói, como demonstrado 
anteriormente, retorna ao local de onde partiu com o objetivo de 
“reatualizar e, portanto, reviver os eventos primordiais relatados 
nos mitos” (ELIADE, 1972).

Esse retorno à origem prepara, assim, um novo nascimento, 
já não do ponto de vista físico, e sim, mítico, admitindo um novo 
modo de existência que visa à restauração da situação original, isto 
é, do Caos e, consequentemente, a reiteração da Cosmogonia.

Trata-se, portanto, de um retorno criativo: ao percorrer o 
caminho da volta, o herói ultrapassa várias etapas de formação que 
dão ensejo à reestruturação do Caos e à recriação da Origem.
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Ligadas a épocas e locais totalmente diferentes, Silence e 
Ahmed-Zara comportam-se de maneira idêntica, ou seja, como 
homem. Aliás, como anteriormente demonstrado, não é por acaso. 
Em ambas as situações, a educação tem papel fundamental e 
concorre de maneira definitiva para a vitória do plano concebido, 
reciprocamente, pelos pais das protagonistas.

O desejo de assegurar a Silence um futuro tranquilo leva Cador 
a arquitetar toda uma série de ardis de forma a impedir que se 
conheça a verdadeira identidade do bebê. 

Da mesma forma, é o pai de Ahmed que conceberá o plano no 
sentido de ocultar a identidade da criança que está para nascer. 

Em ambos os casos, observa-se que o segredo é primordial 
para a perfeita consecução do plano cuja estratégia se baseia em 
fazer da educação um instrumento de, senão anulação, ao menos, 
obscurecimento da natureza, no que tange aos traços físicos e 
comportamentais das duas meninas em questão. Assim, nova 
coincidência de procedimento se verificará nas duas histórias, pois, 
no momento de dar à luz, Eufemie e a mãe de Ahmed serão assistidas 
por uma única acompanhante, nas duas narrativas, mulheres sós no 
mundo, de inteira confiança, uma de Cador, outra, de Hadj Ahmed.

Nos dois casos, ainda, observa-se a submissão da mulher frente 
aos desejos do marido. Tal fato se explica, quanto a Eufemie, pela 
condição da mulher na Europa e, mais especificamente, na região 
da Bretanha da Idade Média.

No que tange à mulher de Hadj Ahmed, a obediência ao marido 
é, também, no mínimo esperada, pois, segundo Ghassan Ascha, 
“Dans la pratique, la femme en Islam n’est pas traitée comme un être 
libre, sa condition n’est pas très éloignée, au vu des jurisconsultes 
musulmans, de celle des esclaves.” (ASCHA, 1989, p.47)

É importante assinalar que a questão da herança constitui 
fator fundamental tanto em Le roman de Silence quanto em 
L’enfant de sable / La nuit sacrée, ressaltando-se, nos dois últimos, 
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a inveja dos irmãos de Hadj Ahmed que esperavam a morte do 
primogênito para dividir grande parte de sua fortuna, caso ele só 
tivesse filhas. 

A partir do aqui exposto, podemos observar que, nas duas 
histórias, o contexto social (as leis e os costumes, a tradição e 
a religião) é o responsável pela atitude dos pais das principais 
personagens que, infringindo as leis básicas da natureza, se outorgam 
o direito de manipular a educação de suas filhas, acreditando, com 
isso, mudar o rumo do Destino.

 Nos dois relatos, portanto, a história dos pais, precedendo a 
das protagonistas propriamente ditas, exerce a função de prólogo, 
evidenciando, assim, a marca distintiva que, como anteriormente 
demonstrado, caracteriza o nascimento dos heróis. A partir do 
nascimento, um período de iniciação terá lugar, nos dois casos, com 
o objetivo de desenvolver essa característica singular que diferencia 
os protagonistas-heróis das outras personagens. Para tanto, faz-se 
mister que as personagens principais se afastem dos pais e realizem 
seu período de aprendizado.

Em função de seu caráter andrógino, a educação da personagem 
central de El libro de Silence será feita por um senescal, já idoso, que 
havia educado Eufemie gozando, portanto, de total confiança por 
parte de Cador e de sua esposa. Ele tudo fará não só para educar, mas 
também para proteger Silence e ocultar o segredo de sua identidade.

Indo e vindo a miúdo, o senescal mantinha no bosque o 
“menino” e a dama de companhia, de modo muito honrado. Silence 
recebia os ensinamentos das letras da dama e fazia seus treinos de 
lutas e equitação com o senescal.

No que tange a Ahmed, novamente fugindo à tradição, é o pai 
que se encarregará de sua educação determinando um afastamento, 
senão do ponto de vista espacial, ao menos psicológico, da mãe. 

Várias serão as etapas iniciatórias de Ahmed: primeiro, a 
circuncisão (ainda que, naturalmente, forjada); em seguida, virá 
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a etapa no “hamman”, sempre junto a seu pai; em seguida, no 
“atelier”; finalmente, na mesquita.

Como se pode intuir, nos dois relatos em questão, a androginia 
que, segundo Campbell, constitui uma das etapas da trajetória 
iniciatória do herói, imposta pelos pais das personagens, consistirá 
em um elemento de conflito, tanto para Silence, quanto para Ahmed.

Num primeiro momento, observa-se que ambas as personagens 
se resignam a sua condição singular. Nos dois relatos, entretanto, o 
conflito Natureza versus Educação será inevitável. Se, por um lado, 
Silence se aplica a cada dia mais em seus treinamentos, por momentos, 
a personagem tenderá a ser subjugada pelo desejo de “ser mulher”.

Aos doze anos, esse desejo se deflagrará de maneira mais 
contundente. No texto, será alegorizado através do diálogo 
empreendido entre a personagem, a Natureza e a Educação, as duas 
últimas tentando convencer Silence quanto a necessidades opostas: 
a Natureza, de deixar falar o coração; a Educação, de não cometer 
perjúrio. Caberá a Silence, após longa reflexão, tomar uma decisão: 
nunca revelar seu segredo.

Nova separação ocorrerá, para Silence, dessa vez, levando-a, 
por sua vontade, para longe das vistas dos pais. O aparecimento 
de dois menestréis em sua casa virá ao encontro da solução 
momentânea para os problemas antevistos pela personagem, 
devido a sua condição. Silence seguirá os dois músicos e com eles 
permanecerá bom tempo, aprendendo a tocar os instrumentos 
com tanta perfeição que, antes que transcorresse o terceiro ano 
desde sua partida, já havia superado os mestres. Estes, sentindo-se 
humilhados, planejarão matar o jovem menestrel.

Enquanto isso, o conde empreenderá vãs e incessantes 
buscas ao filho desaparecido que mudara de nome e passara a 
se chamar Malduit.

Observa-se, assim, que a trajetória heroica de Silence inclui, 
em sua iniciação, as etapas da androginia e do travestismo, além 
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da mudança de nome que espelha, mais uma vez, o conflito entre 
Natureza e Educação: “Llevaba um nombre extraño: en la corte se 
hacía llamar Malduit, pues se consideraba mal enseñado con respecto 
a su naturaliza. Este cambio de nombre también fue llevado a cabo 
con la intención de ocultarse.” (CORNUALLE, 1986, p.67)

Também Ahmed demonstrará encontrar-se em permanente 
conflito com a androginia, embora pareça gostar dessa dubiedade: 
“Ce destin-là avait l’avantage d’être original et plein de risques. Je 
l’aimais bien.” (BEN JELLOUN, 1985, p.34)

Após a morte do pai, a mesma dubiedade irá provocar indagações 
mais profundas e Ahmed escreverá a um correspondente:

L’empreinte de mon père est encore sur mon 
corps. […] Cette empreinte est mon sang, le 
chemin que je dois suivre sans m’égarer. […] À 
présent, je suis le maître de la maison. Mes sœurs 
sont résignées. Leur sang circule au ralenti. Ma 
mère s’est retirée dans le silence du deuil. (BEN 
JELLOUN, 1985, p.66)

De acordo com Duby (1990, p.332), ao contrário do que muitos 
imaginam, na intenção, o amor cortês nada tem de platônico. Trata-
se, na verdade, de um jogo, mais especificamente, de uma caça em 
que o caçador, um jovem, investe em direção à presa: esta é a dama 
(termo derivado do latim domina significando, ao mesmo tempo, que 
se trata de uma mulher que ocupa posição dominante e é casada), 
esposa de um senhor, muitas vezes, do seu próprio senhor. Em todo 
caso, é ela a dona da casa por ele frequentada, encontrando-se, 
hierarquicamente, de acordo com as relações sociais, acima dele. 
Este assume a postura de vassalo, inclusive, fisicamente, uma vez 
que, além de cumprir gestos de obediência, ajoelha-se diante da 
dama, empenhando-lhe sua palavra em não prestar serviço a mais 
ninguém, chegando a fazer-lhe doação de si mesmo. 

A partir desse momento, o jovem deixa de ser livre, enquanto 
à mulher ainda é dado acolher ou recusar a oferta. No entanto, 
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“as regras do amor cortês constrangem a eleita, como preço 
de um serviço leal, a entregar-se por fim inteiramente.” (DUBY, 
1990, p.332).

E é nesse ponto que termina seu poder, pois a dama, sendo 
mulher, não dispõe do próprio corpo que pertencia ao pai, primeiro; 
agora, ao marido.

Atentamente vigiada, a mulher, guardiã da honra do esposo, é 
passível dos piores castigos, bem como seu cúmplice.

A hierogamia, que consiste em uma das etapas iniciatórias do 
herói, converter-se-á, para Silence, num obstáculo: de volta à casa 
paterna, recebida com júbilo pela família e pela corte depois de 
aproximadamente quatro anos em companhia dos dois menestréis 
(de cujas garras escapa dando grande demonstração de astúcia e 
coragem), chamada pelo rei Ebain para permanecer a seu lado, a 
personagem se defrontará com inúmeros problemas causados pela 
revelação dos sentimentos da rainha Eufeme para com aquele que 
julga ser um jovem cavaleiro.

Em função de seu caráter andrógino, o fato de ser objeto do 
amor da rainha configura-se, de imediato, como um problema 
insolúvel: impossibilitado de corresponder aos seus sentimentos, e, 
portanto, de com ela estabelecer uma relação, ainda que em moldes 
precipuamente corteses, Silence se confrontará com inúmeras 
dificuldades em sua trajetória heroica. Como explicar sua recusa à 
rainha a quem, de qualquer forma, deve obediência?

Eufeme, por sua vez, não parece disposta a perder a questão: 
numa inversão de papeis, Silence, “o jovem”, torna-se a presa do 
caçador – no caso, a “dama”, que usava de todos os argumentos 
para convencê-lo a sucumbir a seus desejos.

Diante da frieza dele, no entanto, a rainha deixa livre o rapaz, 
mas, a partir desse momento, tudo fará para destruí-lo. Refletindo 
quanto a sua atitude, conclui, num primeiro momento, que era 
efeminado e que por isso não se interessara por ela.
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Ainda assim, alguns meses mais tarde, a rainha fará novas 
investidas em direção a Silence. Este continuará irredutível e a rainha, 
por medo de que o rapaz a acuse perante o rei, utilizará de artifícios 
como despentear-se e arranhar-se de forma a simular um ataque 
do jovem. Ao chegar, a cena com que se depara o rei é, portanto, 
bem clara: ao indagar a esposa sobre o que se passara, Eufeme acusa 
Silence que, por respeito à rainha e por medo de, para se defender, 
ser obrigado a revelar sua identidade, mantem-se mudo.

Enfurecida, a rainha exige do rei que castigue duramente o 
jovem pelo ultraje supostamente, por ela, sofrido.

O rei, no entanto, era um homem bom e sensato e, apesar de 
uma série de intrigas de Eufeme, envia Silence ao rei da França, de 
quem era vassalo. Dessa forma, Silence será armado cavaleiro aos 
dezessete anos e meio e, durante algum tempo, cessarão as provas 
a que terá que se submeter para salvaguardar sua identidade.

Também no que concerne a Ahmed, o casamento, dentro 
do contexto da androginia e do travestismo, configurará um dos 
obstáculos a serem ultrapassados pela personagem.

De acordo com Campbell,

O casamento místico com a rainha-deusa do 
mundo representa o domínio total da vida por 
parte do herói; pois a mulher é vida e o herói, seu 
conhecedor e mestre. E os testes por que passou o 
herói, preliminares de sua experiência e façanhas 
últimas, simbolizaram as crises de percepção por 
meio das quais sua consciência foi amplificada 
e capacitada a enfrentar a plena posse da mãe-
destruidora, de sua noiva inevitável. Com isso, ele 
aprendeu que ele e seu pai são um só: ele está no 
lugar do pai. (1949, p.121)

A resolução de tomar esposa, então, por parte de Ahmed, se 
prenderia justamente a esse desejo de se igualar ao pai. Devido 
à natureza diferente de ambos, a princípio, tal desejo não poderá 
se realizar. Assim, a decisão tomada pela personagem se reveste 



209

Literaturas Francófonas I: o Século XX em debate

de um certo caráter de ironia, prenunciando, ao mesmo tempo, 
sob aparência de complementação à atitude anteriormente 
tomada pelos pais no tocante ao papel masculino a ser por Ahmed 
desempenhado e, portanto, de total conivência, uma forma 
de vingança, pois a noiva por ele escolhida é Fátima, sua prima 
epiléptica e manca.

Tomando em mãos o destino traçado pelos pais, Ahmed 
pretende subjugar a natureza e sua fragilidade feminina: assumindo 
uma virilidade virtual, acredita inverter os papéis: virar a mesa e 
dar as cartas.

Mas o casamento de Ahmed consistirá, na realidade, em dupla 
etapa iniciática: não apenas a “hiéros gamos”, ou seja, das núpcias 
sagradas, mas também de “catábase”, descida aos infernos e 
encontro com a morte.

A simbologia do leito conjugal, na verdade, funciona ao mesmo 
tempo, como local de restauração pelo sono e pelo amor, mas 
também como local da morte.

E é em realidade com a morte que a personagem se depara: 
a impossibilidade de contato físico com o outro manifestada 
por Fátima, por um lado facilita a tarefa de Ahmed, salvando as 
aparências. Por outro lado, a presença de Fátima no seu quarto, 
no seu universo outrora particular, não só se verificará invasora, 
mas, sobretudo, espelhará suas próprias fraquezas, fazendo-o 
defrontar-se com sua falta de horizonte, com sua negação de vida 
e, finalmente, com a inexistência de porvir.

Se o período de iniciação é marcado por momentos de grande 
dor e desesperança face aos múltiplos empecilhos do caminho, 
o retorno, última etapa da trajetória monomítica do herói, não é 
menos difícil.

Segundo Campbell,

Terminada a busca do herói, por meio da 
penetração da fonte, ou por intermédio da 
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graça de alguma personificação masculina ou 
feminina, humana ou animal, o aventureiro deve 
ainda retornar com seu troféu transmutador da 
vida. (1949, p.195)

Para completar o círculo, a norma do monomito determina que 
o herói inicie uma nova fase de trabalho, a de trazer os símbolos 
de sabedoria de volta ao reino humano, “onde a bênção alcançada 
pode servir à renovação da comunidade, da nação, do planeta ou 
dos dez mil mundos” (CAMPBELL, 1949, p.195). 

Para Silence, o retorno configura-se justamente como uma 
fase em que os momentos de trégua junto ao rei de França 
precedem uma nova série de provas cujos obstáculos trarão muita 
angústia à personagem.

Por um lado, a insurreição na Inglaterra, um ano após sua 
chegada à França, levando-a a lutar ao lado de Ebain, conferirá 
muitas honras e glórias a Silence; por outro lado, a natureza 
feminina, como pano de fundo, é sempre uma ameaça à realização 
de seus feitos.

Além disso, o reconhecimento de Ebain pela bravura de Silence 
– que não só fora responsável por salvar-lhe a vida, mas pusera fim 
à guerra – só faz aumentar o ódio da rainha que, mais uma vez, tudo 
se dispõe a fazer para seduzi-lo, ou eliminá-lo.

Sentindo-se acuado, Silence, dessa vez, será peremptório 
quanto à impossibilidade de satisfazer os desejos de Eufeme.

Enfurecida, a rainha, convencendo o marido quanto às atitudes 
supostamente ultrajantes de Silence para com ela, arquiteta um 
plano que, em princípio, assegurará a destruição do herói: enviá-lo 
à procura de Merlim. Aos olhos do rei e da rainha, Silence jamais 
realizará tal tarefa, pois, o mago, escondido há anos no bosque, só 
poderia ser capturado por uma mulher.

Graças, portanto, ao caráter andrógino da personagem, 
(masculino e feminino a um tempo), Silence, astuta enquanto mulher, 
porém, paradoxalmente detentora de virtudes normalmente 
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atribuídas ao homem (lealdade, retidão e honestidade), fiel a sua 
condição de cavaleiro e vassalo, conseguirá cumprir a ordem de 
Ebain e, em lugar de punição, seu feito propiciará a revelação do 
segredo e a consagração máxima do herói: casar-se com o rei.

Ao desvendar-se o mistério, simbolicamente, operam-se a 
“morte” do cavaleiro Silencius e o subsequente “nascimento” da 
dama Silencia: de forma mítica, a assunção da condição feminina da 
personagem corresponde como que à recriação da origem, logo, à 
reestruturação de sua verdadeira natureza e identidade.

Já no que concerne à personagem Ahmed, de acordo com o livro 
L’enfant de sable, alguns meses se passarão, após a morte de sua 
prima Fatima, até que aquela se decida a sair de casa: fechando-se 
em seu quarto, não abrindo a porta senão à empregada, seu contato 
com o mundo exterior se restringe, a julgar pelo relato do narrador, à 
correspondência que mantém com um misterioso confidente. É este 
período de recolhimento (em que seu quarto, mais do que nunca, 
exercerá a função metafórica de tumba), que levará a personagem 
a refletir sobre sua vida e tomar a decisão de afastar-se da casa dos 
pais e retraçar seu caminho, desta vez como mulher.

A morte de Hadj Ahmed, de acordo com os vários relatos 
de L’enfant de sable, teria precedido o casamento do filho e, 
consequentemente, a morte de Fatima.

No entanto, em La nuit sacrée, a própria personagem, ao narrar 
a morte do pai, estabelece outra cronologia, situando o fato como 
sendo posterior à morte de Fatima, fazendo coincidir seu afastamento 
da casa paterna com o momento do enterro de Hadj Ahmed.

Nova “catábase” se observa, dessa vez, no próprio cemitério 
onde a personagem recém-autodenominada Zahra, escavando 
a sepultura do pai, encontra seu corpo e deposita, junto a ele, 
os objetos que fora apanhar em casa e que remetiam a sua 
identidade enquanto homem – uma calça, uma camisa, a certidão 
de nascimento, a foto da cerimônia de circuncisão, a certidão de 
casamento, entre outros.
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É interessante notar que, com o movimento feito na execução 
de toda essa cena, Zahra, percebendo que ainda está envolta no 
tecido utilizado, até então, para disfarçar os seios, num gesto que 
denota violência, dele se liberta, utilizando-o, em seguida, para 
enforcar, simbolicamente, o pai.

Paradoxalmente, com esse gesto de brutalidade e, portanto, de 
extrema virilidade, Zahra assume de fato sua transformação física e 
uma nova personalidade que, doravante, será naturalmente feminina.

Encerrando o ciclo da vida que até então levara, enterrando 
seu passado de homem junto ao pai morto, rebatizada, Zahra 
recomeçava um novo ciclo, recriava a origem, reiniciava o Caos.

Seguindo uma tendência característica dos romances modernos, 
a protagonista não se enquadra numa perspectiva de definição 
maniqueísta: suas atitudes, bem como a própria duplicidade de seu 
caráter, configuram-se ora como voltadas para o “Bem”, ora como 
voltadas para o “Mal”.

Em todo caso, devido a sua trajetória de características 
monomíticas, a personagem assume o caráter de herói à medida que 
a narrativa avança, realizando-se, plenamente, em La nuit sacrée 
quando, investida de fato de sua identidade feminina, apaixona-se 
pela personagem de um cego – Consul –, conquistando, graças a 
esse sentimento, um lugar – seu lugar – dentro da sociedade.

Dolorosas serão, no entanto, as provas a que terá que se 
submeter para encontrar essa metade perdida. Principalmente, no 
que tange a sua iniciação sexual e, em seguida, no que concerne a 
sua submissão à irmã do Consul.

Uma vez consolidado o estágio da hierogamia, ao contrário 
do que se verifica em Le roman de Silence, a personagem/herói se 
preparará para sua agonia e para a catábase à outra vida.

Assim, colocada frente a frente, pelas artimanhas da irmã do 
Consul, ao pai de sua prima Fátima, Zahra, compreendendo que seu 
segredo fora desvendado, apanhará o revólver e o descarregará no 
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ventre do tio. Tal gesto, encerrará outra etapa de sua vida e iniciará 
uma nova: ela será julgada e condenada a quinze anos de reclusão.

Novas provações terão lugar dentro da prisão: suas irmãs, que 
não perdoarão à personagem os maus tratos sofridos e o abuso de 
poder, submeterão Zahra a uma verdadeira sessão de tortura.

Nem mesmo o Consul poderá trazer alento à dor de Zahra: 
confirmando sua premunição, ele partirá e ela continuará sua vida 
na prisão.

Outras etapas se sucederão até que a personagem seja colocada 
em liberdade e dê continuidade à dinâmica do giro cosmogônico 
pelo reencontro, no último capítulo, com a Assise (cuja morte lhe 
havia sido comunicada, anteriormente, pelo irmão desta), e com 
o Consul, agora denominado “le Saint” (alusão, provável a sua 
“espiritualidade”), prova irrefutável do triunfo da personagem/
herói em relação a todos os obstáculos e sofrimentos impostos pelo 
Destino frente a sua desmedida.

Retomando a comparação entre Silence e Ahmed/Zahra, as 
duas protagonistas das obras Le roman de Silence e L’enfant de 
sable – formando, como anteriormente mencionado, um todo com 
La nuit sacrée – podemos verificar que, em ambos os casos, a trama 
gira em torno da constituição do seu mito e da estruturação de sua 
identidade feminina.

No primeiro livro, a aparente simplicidade do tema traz, na 
verdade, para o centro da discussão, o papel da mulher na sociedade 
europeia do século XIII, demonstrando, de forma evidente, graças às 
correlações estabelecidas com obras da literatura contemporânea, 
que este continua a constituir um tema bastante atual que, no 
entender da tradutora para o espanhol, A. Benaim Lasry, trata de 
questões mais ligadas aos estudos feministas do século XX do que  
às de uma obra medieval (CORNUALLES, 1986).

No epílogo de El libro de Silence, Lasry observa que “Em realidade 
Silence há demonstrado que uma mujer puede guardar silencio; 
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em sentido figurado está hablando em alto: há desenmascarado el 
uténtico problema del silencio de la mujer en el mundo del hombre.” 
(CORNUALLES, 1986, p.154).

Também L’enfant de sable, através de sua protagonista, 
reivindica, segundo Edson Rosa da Silva, “o direito à diferença, o 
direito de ser mulher em um país árabe.” (SILVA, 1994, p.138).

Recompondo sua imagem, consolidando sua identidade 
feminina, Zahra faz sua verdadeira autodescoberta pelo olhar de um 
cego. Daí a afirmação de que a história de Ahmed-Zahra, “ultrapassa 
os limites da referencialidade para tornar-se uma alegoria, aqui 
tomada no sentido que Walter Benjamin lhe confere, ou seja, como 
uma representação do outro oprimido.” (SILVA, 1994, p.38).

O livro L’enfant de sable se destaca, portanto, por ir “um 
pouco além” no que concerne ao questionamento da mulher, a 
obra constituindo-se na “textualisation du discours des minorités, 
l’inscription définitive des plaintes et des cris de ceux qui sont 
muselés par la parole de l’ordre dominant” (SILVA, 1995).

Como podemos notar, no entanto,

do Oriente ao Ocidente, o mito do herói segue 
normalmente o modelo da unidade nuclear 
exposto acima: a separação do mundo, a 
penetração em alguma fonte de poder e um 
regresso à vida, a fim de que todos possam 
usufruir das energias e dos benefícios outorgados 
pelas façanhas do herói. (BRANDÃO, 1987, p.25)

O sacrifício de Silence não foi em vão – e é interessante 
observar que, através de sua obra, o autor parece dar um conselho: 
para evitar de se tornar uma mulher convencional, a jovem deve se 
converter em um homem, educando-se como ele e adquirindo seus 
valores morais.

De fato, graças a seus atos de coragem e a sua lealdade, Silence 
obterá o troféu que restaurará a antiga perfeição: o rei Ebain 
permitirá que as mulheres do reino voltem a ser herdeiras.
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Do ponto de vista pessoal, Silencius morre e nasce Silencia. É 
ela que se casará com Ebain após este ter punido com a morte o 
comportamento de Eufeme.

Era necessário que a personagem-herói demonstrasse seu 
valor como homem, mitificando-se para, então, estruturar-se 
recuperando sua natureza feminina.

Com relação a L’enfant de sable, podemos dizer que, de acordo 
com Campbell, ao chegar ao nadir da jornada mitológica, o herói 
passa pela suprema provação e adquire sua recompensa:

intrinsicamente, trata-se de uma expansão da 
consciência e, por conseguinte, do ser (iluminação, 
transfiguração, libertação). [...] No limiar do 
retorno, as forças transcendentais devem ficar 
para trás; o herói reemerge do reino do terror 
(retorno, ressurreição). A bênção que ele traz 
consigo restaura o mundo (elixir). (1949, p.242)

É exatamente o que se observa no que tange à personagem-
herói de L’enfant de sable: agredindo a autoridade paterna, 
revertendo a ordem familiar, “re-escreve sua vida, subjuga a 
fatalidade, recria seu corpo e seu mundo”(SILVA, 1994, p.39).

Através do estudo do tema da condição da mulher europeia 
medieval e da mulher do “mundo árabe” nos dias de hoje, somos levados 
a concluir que, afastadas sob vários aspectos, aproximam-se, Silence 
e Ahmed-Zahra, por seu caráter heroico, polimorfo e ambivalente, 
constituindo-se fonte de reflexão sobre temas que configuram 
a literatura de todos os tempos – e lugares – e questionamentos 
universais do Homem de outrora e contemporâneo.
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“É NECESSÁRIO SAIR DA ILHA PARA VER A ILHA”: 
DESLOCAMENTOS SIMBÓLICOS NA LITERATURA 
(PÓS)COLONIAL CARIBENHA

Vanessa Massoni da Rocha

a ilha é no mar 
no vento 
no barco 
no pássaro 
no arquipélago 
na terra 
mas também, nela 
a ilha é ela mesma. 
(CAMELO, 2015, p.53)

Pistas iniciais: o olhar do outro
Marc Gélinas, cantor, compositor e ator quebequense, lança 

em 1969 a canção La Guadeloupe com o intuito de enaltecer um de 
seus principais destinos de férias, a ilha caribenha de Guadalupe. Na 
letra, Gélinas exalta as belezas naturais representadas pelas ondas, 
pelo céu azul, pelas frutas e pelo sol capaz de “fazer seu coração 
mais feliz1”. De fato, deixar a ilha e retornar para o Canadá o lança 
num estado de melancolia e de “desgosto de amor”. A canção 
conhece grande sucesso e integra a compilação comemorativa de 
sua trajetória musical intitulada Lorsque le rideau tombe (quando a 
cortina cai), de 2001, ano de seu falecimento.

Para além do inventário afetivo e tropical que compõe a 
música, marcado pela onipresença do sol, pelas ondas e vegetação 
abundantes e pelo clima ameno, salta aos olhos a descrição de uma 
1  São de minha autoria as traduções de textos em francês. [Nota do autor]
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ilha deserta que nem o tímido verso “encontrei tantos bons amigos” 
parece capaz de povoar. A Guadalupe cantada por Gélinas se impõe 
como local de passagem, como bênção divina, como destino 
paradisíaco e como espaço de incomparável beleza natural a ser 
desfrutada pelos estrangeiros em férias programadas para fugir das 
frias temperaturas do país natal. Logo, podemos observar o olhar 
redutor lançado para a ilha, vista, aqui, como espaço subserviente 
destinado apenas ao outro: a seu deleite e a seu ócio. Ressalta-se na 
música um claro apagamento das marcas antropológicas e culturais 
essenciais à identidade de Guadalupe, reduzida à sua inegável beleza 
natural. A descrição pitoresca de Gélinas em muito se assemelha ao 
testemunho de viajantes e ao discurso das publicidades turísticas 
das agências de viagens. 

O deslumbramento do cantor reitera o testemunho do navegador 
Cristóvão Colombo no caderno de bordo redigido em 1502, quando 
da descoberta de uma ilha vizinha: Martinica. Conhecidas como ilhas-
irmãs, Martinica e Guadalupe vivenciaram a colonização francesa, 
se tornaram departamentos franceses em 1946 e integram as 
Antilhas francesas do Caribe. Conta a história que, ao avistar a ilha 
de Martinica, Colombo apaixonou-se imediatamente por ela. Sem 
poupar elogios, confessa: “Esta é a mais linda, mais fértil, mais doce, 
mais calma e mais charmosa ilha do mundo. É a coisa mais bonita 
que eu já vi, meus olhos não se cansam de contemplar tal vegetação” 
(Apud DOUCET, 1989, p.8). Em outro trecho dos apontamentos 
de viagem, Colombo enumera as belezas das paisagens locais: “A 
Hispaniola é uma maravilha: as serras e as montanhas, as planícies e 
os vales, as terras tão bonitas e férteis... É uma terra para desejar e, 
uma vez conhecida, para nunca mais deixar...” (Apud DOUCET, 1989, 
p.17). Depoimentos como estes corroboram a reiterada aculturação 
sofrida pelas ilhas caribenhas, processo iniciado na colonização na 
América e que se estende até os dias de hoje.

Por sua vez, anúncios turísticos nos anos 1980 do catálogo da 
Jet Tours, célebre agência de viagens francesa, nada se diferem 
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da exaltação das Antilhas como destino exótico. Neles lê-se que 
“cada uma é um pequeno país que compartilha com a vizinha praias 
com sombras de coqueiros e banhadas de água transparente azul 
turquesa. O tempo é bom, milagrosamente bom, mas sem calor 
excessivo. As florestas são exuberantes, mas sem animais ferozes” 
(DOUCET, 1989, p.16). Atualmente, mais de quatro séculos após 
os primeiros anúncios, se reedita nos sites da mesma agência de 
turismo o discurso consolidado que se atém apenas ao visual das 
ilhas entoado nos cartões postais. Eis a apresentação da Martinica:

Com mais de 350 quilômetros de costa, estas 
férias na Martinica reservam belas surpresas à 
beira da água, mas também em alto-mar para 
mergulhadores aventureiros que procuram 
magnificência. A Martinica é também uma 
natureza grandiloquente que pode ser 
explorada a pé e no seu ritmo! No final da 
tarde, basta saborear um coquetel enquanto 
contempla o pôr-do-sol e se lembra do seu dia 
delicioso. (JET TOURS) 

Em seguida, a Guadalupe nos é apresentada:

Para esta viagem para Guadalupe, você vai 
ver o país! Em algum tempo, alguns destinos 
mágicos não serão mais desconhecidos, como 
as praias de Sainte Anne e Saint Francis, mas 
também museus e construções arquitetônicas 
de Pointe-à-Pitre na Grande-Terre; mergulho 
e caminhadas em Basse-Terre; a descoberta da 
incontornável Marie Galante que deixa sempre 
um pouco de música na cabeça ... A mais bela 
distração durante estas férias em Guadalupe é a 
própria natureza. Respire com pulmões cheios e 
compartilhe este momento divino com aqueles 
que você ama. (JET TOURS)

Ora, tais anúncios se restringem ao visual caribenho em 
detrimento de toda manifestação cultural de seus habitantes. No 



220

Literaturas Francófonas I: o Século XX em debate

anúncio da Guadalupe, há menção a museus e construções com 
a ressalva de que o mais belo atrativo é a natureza e de que, no 
final das contas, não vale a pena incluir na programação nenhuma 
atividade que não seja a contemplação desta paisagem grandiosa. 
Podemos aludir ao fato de que a referência aos museus e construções 
se dá através da expressão “mas também”, o que configura clara 
hierarquização entre as opções turísticas e o notável apequenamento 
destas sugestões que apenas ladeiam as programações imperdíveis. 
Parece ecoar o adágio de que ninguém se desloca para estas ilhas 
paradisíacas, marcadas pela grandiloquência, pela magia e pelo 
divino, para percorrer caminhos para além da beira-mar. Afinal, 
como assinala o jornalista Daniel Bastien, “tudo está nas Antilhas 
para atrair as multidões [...]: clima tropical, mar, areia, vegetação 
luxuriante e gotas de exotismo” (1989, p.83). 

“Não nos vemos se não saímos de nós”
Em O conto da ilha desconhecida, Saramago nos apresenta uma 

fábula centrada no imaginário insular que encena os deslocamentos 
simbólicos intrínsecos às (re)construções identitárias. Nele, um 
homem simples se apresenta na audiência real e solicita ao monarca 
um barco com o qual enseja descobrir ilhas desconhecidas. O 
diálogo que se segue coloca em xeque as certezas do rei e ressalta 
a insistência do futuro viajante:

Disparate, já não há ilhas desconhecidas, 
Quem foi que te disse, rei, que já não há ilhas 
desconhecidas, Estão todas nos mapas, Nos 
mapas só estão as ilhas conhecidas, E que 
ilha desconhecida é essa de que queres ir à 
procura, Se eu to pudesse dizer, então não seria 
desconhecida,  A quem ouviste tu falar dela, 
perguntou o rei, agora mais sério, A ninguém, 
Neste caso, por que teimas em dizer que ela 
existe, Simplesmente porque é impossível que 
não exista uma ilha desconhecida. (2008, p.17)
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Diante da obstinação do homem, o rei acaba por lhe dar um 
barco para a realização da inusitada viagem. A exígua tripulação, 
composta pelo homem do barco e pela antiga mulher da limpeza 
do castelo real, enumera as motivações da viagem. Replicado à 
exaustão, o trecho a seguir se tornou uma célebre passagem mesmo 
para não-leitores do escritor português:

quero encontrar a ilha desconhecida, quero 
saber quem sou eu quando nela estiver, Não 
o sabes? Se não sais de ti, não chegas a saber 
quem és, O filósofo do rei, quando não tinha 
que fazer, ia sentar-se ao pé de mim, a ver-me 
passajar as peúgas dos pajens, e às vezes dava-
lhe para filosofar, dizia que todo o homem é uma 
ilha, eu, como aquilo não era comigo, visto que 
sou mulher, não lhe dava importância, tu que 
achas, Que é necessário sair da ilha para ver a 
ilha, que não nos vemos se não nos saímos de 
nós. (2008, p.40-41)

Ao término do conto, revela-se ser “A ilha desconhecida” o 
nome de batismo do barco e reafirma-se a ideia de que a viagem 
empreendida se realiza muito mais no plano do desejo de romper 
com o olhar viciado da rotina e das atribulações quotidianas que 
pouco nos permitem ver para além das aparências do que um real 
deslocamento rumo a um espaço geograficamente desconhecido. 
A fábula insiste sobre a necessidade de quebra de paradigmas, de 
saída das numerosas zonas de conforto para ancorar em espaços 
plurais marcados por dúvidas, descobertas, ressignificações e 
reapropriações das mais diversas. Entrar no barco rumo à ilha 
desconhecida consiste em perceber o imperativo de se ver o outro 
e a si mesmo sob outros ângulos, de mudar as perspectivas, de 
reivindicar múltiplas facetas e interpretações para si mesmo e para 
o que nos cerca. 

Diante do convite de Saramago, este artigo valoriza os 
deslocamentos simbólicos na pós-colonialidade caribenha. Busca-



222

Literaturas Francófonas I: o Século XX em debate

se analisar as Antilhas muito além dos relatos de visitantes e guias 
de turismo inebriados pela beleza local e incapazes de apreender 
mais do que a paisagem de tirar o fôlego lhes oferece. É fundamental 
abandonar a artificialidade e as armadilhas engendradas por olhares 
que se limitam (de maneira nada ingênua) aos deleites naturais. 
É preciso povoar nosso olhar para a ilha, ir ao seu encontro para 
desvendar as artes que a compõe e a singularizam. É necessário 
apreender a percorrer com novos olhos a ilha, aprender a ver as 
ilhas desconhecidas que habitam a Guadalupe, a Martinica, entre 
outras ilhas, arquipélagos reféns de olhares redutores claramente 
construídos com o intuito de colonizar, de pilhar, de subjugar e de 
desumanizar suas populações para mais facilmente dar continuidade 
às opressões das metrópoles do dito velho mundo. 

Em contrapartida à visão mergulhada em estereótipos e clichês, 
se edifica, a partir notadamente do século XX, uma arte antilhana 
fortemente militante e engajada. Alain Ménil, escritor martinicano, 
valoriza o cinema antilhano como expressão artística na qual há 
“imagens que lembram que estas terras foram de cana e sangue 
misturados e que elas não se reduzem a este oásis de céus e de mares 
cobertos de areias como sugere regularmente a televisão” (1989, 
p.219). Thiago Camelo, em trecho de poema acolhido como premissa 
de nossas reflexões e presente na epígrafe do artigo, reitera que 
“a ilha é no mar/ no vento/ no barco/ no pássaro/ no arquipélago/ 
na terra/ mas também, nela/ a ilha é ela mesma” (2015, p.54). Ora, 
dispostos “a sair da ilha para ver a ilha”, propomos uma reflexão que 
se aproxime da ilha, que se debruce sobre ela a fim de depreender 
e elencar suas especificidades, suas composições e toda a riqueza 
de seu mosaico. Neste sentido, para além das ondas repetidamente 
evocadas por Marc Gélinas em sua famosa canção, escutaremos as 
vozes que emanam das tramas literárias pós-coloniais guadalupenses 
na obra da escritora Simone Schwarz-Bart para povoar a ilha com 
cores, idiomas, odores, paladares, histórias, personagens e espaços 
que corroboram o preceito de que “a ilha é ela mesma”. 
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Trata-se de uma expressão artística que encontrará nas tramas 
literárias a necessidade de expor a pequenez do olhar pitoresco 
do visitante para dar a ver obras comprometidas a reconhecer os 
valores culturais e antropológicos destas ilhas, retratando rostos, 
nomes e histórias que integram o mosaico cultural caribenho. 
Antonio Cândido (2008) relata a capacidade da obra de arte de 
plasmar o meio, criando o seu público e as suas vias de penetração, 
“agindo em sentido inverso ao das influências externas” (2008, 
p.28). Ora, a literatura antilhana pós-colonial busca equilibrar 
a “dialética do localismo e do cosmopolitismo” (2008, p.117), 
articulando um olhar voltado para dentro, para as questões e 
cores locais com a preocupação com a “irrupção na modernidade” 
(GLISSANT, 1981, p.256-258).

Contudo, um breve panorama da literatura antilhana demonstra 
que os caminhos percorridos para o protagonismo da ilha não foram 
curtos tampouco simples, como explica Diva Damato, especialista 
na obra do martinicano Edouard Glissant: “A história literária 
martinicana até a segunda metade do século XIX se caracteriza 
pelo consumo de textos literários metropolitanos, pelas práticas de 
imitação literária, pelo exílio voluntário dos mais empenhados na 
produção intelectual” (1995, p.92). No final do século XIX, 

com o ensino do francês, divulga-se para um 
público maior a literatura francesa e seus 
padrões estéticos. A produção literária da 
época – quase sempre em francês mas com 
algumas transcrições bastante livres em crioulo 
– é marcada pela visão metropolitana das ilhas: 
Antilhas floridas, felizes, exóticas, folclóricas [...] 
(DAMATO, 1995, p.93)

Indubitavelmente, a literatura do século XIX ainda se mostrava 
atrelada e condenada aos olhares que em nada se distanciavam 
dos testemunhos dos viajantes e das belezas aprisionadas em 
cartões postais. Podemos notar uma continuidade do olhar do 
colonizador europeu que “impôs uma escala de valor único na 
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qual as culturas não-europeias não tiveram seu lugar para além 
das curiosidades exóticas ou culturas pseudoprimitivas” (SAID, 
2007, p.11). Nesta continuidade assimilacionista, o início do século 
XX vê o surgimento da Literatura Doudou, assim explicada pelo 
marticano Patrick Chamoiseau: 

Os escritores-doudous praticavam uma 
museografia de si mesmos. Costumes. Tradições. 
Maneiras. Descrições pitorescas. Este olhar sobre 
eles mesmos reproduzia o olhar dos viajantes 
ocidentais. Seu encantamento se alimentava das 
emoções das crônicas de passagem. Qualquer 
relação íntima com estas magníficas paisagens 
se via ignorada; somente se considerava uma 
exaltação superficial conforme a visão externa 
dos conquistadores deste mundo. (2015, p.51)

Logo em seguida, Chamoiseau se dirige aos doudous indagando-
os acerca literatura que produziam:

vocês que se proclamavam livres, não ouviam 
subir destes lugares encantadores o roncar do 
Caribe exterminado no bojo desta colonização? 
A escrita de vocês não percebia no entorno a 
comoção dos genocídios? Suas doces musas 
conseguiam não ouvir a proa mortuária dos 
navios negreiros rasgarem a beleza do oceano? 
(2015, p.51)

Ora, a crítica contundente do autor martinicano a propósito da 
“cegueira” e da alienação dos antecessores traz novamente à baila 
a urgência apontada por Saramago de que “é necessário sair da ilha 
para ver a ilha, que não nos vemos se não nos saímos de nós”. Os 
artistas doudous pareciam alheios à realidade que os cercava e se 
dedicavam a reproduzir uma visão externa, fria e pitoresca das ilhas 
onde moravam. Pareciam incapazes de ver para além da paisagem 
e, neste sentido, corroboravam o olhar exótico dos viajantes 
estrangeiros. Damato nos lembra de que “esta literatura fazia eco 
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à literatura de viagem cada vez mais numerosa, uma vez que o 
trajeto entre as ilhas e a França tinha sido reduzido a onze dias, 
aumentando consideravelmente o número de viajantes” (1995, 
p.96). Ao questionar seus precursores, Chamoiseau denuncia a clara 
clivagem entre os escritores e o espaço insular, denunciando que 
estes não souberam romper a visão imposta pelos colonizadores 
para fazer as ilhas habitarem plenamente as tramas literárias.

Assim, ao se posicionarem ficcionalmente na continuidade 
artística dos mestres europeus, os Doudous demonstraram o 
grande descompasso entre a literatura e as artes de fazer locais, 
pulverizando o grande pilar identitário que se poderia inscrever nas 
malhas literárias. Produziram, neste sentido, obras quase distópicas 
porque são frutos da separação, do olhar distante, da incapacidade 
de se implicar e de povoar afetivamente as ilhas. Eles se mostram 
indiferentes tanto à história colonial, à escravidão, à vida nas 
cidades quanto à força da oralidade e da contação de histórias, aos 
rituais religiosos, à cultura crioula que se origina nas plantações 
e se forja nos espaços que a circundam. De maneira pungente, 
Suzanne Césaire nomeia a produção doudou de “literatura de rede. 
Literatura de açúcar e baunilha. Turismo literário, Guide Bleu2” 
(Apud DAMATO, 1995, p.96). Eis que a escritora e esposa do grande 
líder marticano Aimé Césaire nos oferece, com singular acuidade, 
termos que imbricam o turismo e a literatura, desconhecendo as 
especificidades de uma e outra área e tratando-os como se tivessem 
as mesmas motivações e os mesmos objetivos. Acaba por rechaçar 
as pretensões literárias do grupo que não soube reivindicar seu 
legítimo lugar de fala no seio caribenho nem dele tirar partido. 

Já na segunda metade do século XX, observamos uma grande 
ruptura nos caminhos literários precedentes. No incontornável 
manifesto Eloge de la créolité (1989), os escritores e ensaístas 
martinicanos Patrick Chamoiseau, Raphaël Confiant e Jean Bernabé, 
este último também renomado linguista, se dedicam a inventariar 
2  O Guide bleu (Guia azul) é uma coleção de guias publicados pela editora francesa 
Hachette desde 1916. Trata-se da mais antiga coleção de guias turísticos franceses.
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os temas e premissas a serem levados em conta pelos intelectuais 
antilhanos em suas produções. Inscritos no desejo de manifestar a 
crioulidade na tessitura artística, de um modo geral, e na literária, 
de maneira mais específica, eles defendem o “princípio que não 
existe nada no mundo que seja pequeno, pobre, inútil, vulgar, inapto 
a enriquecer um projeto literário. Nós fazemos corpo com nosso 
mundo. Nós queremos, na verdadeira crioulidade, nomear cada 
coisa do mundo e dizer que ela é bonita” (2015, .39-40). Segundo 
os escritores, a escrita deve:

aceitar sem divisões nossas crenças populares, 
nossas práticas mágico-religiosas, nosso 
realismo maravilhoso.(...) Escutar nossa música 
e experimentar nossa cozinha; Buscar como 
vivemos o amor, o ódio, o espírito que temos 
da melancolia, nossos modos na alegria e na 
tristeza, na inquietude e na audácia; Buscar 
nossas verdades; Afirmar que uma das missões 
desta escrita é dar voz aos heróis insignificantes, 
aos heróis anônimos, aos esquecidos da Crônica 
colonial, aos que levaram uma resistência 
plena em desvios e em paciências, e que não 
correspondem em nada à imagem do herói 
ocidental-francês. (...) Viver, reviver, fazer viver 
tudo isto intensamente, tremer com os calafrios, 
palpitar onde isto palpita, percorrer nossa 
geografia interna para melhor percebê-la e 
compreendê-la. (2015, p.40-41)

Por certo, diante do estímulo de valorização as artes de fazer 
caribenhas, vislumbradas na riqueza e na pluralidade de seus 
elementos, os autores explicitam a ressalva de que “não se trata 
de descrever estas realidades a partir do modo etnográfico nem 
de praticar o recenseamento das práticas crioulas à maneira dos 
Regionalistas e dos Indigenistas haitianos, mas de mostrar o que, 
através delas, testemunha ao mesmo tempo da Crioulidade e 
da condição humana (p.40 – grifo do original). Neste sentido, o 
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manifesto ilustra a importância de que artes reflitam a cultura 
local e com ela tomem corpo. Trata-se de vislumbrar uma literatura 
intimamente ligada a explorar as origens, os costumes e os pilares 
identitários caribenhos. Cabe ressaltar que este manifesto não 
representou em si um grande divisor de águas no âmbito literário, 
uma vez que escritoras como Simone Schwarz-Bart acolhiam e 
palpitavam em suas obras o espaço antilhano mais de uma década 
antes da publicação do manifesto: seu renomado romance Pluie 
et vent sur Télumée Miracle (nomeado de A ilha da chuva e do 
vento em tradução de Estela dos Santos Abreu de 1986) data de 
1972. Contudo, ao inventariar de maneira sensível as premissas de 
afirmação e de aceitação de si, o texto ressalta os novos rumos das 
manifestações artísticas insulares nas Américas.

Analisaremos alguns aspectos de Ti Jean l’horizon (Joãozinho 
do além em tradução de Eurídice Figueiredo; 1988) de 1979. Nele 
se observa aspectos inerentes à condição de dominação examinada 
por Chamoiseau no livro Écrire en pays dominé (1997), tais como a 
angústia de viver uma época de dominação silenciosa (1997, p.18) e a 
importância da escrita como grito diante de todo o assistencialismo 
da antiga metrópole (1997, p.19) após a departamentalização de 
1946. Certamente, a escrita pode desarticular uma dominação, 
desencadear a energia de um sobressalto (1997, p.300), uma vez que 
coaduna as reações-produções-emoções (1997, p.304), acolhendo-
as na seara literária.

Segundo romance escrito por Simone Schwarz-Bart3, Joãozinho 
do além se consagra inegavelmente como aquele que mais flerta 
com a estética do real imaginário e do sobrenatural. Eurídice 
Figueiredo reconhece que Simone foi a autora “quem utilizou uma 
das figuras mais populares do folclore crioulo como protagonista de 

3  Fazemos referência às obras escritoras apenas pela autora. Se levarmos em conta 
os trabalhos escritos a quatro mãos com o marido, o escritor André Schwarz-Bart, Ti 
Jean passa a ser o terceiro romance e Pluie et vent sur Télumée Miracle, o segundo. 
A estréia literária de Simone se dá em obra conjunta com André: Un plat de porc aux 
bananes vertes, de 1967, primeiro volume do projeto do Ciclo antilhano.
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um romance” (1998, p.133). A pesquisadora aproxima o personagem 
Joãozinho do brasileiro Pedro Malasartes, “um malandro que cria 
estratagemas audazes como forma de sobrevivência em condições 
adversas, numa sociedade extremamente estratificada, em que os 
pobres não tem vez nem voz” (1998, p.134). No romance, composto 
por nove livros, Joãozinho se deixa tragar por uma Fera gigante 
que, por haver engolido o sol, tinha condenado os guadalupenses 
à penúria. Na barriga do gigante, o menino vagueia entre o mundo 
dos vivos e dos mortos, revisita o que acredita ser a África dos 
ancestrais e passa por muitas provas para enfim conseguir retornar 
à terra natal. A palavra Guadalupe aparece dezenas e dezenas de 
vezes no romance, consagrando-se como espaço afetivo para onde 
se faz imperativo regressar. Graças às agruras do pequeno herói, 
Schwarz-Bart se dedica “inscrever o antilhano no seu espaço sócio-
cultural” (SAID, 2007, p.14) reiterando que “o tráfico e a história da 
escravidão operaram um corte que torna a origem africana ilusória, 
errônea e alienante” (SAID, 2007, p.14). Compondo uma “epopéia 
que incansavelmente busca reconstituir a origem” (MALU-MEERT, 
1985, p.15), a autora denuncia a escravidão dos negros ainda na 
África e faz seu herói confrontar o discurso mítico sobre a África, 
discurso bradado reiteradamente pelo avô, às peripécias vivenciadas 
neste continente pelo guadalupense viajante.

Em um diálogo com seu avô, o feiticeiro Wademba, ainda na 
infância, Joãozinho aprende sobre os heróis anônimos que povoam 
o espaço insular:

Foi assim, foi assim que se foi o amigo Obê, há 
muito, muito tempo [...] Há mais de uma vida de 
homem, mais de duas e de três, pois dez gerações 
se passaram desde que fui trazido, criança, para 
esta ilha à deriva. Vi muitos sóis nascerem, e há 
muitos outros negros dos quais gostaria de lhe 
falar: Ako, Mindumu, N’Décondé, Djuka o Grande, 
com o qual cheguei no navio, e outros, muitos 
outros... Mas se você voltar nessas paragens, 
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debruce-se na grama e respire seu odor, pois são 
os cabelos dos heróis que dormem sob a terra [...] 
(SCHWARZ-BART, 1988, p.63)

Promovendo uma revisão da história oficial tal como descrita 
nas crônicas dos colonizadores, Schwarz-Bart leva a termo a 
premissa de que o romanista deve “suprir as falhas existentes 
nas histórias das colonizações” (DAMATO, 1995, p.190). Com uma 
escrita engajada, fortemente ancorada nos costumes caribenhos, 
Simone entrelaça épocas, costumes, músicas, histórias para 
compor romances plurais que refletem as riquezas, as tradições 
e as vicissitudes da antilhanidade. Neles, os heróis esquecidos 
passam a ser deliberadamente nomeados para poderem, enfim, 
ocupar o lugar que lhes cabe no panteão caribenho. Tudo se passa 
como se a autora tomasse as rédeas de sua história, valorizando o 
protagonismo dos oprimidos que foram ceifados da historiografia 
canônica. Trata-se de uma subjetivação capaz de restituir a 
dignidade por séculos usurpada e obliterada. 

A conversa do herói com a rainha do Reino dos Mortos, no sexto 
livro da narrativa, coloca em cena dado complexo de inferioridade 
dos guadalupenses que a dimensão romanesca busca sobrepor:

– Quem é você e qual é o seu nome, ó saltador 
de planícies? 

– Meu nome é Joãozinho e sou simplesmente um 
homem sob as nuvens, um homem qualquer.

– Seu país?

– Chamavam-no Guadalupe – disse o exilado.

– Infelizmente...

 – Rainha, rainha, não se desculpe – disse 
Joãozinho num riso breve: - meu país é tão 
pequeno que ninguém o conhece, e minha nação 
tão fraca que ela mal acreditava em sua própria 
existência..(1988, p.226) 
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Em outra passagem, a Guadalupe também se faz presente:

Eternidades passaram-se na vã procura de um 
caminho, de uma trilha, de um sinal qualquer 
de via subterrânea que levasse à Guadalupe. 
Nenhum morto jamais ouvira falar desse grão, 
dessa poeira de país, e, se conheciam a existência 
de um oceano, em algum lugar, nenhum foi 
capaz de designar-lhe a direção precisa com o 
dedo. (1988, p.213)

A busca pela Guadalupe natal se confunde com a descoberta 
das dimensões de sua identidade. O ato de procurar a Guadalupe 
configura um dispositivo romanesco de busca de si mesmo, de auto-
compreensão nas divagações da errância. Deslocado, desprovido 
de muitas maneiras de defender-se, desiludido com o retorno 
ao espaço ancestral, o pequeno herói compreende a imensidão 
do seu grão de terra e passa a reivindicar a grandeza desta terra 
desconhecida que quase não figura nos mapas. A experiência do 
exílio torna possível o reconhecimento do lar perdido, permite a 
exaltação da beleza de sua pequenez, da beleza de seu sol único, de 
suas planícies povoadas por gente comum. Como salienta Gabrielle 
Said, “o real, a história e o imaginário antilhanos constituem uma 
fonte particularmente rica que é possível e necessária de explorar, 
como ilustra a produção antilhana desde os anos sessenta” (SAID, 
2007, p.14). Por certo, “esta dimensão mágica da narrativa está 
intimamente ligada à sua função simbólica. O espaço que se 
abre no interior da Besta permite ao herói revisitar a cartografia 
guadalupense sobre o modo alegórico e se situar no mundo” (SAID, 
2007, p.110). Partir, aqui, é criar laços com a ilha, reivindicá-la, 
exaltá-la, confundi-la com si mesmo. A experiência de partir remete, 
como alude Saramago, ao imperativo de sairmos de nós para melhor 
nós olharmos. Eis a epopeia tal como foi vivenciada pelo pequeno 
protagonista: de sua pequenez, que metonimiza geograficamente a 
ilha natal, se impulsiona a força motora para inventariar a si mesmo 
e a ilha de origem. Daí se constrói as narrativas de Schwarz-Bart nas 
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quais a Guadalupe se erige como “terra perdida que precisava tanto 
ser amada” (1986, p.207):

A terra depende quase sempre do coração do 
homem: é minúscula se o coração for pequeno, 
é imensa se o coração for grande. A pequenez 
da minha terra nunca me afligiu, e nem por 
isso tenho a pretensão de possuir um grande 
coração. Se pudesse escolher, seria aqui mesmo 
na Guadalupe que eu gostaria de nascer, sofrer e 
morrer. E, no entanto, não há muito, meus avós 
ainda eram, escravos nesta ilha de vulcões, de 
ciclones e mosquitos, de mentalidades estreitas. 
Mas não vim ao mundo para sopesar toda a 
tristeza da terra. Em vez disso prefiro sonhar, 
mais e mais, de pé no meio do meu quintal, como 
costumam fazer todas as velhas da minha idade, 
até que a morte me apanhe em meu sonho, na 
plenitude da minha alegria... (1986, p.9)

Por fim, podemos afirmar que: 

no conjunto, a produção literária antilhana da 
pós-negritude opera um retorno a si, a fim de 
iluminar, a partir de uma experiência particular, 
certa relação com o mundo. Certamente 
marcada pela subjetividade, mas capaz de propor 
uma leitura global do mundo e do homem. (SAID, 
2007, p.14)

Inscrita nesta perspectiva, o legado literário de Simone 
Schwarz-Bart “ultrapassa o exotismo [...] e consegue com uma 
sensibilidade poética e uma simplicidade rara traduzir a esperança 
do povo guadalupense em busca de uma identidade profunda” 
(MALU-MEERT, 1985, p.9) uma vez que “a ilha é no mar/ no vento/ 
no barco/ no pássaro/ no arquipélago/ na terra/ mas também, nela/ 
a ilha é ela mesma” (CAMELO, 2015, p.54).
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