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RESUMO 

 

Trata-se de um estudo comparativo a partir das obras de dois escritores: Moacyr 

Scliar e Régine Robin. Originalmente do sul do Brasil, Moacyr Scliar, que também fora 

médico sanitarista, publicou mais de 80 livros entre romances, contos e ensaios. Sua 

obra enfoca sobretudo a questão da imigração judaica no Brasil e a adaptação e 

integração desses imigrantes à sociedade brasileira. Humor e certa leveza são utilizados 

para tecer personagens não exatamente confortáveis em seus contextos e muitas vezes 

em conflito interno. Personagens que tentam constituir uma identidade que leva em 

conta os traços de memórias e a nova realidade que os cerca. É o caso dos personagens 

de suas obras que integram o corpus desse estudo, ou seja, O centauro no jardim e A 

majestade do Xingu. 

Régine Robin é uma escritora franco-canadense que segue uma tendência de 

escritores do Quebec que privilegiam em seus escritos uma ideia de construção nacional 

que não tem o país como centro, mas uma abordagem identitária que aponta para a 

ampla diversidade cultural e étnica que compõe o Quebec. É o que para muitos é 

chamado de escritura migrante. Robin é professora, socióloga e seus escritos 

compreendem várias áreas do conhecimento. Nosso interesse centra-se principalmente 

na sua produção literária, particularmente o romance La Québécoite e seu livro de 

contos L’immense fatigue des Pierres. Entretanto, sua produção como teórica fornece 

elementos complementares para a análise de suas obras literárias, como, por exemplo, 

Le roman mémoriel. Kafka e La mémoire saturée. 

Regine Robin e Moacyr Scliar têm em comum o fato de criarem em seus livros 

um espaço intermediário entre fatos e ficção, e também apresentarem expressões da 

comunidade americana de origem judaica. De modo que se intercomunicam a dimensão 

nacional, a dimensão regional e a dimensão comunitária transnacional. 

Encontramos em seus romances as temáticas associadas ao imaginário judaico, o 

medo da perda das referências culturais, o desejo de inserção nos novos espaços de vida 

preservando, contudo, uma memória coletiva, que se torna para esses personagens um 

exercício entre "lembrar" e "esquecer". 

 

 



 

 

 

RÉSUMÉ 

 

Il s’agit d’une étude comparée à partir des œuvres de deux écrivains : 

Moacyr Scliar et Régine Robin. Originaire du sud du Brésil, Moacyr Scliar a 

publié plus de 80 livres entre romans, comptes et essais et son œuvre est axée 

surtout autour de la problématique de l’immigration juive au Brésil et de 

l’adaptation et intégration au milieu de la société brésilienne. Il utilise de 

l‘humour et une certaine légèreté pour tisser des personnages pas tout à fait à 

l’aise dans leurs contextes et souvent en conflit interne pour essayer de 

constituer eux-mêmes une identité composée de traces de mémoires et de la 

nouvelle réalité qui les entourent. C’est le cas des personnages de ses œuvres 

qu’intègrent mon corpus, à savoir, Le centaure dans le jardin et Sa majesté des 

indiens. 

Quant à Régine Robin, c’est une écrivaine franco-québécoise qui suit une 

tendance ou un courant d’écrivains québécois qui privilégient dans leurs écrits 

une idée de construction nationale qui n’a pas le pays comme le centre, mais un 

abordage identitaire qui renforce et signale l’ample diversité culturelle et 

ethnique qui compose le Québec. C’est ce qu’ils appellent l’écriture migrante. 

Robin est professeure, sociologue et ses écrits comprennent plusieurs domaines 

de connaissance. Notre intérêt est surtout axé sur sa production littéraire, à 

savoir le roman La Québécoite et son livre de contes L’immense fatigue des 

Pierres. Cependant, sa production en tant que théoricienne fourni des éléments 

complémentaires pour l’analyse de ses œuvres littéraires, comme par exemple 

Le roman mémoriel, Kafka et La mémoire saturée. 

Régine Robin et Moacyr Scliar ont en commun le fait de créer dans leurs 

livres un espace intermédiaire entre les faits et la fiction, et aussi de présenter 

des expressions de la communauté américaine d’origine juive. De sorte que 

s’entremêlent, chez eux, une dimension nationale, une dimension régionale, et 

une dimension communautaire transnationale.  

On retrouve dans leurs romans les thématiques associés à l’imaginaire 

juif, la peur de perdre ses références culturelles, le désir de s’insérer dans ces 

nouveaux espaces de vie tout en préservant une mémoire collective, qui devient 

pour eux comme un exercice entre « rappel » et « oubli ». 
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PRÓLOGO OU PROLEGÔMENOS DE UMA 
TRAVESSIA: IDENTIDADE JUDAICA EM CONTEXTO 
AMERICANO. 

 

 

As ponderações a seguir tratam de um apanhado histórico que compreende a 

vinda de imigrantes judeus para as Américas, particularmente para o Brasil e para o 

Canadá. São momentos que permearam a produção literária de Moacyr Scliar e de 

Régine Robin que têm como um dos principais enfoques a condição judaica em 

contexto americano. 

Identidade judaica e americanidade podem parecer, num primeiro momento, 

temas incongruentes. Tal inter-relação, contudo, não vem a ser esforço poético, 

tampouco se limita ao campo das hipóteses. Numa verificação sincrônica, 

transportando-nos ao período dos descobrimentos, vemos que 1492 não foi somente o 

momento histórico “fundador” da América, mas igualmente uma data marcante para os 

judeus da península Ibérica. Sobre esse período de perseguições, Scliar conta que o dois 

de agosto de 1492 era o prazo final para que os judeus deixassem o solo espanhol 

segundo o édito firmado por Fernando e Isabel, reis católicos de Espanha. Nesse dia, às 

vinte e três horas, os últimos tripulantes embarcavam nas três caravelas de Cristóvão 

Colombo (SCLIAR, 1985, p. 36). Há também conjeturas em torno de uma ascendência 

judaica de Colombo, certamente alguns daqueles renegados estavam a bordo rumo ao 

Novo Mundo. Nascia, desde esses primórdios, uma relação entre a América e a questão 

judaica. 
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Nas expedições portuguesas, a presença de judeus é por certo significativa. 

Cerca de vinte e cinco por cento dos habitantes de Portugal naquela época eram 

cristãos-novos, judeus convertidos à força, condição para que permanecessem no 

território (sobretudo aqueles provenientes de Espanha). Diante daquele contexto, 

sobejavam razões para a aventura no Novo Mundo, que significava sobretudo 

esperança, centenas de anos antes do “sonho americano”.  

Além da presença de judeus nas caravelas de Colombo, sabe-se que na frota de 

Pedro Álvares Cabral esteve, por exemplo, Gaspar da Gama, judeu nascido em 

Alexandria – mencionado por Scliar em A Estranha nação de Rafael Mendes (1983). – 

Tais registros históricos corroboram com frases de efeito provocadoras e bem-

humoradas como a da jornalista Ivonete Pinto: é por estas e outras que com alguma 

frequência ouve-se a hipótese de que a descoberta da América e do Brasil foi coisa de 

judeu (PINTO, 2003, p. 47).  

A relação entre as Américas e a identidade judaica dá-se inicialmente sob o 

prenúncio da imigração. O imaginário judaico é depositário de inúmeros deslocamentos. 

De fato, a viagem é uma das maiores representações simbólicas da vida, representa uma 

busca, não necessariamente um começo ou um fim, mas um percurso que justifique a 

existência humana. Sob o signo dessa busca, pode-se pensar em uma construção da 

civilização ocidental, muitas vezes representada nos textos bíblicos como as passagens 

que falam de Moisés no Egito ou de Noé. Por isso, a figura do judeu errante se 

apresenta profícua quando associada a questões como deslocamentos, travessias 

territoriais e identitárias. Contrariamente a Moisés e Ulisses, cujas simbologias 

fundamentam-se em um passado mítico e cuja viagem, linear, acaba-se na completude 

do objetivo, o judeu errante lança uma ponte entre passado mítico ou lendário e 

presente. Cíclica e indeterminável, sua errância evoca o exílio.  
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Se é com certa frequência sob a imagem da travessia do Velho para o Novo 

Mundo que são encontradas consonâncias entre as obras da franco-canadense Robin e 

do brasileiro Moacyr Scliar, vale pensar aqui em alguns dos principais momentos 

históricos que corroboraram para isso e que portanto são igualmente parte integrante de 

uma memória e de um imaginário coletivo.  

Uma série de deslocamentos precedera essa travessia ao Novo Mundo. Na 

última década do século XV, cerca de trezentos mil judeus partiram da Espanha, que 

acabava de adotar a política “um só reino uma só religião”. A grande maioria dirigindo-

se aos portos do Mediterrâneo, para a Itália, África, Turquia ou Portugal. Acredita-se 

que esse número representava cerca de vinte por cento da população espanhola 

(CALIMANI, 1996, p. 294) dos quais boa parte optou pela solução menos arriscada: 

Portugal. Ali, um novo acontecimento vai colocá-los novamente em marcha: o rei de 

Espanha propõe casamento de sua filha Isabel com Manuel à condição, entre outras, de 

expulsar os judeus de seu reino. Pela relativa importância, algumas estratégias foram 

aplicadas para fazê-los permanecer no território: um número sem precedentes de 

conversões foi realizado a força. Surgem assim os marranos, judeus convertidos que 

praticavam a religião secretamente. Em 1497 começaram os batismos forçados de 

crianças, que eram em seguida confinadas a famílias cristãs. Para evitar tal coisa, muitos 

pais também se converteram.  

Foi entre os holandeses que a comunidade judaica encontrou melhor acolhida 

durante o período da Inquisição, surgindo nomes importantes como o filósofo Baruch 

Espinosa. Por meio das invasões holandesas, chegam a terras brasileiras (Recife, por 

volta de 1630) os primeiros judeus não convertidos que acabam, no entanto, tendo sua 

sorte mudada com a reconquista de Pernambuco pelos portugueses, cuja política para 

com eles era adversa. 
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Levantar esse histórico, longe de querer reatualizar registros que legitimam um 

discurso do ressentimento e do oprimido, tem por propósito informar ao leitor uma 

parcela de possíveis elementos que compõem o imaginário e o inconsciente coletivo 

judaico direta ou indiretamente. Contudo, essas reiteradas perseguições, ainda que 

relevantes, podem desmesuradamente revestir o conceito de identidade judaica.  

No campo literário, para o escritor que aborda em suas obras a identidade 

judaica, como é o caso de Robin e de Scliar, esse conteúdo histórico é quase 

incontornável. O risco é no entanto transformá-lo em tema central da problemática 

judaica, fazendo crer, a despeito da intenção do autor, que cultura e identidade judaica 

circunscrevem-se a esses fatores.  

As principais vagas migratórias de judeus com destino às Américas fazem parte 

da relação entre ficção e contexto histórico tão privilegiada por esses autores. Elas 

ocorrem sobretudo a partir da segunda metade do século XIX, momento de grandes 

crises e transformações no continente europeu: na Rússia do Tzar Alexandre II (1855-

1881) começam os pogroms (1870), que significa em russo “destruir completamente”; 

na Áustria e na Hungria, um anti-semitismo de cunho econômico; na Alemanha, meio 

século antes de Hitler, um conflito entre católicos e protestantes elege o judeu como 

bode expiatório. Assim, o quadro da população judaica na Europa ao final do século 

XIX, segundo o historiador Riccardo Calimani, possuía características precisas e gerais: 

uma queda da natalidade (menos confiança no futuro), envelhecimento e tendência à 

urbanização, uma vez que em muitos lugares da Europa o judeu era privado de cultivar 

a terra e até mesmo de possuir uma. 

Curiosamente, persistia, apesar das condições miseráveis, o mito do judeu rico 

que tinha por modelo o reputado êxito dos Rothschild, irmãos que, por meio de 

informações privilegiadas, enriqueceram investindo na bolsa de valores. Reiteradas 
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vezes, os personagens de Moacyr Scliar, quando desfavorecidos, suscitam 

melancolicamente o fato como modelo desejado e inatingível de astúcia e fortuna. 

O ano de 1881 foi tão crucial para a história judaica como o de 1492. Após o 

assassinato de Alexandre II, desencadeou-se uma maré de pogroms. Entre os acusados 

estava um judeu e o fato acabou catalisando as angústias e dificuldades do regime. 

Redução de zona de habitação, limitação de direitos, e uma grande onda de agressões 

físicas e morais e ainda um estado de miséria crescente seriam argumentos suficientes 

para a escolha do caminho da imigração rumo às Américas. Segundo Calimani, entre 

1881 e 1914, dois milhões e setecentos e cinquenta mil judeus abandonaram a Europa 

central. Êxodo poucas vezes visto. A população judaica de então era estimada em dez 

milhões, um a cada quatro judeus estava em trânsito migratório. Evidentemente que 

esses movimentos não se limitaram à comunidade judaica, haja vista o número de 

imigrantes de origem italiana, polonesa, irlandesa e alemã entre outros. Mesmo se para 

os judeus a crise europeia fora particularmente significativa, atingira a todos. Muitos 

acabaram por desembarcar nos EUA, na Argentina, no Canadá e no Brasil. 

A religião, embora um componente unificador e por vezes de organização social, 

não foi fator preponderante na composição da identidade judaica em contexto 

americano. Os judeus imigrantes do final do século XIX eram supostamente os menos 

ligados às ideologias: sionismo, socialismo ou religião. Na Rússia, por exemplo, 

permanecer era lutar pelas convicções e o fracasso da Revolução em 1905 fez do êxodo 

uma saída para muitos que sobreviveram a ela. 

O secular humor judaico, mesmo nesses períodos de tensão apresentava-se como 

importante recurso para contornar crises agudas, permitindo retratar de forma menos 

traumática a dura realidade. Em Samovar nos Trópicos, Ivonete Pinto lembra uma 

anedota contada por Scliar, revelando de forma bem-humorada a dificuldade da 

coexistência da comunidade judaica e do regime soviético: 
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Um visitante norte-americano percorre o povoado 
ucraniano: 

- Por que a sinagoga está fechada? Pergunta, dirigindo-se 
ao funcionário local. – Será talvez pelas normas anti-semitas 
de seu país? 

- Em absoluto - responde o funcionário – Isso se deve 
simplesmente à falta de um rabino idôneo. 

- Mas como é possível? – pergunta o norte-americano. – 
Você pretende me convencer de que não existem candidatos 
para o cargo? 

- Na realidade, tivemos três – diz o funcionário. – O 
primeiro aspirante trouxe um diploma onde constava que era 
rabino, mas não pertencia ao partido comunista. O segundo 
candidato era membro do partido, mas lhe faltava o certificado 
de rabinato. E o terceiro, que reunia ambos os requisitos, tinha 
uma pequena dificuldade: era judeu. (PINTO, 2003, apud 
SCLIAR, p. 20)  

 

No início do século XX foi a vez dos judeus romenos somarem-se à vaga 

migratória. Alguns eram conhecidos como fusgeyer, caminhantes miseráveis que 

esperavam alguma forma de ajuda para poderem partir para a América. A imagem de 

países de acolhida como Canadá e Brasil, mesmo em solo europeu, já invadia o 

imaginário dos potenciais imigrantes. Curiosamente, uma das músicas que entoavam 

pelo caminho continha o seguinte dizer: “Va, petit juif, dans le vaste monde ; au 

Canada tu gagneras de quoi vivre”. (CALIMANI, 1996, apud HOWE, p. 365). 

Aos que permaneciam, a partida dos próximos à América face às incertezas era 

como o anúncio de uma morte. Calimani lembra que emigrar significava entrar em 

contato com contrabandistas que se ocupavam de fazer passar ilegalmente as fronteiras, 

sofrer interrogatórios e quarentenas desnecessárias. Scliar recria esse ambiente ao narrar 

em a Majestade do Xingu a fuga durante a noite de judeus russos que, com ajuda de 

atravessadores, tentavam alcançar o porto para imigrarem ao Brasil.  

A crescente migração de judeus do final do XIX e início do XX veio modificar 

significativamente o mapa étnico, econômico e cultural das Américas. Apenas entre 

1900 e 1910 mais de um milhão de judeus migraram para o Novo Mundo. Para muitos o 
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sonho americano tornava-se uma batalha diária pela sobrevivência. Se por um lado as 

violências físicas eram relegadas ao passado, assolava-lhes dúvidas morais e crises de 

identidade, sobretudo, porque se encontravam na necessidade de mudar hábitos culturais 

e formas de trabalho segundo o novo ambiente.   

A experiência de um grupo secularmente ameaçado e cuja sorte destinava 

condições precárias, teve reações práticas e psicológicas. Esses traços históricos 

propiciaram o desenvolvimento de certa unidade e de ajuda mútua. Surgiram assim 

algumas organizações que tentavam tornar menos incerto o processo da vinda de judeus 

para a América. A ICA foi uma delas (Jewish Colonization Association). Organizada 

em 1891 pelo barão Maurice Hirsch, judeu francês, (frequentemente mencionado com 

admiração tanto em O centauro no jardim como em A majestade do Xingu) juntamente 

com outros judeus abastados como o barão Franz de Phillippson, cujo nome é dado a 

uma das primeiras colônias judaicas brasileiras estabelecida na cidade de Santa Maria, 

ocupou-se sobretudo de judeus russos, que, ao final do século XIX, representavam mais 

da metade dos judeus europeus. Nos planos da ICA de imigração para as Américas, 

como nos referimos anteriormente, além do Brasil, estavam países como Argentina e 

Canadá. 

Assim, a chegada ao Brasil, país de muitos imigrantes e de legislação favorável 

gerava expectativa. Circulam até hoje alguns mitos em torno da receptividade de seu 

povo bem como da generosidade do território, suas frutas e seu clima. A esse respeito, 

uma música popular atribuída a imigrantes italianos reproduzia a impressão que tiveram 

ao avistarem o solo brasileiro pela primeira vez, comparando-o a um ramalhete de 

flores. Se encontramos essa imagem idealizada na perspectiva de alguns dos 

personagens de Scliar ao longo de seus romances, há ao mesmo tempo o registro de 

certa melancolia em relação ao que ficara para trás. Esse aspecto o autor trata mais 
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particularmente em seu livro Saturno nos trópicos: a melancolia europeia chega ao 

Brasil (Companhia das letras, 2003). 

Scliar vai não somente representar o imigrante judeu bem-sucedido, por vezes 

estereotipado, mas também a angústia daqueles que só conseguiram intensificar sua 

condição miserável. Na obra O ciclo das águas (LP & M, 1975), por exemplo, ele 

retrata a situação de judias que viviam na prostituição e na esperança de economizar o 

suficiente para retornar à Europa. Representa-se aqui o impacto entre o sonho e a cruel 

realidade do imigrante.  

As primeiras terras foram adquiridas a partir de 1902 com incentivos fiscais do 

governo Brasileiro. Era na atividade agrícola a principal proposta de inserção dos 

imigrantes judeus. Porém, como trabalhadores rurais não vigoraram. Fala-se de uma 

inaptidão para trabalhar a terra ou de pouca sorte com a colheita. Aos poucos, tomaram 

o caminho das cidades, onde com atividades urbanas tiveram melhores resultados. 

Muitos se tornaram comerciantes de porta em porta de todos os tipos de produtos, 

sobretudo roupas. Ivonete Pinto diz ser esse tipo de comércio o responsável pelo 

surgimento do crediário no sul do país (PINTO, 2003, p. 42) Como alternativa 

emergencial, o judeu tornava-se um gravatnike, vendedor de gravatas, a exemplo do pai 

do protagonista do romance A Majestade do Xingu. 

Em um amplo espectro, é possível dizer que o recém chegado encontrara 

acolhida, salvo algumas conhecidas manchas na história brasileira como, por exemplo, 

durante o Estado Novo, período sobre o qual historiadores mencionam certo entusiasmo 

com propostas de enfoque nacionalista e racial. A constituição de 1934 previa um artigo 

praticamente proibindo a imigração sob alegação de “evitar a formação de quistos 

raciais”. Anos depois, ainda chegam judeus egípcios a São Paulo e Rio de Janeiro (uma 

das últimas vagas migratórias). 
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No cenário canadense, particularmente no Quebec, desde 1760 têm-se notícias 

de judeus, mas as grandes ondas migratórias surgem, sobretudo, como no Brasil, em 

torno do inicio do século XX. O judeu errante encontrou um novo começo, em um 

ambiente singular a muito não disponível, como fora outrora a Espanha antes de 1942. 

Montreal, o grande centro cosmopolita quebequense, desenhava-se uma cidade à 

imagem do Novo Mundo, um espaço refúgio: 

 

Em Montreal, os judeus encontravam-se diante de um continente 
novamente colonizado e instalados no centro de uma sociedade ainda 
embrionária, onde nenhum precedente histórico favorecia o 
desenvolvimento de uma grande tradição intelectual ou religiosa do tipo 
que conheceram no outro lado do atlântico (ANCTIL, 1997, p. 38).  

 

 

Entre 1901 e 1911, o crescimento populacional de judeus foi superior a duzentos 

por cento. Em 1930, tornaram-se a maior comunidade imigrante de Montreal. São cerca 

de sessenta mil em 1931. Crescimento momentaneamente barrado em 1933 com a 

exclusão de candidatos de origem judaica à imigração. Medida não isolada em um 

período de expansão de regimes fascistas e que foi interrompida em 1948 em 

conseqüência de outro contexto internacional.  

Embora o discurso sobre a diversidade étnica e cultural do Quebec tenha tomado 

grandes proporções nos últimas décadas esta composição plural já vem manifestamente 

de muito antes: 

 

Contrariamente a que muitos observadores avançam, a diversidade étnica e 
religiosa do arquipélago de Montreal não surgiu no dia seguinte da Revolução 
tranquila ou mesmo no período imediato do pós-guerra, mas na virada do 
século (o século XX), quando uma primeira política de imigração era anunciada 
pelo ministro federal “Clifford Sifton” (ANCTIL, 1997, p. 25). 
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É dessa forma que ingressam os recém chegados a esse Estado que nasce em 

1867 sob a condição do bilinguismo e da associação aos dois povos fundadores 

organizados entre católicos associados à francofonia (católicos francófonos) e os 

protestantes de língua inglesa (protestantes anglo-britânicos). Religião era nesse caso o 

eixo em torno do qual se organizava a sociedade. Toda uma rede de ensino e mesmo 

hospitais e associações, estavam a ela condicionada, como também a preservação das 

realidades linguísticas respectivas. 

Quanto aos judeus, tratava-se da primeira comunidade a reivindicar a cidadania 

sem para isso ter que pertencer a um dos povos fundadores. Interpunham-se desde aí a 

um entre-dois: “Os judeus eram de fato chamados a desempenhar um papel de pivô, 

formando a primeira comunidade não cristã a tentar integrar-se no tecido social 

montrealense” (ANCTIL, 1997, p. 29).  

À via traçada pelos imigrantes judeus nesta Montreal de dois polos sucedem-se 

todas as outras imigrações e é sob esse modelo de coexistência tripartite de fronteiras 

relativamente estanques, que se deu o processo de acolhida das outras coletividades 

étnicas. Complexo, o processo de adaptação dessa comunidade torna-se paradigma para 

o estudo de qualquer outra condição imigrante na mesma cidade. 

Para os francófonos, o catolicismo se apresentava como componente não 

negociável de identidade dita nacional e todo o sistema institucional constituído 

(escolas, associações...) visava a sua preservação. O acesso às escolas católicas era 

portanto negado e, no início do século XX, os judeus representam um quarto dos alunos 

em escolas protestantes, isso explica em parte a aproximação com o universo anglófono 

e o distanciamento do francófono. Nessa sociedade etno-religiosa surgem também 

escolas privadas de credo judaico, o que para as circunstâncias vem a desenvolver, nos 

termos de Anctil, uma terceira solidão.  
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Após a revolução tranquila, nos anos 60, as escolas de língua francesa tornaram-

se acessíveis a todos. As escolas de fundamentação leiga têm apenas algumas décadas e 

isso, em parte, levanta hipóteses a respeito da atual exorcização de valores religiosos na 

linguagem popular através da transformação de palavras e objetos sagrados em 

palavrões como cálice, tabernáculo, hóstia... 

Compreender a sociedade quebequense passa necessariamente pela questão da 

língua. Esta mesma lógica é também pertinente no que toca a imigração judaica e sua 

manifestação na sociedade em questão. No Quebec, poucas vezes a condição judaica foi 

objeto de estudo de pesquisadores francófonos, esse quadro vindo a se alterar há poucas 

décadas. Pierre Anctil foi um dos primeiros pesquisadores francófonos a permear esse 

universo, cujos registros escritos encontram-se, sobretudo, em língua inglesa e iídiche. 

Segundo censo de 1937, o iídiche chegou a ser a língua mais falada em Montreal depois 

do francês e do inglês, enquanto que no Brasil o desaparecimento do iídiche foi 

desejado e impressionantemente rápido. Os mais velhos entendiam ser o iídiche, para 

usar a expressão de Régine Robin, uma língua de morte, e o Novo Mundo, a nova vida, 

deveria ser em uma língua outra.  

Em Montreal, os judeus de língua iídiche foram os únicos depositários de 

culturas deslocadas a criar uma literatura de língua não oficial. Mesmo após 1945, com 

a chegada de judeus sefaradim, muitos que se identificavam com a língua francesa 

associavam-se aos modelos anglófonos, o que não foi sem consequências para a 

literatura e outras manifestações artísticas expressas em língua francesa. Escritores 

judeus de língua inglesa ganhavam destaque retratando a relação entre a cidade de 

Montreal, sua sociedade fragmentada e questões referentes à inserção da comunidade 

judaica. Foi o caso por exemplo do poeta A. M Klein que publica entre outros a 

coletânea The rocking chair: and other poems, e de Mondecai Richler, que escreve o 

célebre romance O aprendizado de Duddy Kravitz. Aos poucos, vê-se surgir autores de 
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língua francesa como Naim Kattan, Victor Teboul e Régine Robin que retratam em seus 

romances as problemáticas referentes a imigrantes judeus no Quebec e uma profunda 

identificação com o lugar. 

O imaginário social em torno do discurso da alteridade, como está em voga hoje 

no Quebec foi algo gradual. Se no princípio tratavam-se de “fronteiras estanques”, 

desencadeando o surgimento de redes comunitárias de cunho étnico e religioso - os 

imigrantes italianos, por exemplo, apesar de associarem-se à francofonia, erigiam 

igualmente suas próprias instituições -, esse modelo, contudo, modificou-se com as 

sucessivas imigrações e com a Revolução Tranqüila e hoje, Montreal, enquanto pólo 

cosmopolita, adquiriu um panorama cultural diverso e alicerçado na concepção de uma 

de sociedade intercultural.  

Neste trânsito entre Velho Mundo e Novo Mundo e na formação de uma 

literatura americana pode-se pensar em uma efetiva relevância dos aspectos em torno da 

questão judaica? Pensamos que ao revisitar um pouco a errância judaica, os fatos 

históricos aqui apontados respaldam em parte essa hipótese.  

Por outro lado, a representação judaica na literatura não é forçosamente 

específica a uma determinada zona ou pais, ela é transnacional. É, contudo, sobre o 

signo da passagem e das transferências culturais – encerrado pelo próprio prefixo 

“trans” – que ela está presente em diferentes sociedades. Em variados ambientes e 

épocas o assunto tem sido posto em evidência, e a cada circunstância, verifica-se 

incidência sobre questões relacionadas à integração, assimilação e problemática 

identitária. Tópicos esses de que não podemos prescindir ao tangenciarmos a concepção 

de americanidade. 

A travessia do oceano é tema presente em obras de autores americanos que 

versam sobre a identidade judaica. Não é apenas matéria física que transpôs as águas, 

mas memória e imaginários que vieram somar-se a outros para compor a América. 
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Mesmo que o foco esteja no antes ou no depois, na travessia está o eixo. Os fatos 

históricos, que tentamos aqui levantar, por mais longínquos que o tempo os faça parecer 

não caem no esquecimento sem permear o imaginário judaico. Por isso, compreender os 

meandros do Velho Mundo passando pela era de Colombo até o último século que 

conheceu deslocamentos populacionais em profusão, nos permite uma ampla 

perspectiva sobre a ideia de fazer a América, que em certos momentos retratados 

chegara a representar no imaginário dos imigrantes a reinscrição utópica do paraíso, 

passagem bíblica fundadora da vida. Esses imigrantes perfazem um caminho como o do 

judeu errante, infindável, porque mesmo encontrando um porto seguro, no plano 

psicológico a errância perdura, navega em um oceano entre o aqui e o lá. Por aí perpassa 

a condição judaica em contexto americano. Culturas, memórias e tradições de uma 

comunidade transformaram-se ou enriqueceram-se no contato com o diferente. 

Eis a estratégia de sobrevivência da identidade judaica, que, para tanto, 

encontrou no livro um grande aliado, e isso desde os tempos bíblicos até nossos dias, 

quando obras como as de Moacyr Scliar e de Régine Robin continuam o percurso. 
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1. LITERATURA COMPARADA NAS AMÉRICAS: 
CONFLUÊNCIAS LITERÁRIAS 

1.1.  A literatura comparada em contexto americano: 

 

O debate sobre as questões culturais e identitárias é constantemente retomado e 

resignificado e está longe de se tornar tema esgotado. Os processos de conquistas, 

colonização, contatos harmoniosos ou não entre diferentes culturas e sociedades são 

parte da construção cultural e identitária de cada coletividade ou indivíduo. Fronteiras 

nacionais indicam uma permeabilidade, segundo movimentos orquestrados por questões 

econômicas e políticas que muitas vezes escapam de tendências e discursos favoráveis a 

um maior trânsito de pessoas, ideias e produtos de consumo. Apesar disso, os estudos 

culturais parecem mais do que em qualquer outro momento indicar uma ultrapassagem a 

despeito de quaisquer limitadores geopolíticos. Isso, se tomarmos como exemplo o viés 

literário.  

A literatura tem a propriedade de reunir uma infinidade de conhecimentos 

(sejam eles de valor histórico, geográfico, social, biológico etc.). Tal posição não pode 

encontrar melhor defensor que Roland Barthes:  

 

Se por um excesso qualquer de socialismo ou barbárie, todas as nossas disciplinas 
devessem ser expulsas do ensino exceto uma, é a disciplina literária que deveria ser 
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resguardada, pois todas as ciências estão presentes no monumento literário. 
(BARTHES, 1977, p. 18)1 

 

Arte pela arte, questão estética, uma amplitude que permite vislumbrar as 

lacunas da história e expor as novas questões da sociedade mesmo que imperfeita ou 

implicitamente, entre outros atributos que lhe são conferidos, a literatura se apresenta 

como um canal aberto para o estreitamento de laços e é o que os estudos em literatura 

comparada atualmente vêm demonstrando. Trata-se de campo de estudo interdisciplinar 

e transversal que lida com fronteiras nacionais, línguas, culturas e disciplinas distintas e 

que comprova que não se produz em isolamento. 

Se no início do século XX ela se torna uma disciplina nas principais 

universidades, inicialmente extraindo leis gerais da literatura mundial por comparação 

de estruturas, embora cada nação se ativesse a estudos destinados a sua própria 

literatura, apresentando certo isolamento nacionalista, foi em meados daquele século, 

por contingências do pós-guerra e tendências de maior cooperação internacional que a 

literatura comparada intensificou seu caráter transnacional. Nas Américas, destacaram-

se crítica e produção literária ecléticas e de inflexões nacionalistas de pouca relevância, 

sinalizando de alguma forma que as produções literárias dificilmente se confinam a 

delimitações territoriais precisas. 

Dessa forma, do foco em estudos de autores em relação biográfica, sob influência 

de pesquisas norte-americanas, a literatura comparada ampliou seu leque para os 

estudos temáticos e ideológicos. Atualmente, a literatura comparada, em um momento 

em que tudo é dinâmico, vem atuando em área sensível, e transita por fronteiras entre 

nações, línguas, discursos, questões culturais. Por isso, os prefixos trans, multi, inter, 

pluri, e outros que destacam a comunicação e mobilidade lhe são caros. Não oferece 

                                            
1 A tradução é minha. 
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necessariamente respostas, mas opera no sentido de aproximar e cotejar representações 

e diferentes formas de narrar em um terreno específico que proporciona vislumbrar o 

real que, consenso nas mais variadas disciplinas das humanidades e que nutrem os 

estudos literários, não é uno nem estanque.  

Nesse início de século, a crítica literária vem apontando o grande potencial a ser 

explorado nas Américas por seu caráter inovador e imprevisível e que acompanha a 

tendência mundial de colocar em evidência no campo da literatura os estudos culturais, 

questões associadas à diversidade étnica e expressões ditas periféricas. Segundo os 

estudos de Zilá Bernd consagrados à literatura das Américas, estes são vieses 

privilegiados pela literatura comparada: 

 

A Literatura Comparada, hoje, deve, portanto, levar em conta a extraordinária 
movência da contemporaneidade e as passagens inter e transculturais que estão na 
gênese das literaturas em escala planetária, mas, sobretudo, das literaturas das 
Américas, cujo passado colonial e escravocrata foi marcado por intensas 
transferências multi, inter e transculturais, de onde extraíram características de 
heterogeneidade e inovação. (BERND, 2013, p. 214) 

 

A crítica vem atualmente apontando um deslocamento do eixo da centralidade, 

de forma que a literatura das Américas, por exemplo, por vezes busca um parâmetro em 

relação a ela mesma levando em conta a pluralidade de suas manifestações. No entanto, 

modelos europeus, pilares da hegemônica “Literatura” mesmo hoje são relevantes 

referências ao cotejarmos literaturas emergentes. 

Brasil e Canadá, por exemplo, tiveram fortes influências desse polo cultural. 

Como negar o legado português e francês na composição de uma literatura brasileira e o 

legado francês sobretudo na literatura do Quebec? Dessa forma, ensejou-se o desvelar 

de realidades pouco conhecidas (as Américas) a partir da aproximação a outras já 

consagradas (a Europa).  
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Em um ensaio publicado nos anos noventa sobre literatura comparada nas 

Américas, Wlad Godzich comentava ser tarefa delicada comparar literaturas ditas 

periféricas posto que ainda não seriam abundantes os estudos realizados se levarmos em 

conta que importante parte dos estudos em literatura comparada se concentram nas 

produções inglesas, alemãs e francesas. Nesse contexto, considera ele equivocado 

abandonar o eurocentrismo, cuja literatura americana é parte integrante. Significaria 

condenar-se a desconhecer o processo formador da literatura tal como a conhecemos. 

 

Essa ausência de estudos que praticamente não está sujeita a ser preenchida tão 
logo, não nos impede, no entanto, de encarar uma segunda prática do 
comparatismo que nos permitiria, segundo ela, considerar lado a lado as 
literaturas brasileira e quebequense. Essa prática teria apoio na seguinte 
constatação: o modelo eurocentrista (melhor que eurocêntrico, pois não se trata 
de um acidente histórico mas de uma vontade de impor seu percurso como o 
percurso normativo de toda literatura) da literatura é um modelo à vontade 
hegemônica e às pretensões globais. (Godzich, 1992, p. 3) 

 

O sociólogo peruano Anibal Quijano, apesar de sua visão crítica em torno da 

colonialidade do poder2e seus efeitos na América latina, entende que a perspectiva 

eurocêntrica de conhecimento opera como um espelho que distorce o que reflete: 

 

Quer dizer, a imagem que encontramos nesse espelho não é de todo quimérica já 
que possuímos tantos e tão importantes traços históricos europeus em tantos 
aspectos materiais e intersubjetivos. Mas, ao mesmo tempo, somos tão 
profundamente distintos. Daí que quando olhamos nosso espelho eurocêntrico, a 
imagem que vemos seja necessariamente parcial e distorcida. (Quijano, 2005, 
p. 120) 

 

                                            
2Conceito utilizado por Quijano para observar um dos elementos que considera fundador do atual padrão 
de poder, originalmente (desde os primórdios do processo de dominação colonial) baseando uma 
classificação universal da população em torno da idéia de “raça” e que exerce, segundo ele, influência 
significativa sobre a forma de compreendermos o contexto americano. 
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Isso de forma alguma faz obstáculo às pretensões estéticas e aos ideais 

contemporâneos, já que é no exercício das práticas locais e do processo de 

interatividade que o alinhamento a esse modelo ou uma redefinição em relação a ele é 

desenvolvido.  

Sempre houve esta chamada hegemonia europeia em vários aspectos, não apenas 

econômicos como também de produção de cultura, de conhecimento e de valores. Se o 

discurso eurocêntrico por vezes faz com que entendamos erroneamente essa relação 

continental como um eixo entre o bárbaro e a civilização, depreendemos que 

conhecimento e saber são também decorrentes de um exercício político, isto é, a 

produção de conhecimento associa-se a uma orientação muitas vezes seletiva ou de 

jogos de poder, neste caso, instituídos pelo conquistador sobre o conquistado. 

Se modernidade e racionalidade foram imaginadas como experiências e produtos 

europeus, essas considerações desencadearam ao longo dos tempos uma relação binária 

entre novo mundo e velho mundo, de forma que se estabeleceram polarizações e status 

distintos. No entanto, mesmo que seja pertinente e necessário apontar esses elementos 

de dominação e de sobreposição e controle social neste eixo Europa e Novo Mundo, 

insistir nessas polarizações, como verificamos em alguns críticos ao tratarem de 

temáticas pós-colonialistas, não seria profícuo, podendo assim operar ainda mais para 

consolidar essas estruturas. Questões étnicas, culturais ou mesmo em torno de 

nacionalismos, parecem requerer um viés menos dicotômico ou uma terceira via  

Passando hoje por uma nova etapa, os pontos de contato entre essas literaturas 

periféricas (ou fora do centro europeu) parecem estar menos em modelos formais do 

que no empenho em manifestar personalidade própria e na compreensão e valorização 

do espaço-tempo no qual estão inseridas sem contudo negarem crises e status cultural, 

numérico ou linguístico. 
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Portanto, não se trata de negar que não houve colonização ou outras formas de 

dominação, mas essas situações são complexas e moventes. Embora o pós-colonialismo, 

por exemplo, seja um termo em voga nos estudos culturais, não é seu prefixo que fica 

evidenciado mas o radical do termo. Não se estaria assim colocando mais uma vez em 

cena novos binarismos? Assim como alguns teóricos que mencionamos a seguir, como 

Édouard Glissant, dentre outros, acreditamos que os autores que abordamos neste 

estudo, através de suas produções literárias, tecem estratégias para saírem dessa 

dicotomia ao destacarem suas múltiplas pertenças. 

 

 

1.2.  Elementos basilares de comparação entre literaturas brasileira e 
canadense 

 

Referência para intelectuais no que tange o pensamento político e cultural latino-

americano, a obra Facundo: civilização e barbárie, do argentino Domingo Sarmiento, 

publicada em meados do século XIX, foi um misto de literatura e ensaio que tentava 

naquele momento compreender as lutas políticas, econômicas e sociais dos países 

latino-americanos e os estereótipos e imagens que se integravam à construção das 

histórias e literaturas nacionais. Sarmiento tematizou assim a dicotomia 

civilização/barbárie que até os dias de hoje vem sendo reatualizada no campo 

interdisciplinar dos estudos culturais juntamente com outras como centro/periferia ou 

velho mundo/novo mundo. Sobretudo quando são discutidas teorias em torno do pós-

colonialismo ou do pós-modernismo. Se o desejável seria a quebra desses paradigmas 

binários, percebe-se nas discussões levantadas por especialistas sobretudo latino-

americanos como Castro Gomes, Anibal Quijano ou Galcerán Huguet, o 

questionamento se esses binarismos algum dia serão relegados ao passado.  
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Em Colonialidade do poder, eurocentrismo e América Latina Quijano aponta 

elementos para pensarmos a respeito da produção de conhecimento e sua relação com o 

espaço/tempo dos discursos referenciais. Ele considera que a colonialidade seria uma 

estratégia de ocupação/invasão/colonização e influencia significativamente o que se 

concebe como modernidade na América latina. Isso implica formas de dominação, de 

poder e subordinação que influenciam como compreendemos o mundo e nós mesmos e 

incide na assimilação e produção de saberes. Na sua visão, a globalização em curso 

seria uma atualização do processo de eurocentrismo e de dominação em relação ao novo 

mundo latino-americano. América Latina seria um lugar de produção para satisfazer um 

mercado mundial e manter uma estratégia própria do capitalismo mundial em que uma 

determinada região geográfica deve assumir o papel de garantir os recursos para a 

perpetuação de uma estrutura econômica que a controla e a mantém sobre dominação. 

Nessa mesma lógica, o crítico literário Wlad Godzich dizia já nos anos noventa 

que atravessamos um processo de globalização no qual convergir é a palavra de ordem, 

exaltando, é claro, as diferenças, contanto que elas estejam a serviço do conjunto e não 

sejam uma resistência a ele. As associações negativas e o enfraquecimento do termo ao 

longo dos anos bem como a crescente crítica aos seus propósitos são cada vez mais 

visíveis. Nos estudos culturais, tem-se destacado em termos conceituais o uso profícuo 

do termo glocalização, que no Ocidente, foi introduzido pelo sociólogo Roland 

Robertson. O termo tem o mérito de restituir à globalização a sua realidade 

multidimensional, a interação entre global e local evitaria que a palavra “local” 

definisse apenas um conceito identitário contra o “caos” da modernidade considerada 

dispersiva e tendendo à homologia (cf. IMBERT et alii, 2015, p. 22). 

Encontramos outros críticos e teóricos alinhados em perspectivas diferentes 

daqueles referenciados acima. Além de Patrick Imbert, Gérard Bouchard, Nestor 
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Canclini, e Édouard Glissant, por exemplo, veem na negociação entre diferentes 

culturas, em uma poétique de la relation uma alternativa para esses binarismos. Esses 

teóricos elencados vêm a corroborar com o fato de que é possível comparar literaturas 

americanas sem necessariamente passar por comparações com a Europa e de que 

haveria também substância intelectual crítica e teórica nas três Américas para tanto. A 

retórica pode provavelmente envolver questões políticas. Claro que a riqueza referencial 

europeia não deve ser negligenciada sob risco de engendrar indesejáveis novas 

polarizações e pela relevância já destacada anteriormente. 

Isso já vem sendo feito. O que se apresenta assim é uma forma de expressão de 

composição identitária e cultural americana (que leva em conta desde o fenômeno da 

colonização, suas decorrências e associações a outros fenômenos como processos de 

mestiçagem e hibridação cultural) que ganhou corpo nos últimos decênios. Temos 

observado no universo dos estudos culturais e literários um esforço intelectual de 

apontar elementos de comparação entre as três Américas. O próprio uso do verbete 

“americano”, muito mais empregado como gentílico para nascidos ou residentes nos 

Estados-Unidos (no lugar de estadunidenses) do que para designar povos deste 

continente integra esse quadro de questionamentos.  

Acreditamos que a afirmação dessas literaturas passa por uma profunda reflexão 

sobre a questão identitária: identidade literária adquirida à medida que, pelas mais 

variadas óticas, se consegue realizar no discurso uma composição imagética das 

realidades e irrealidades que se tecem destecem nas sociedades em questão. 

A cada processo identitário, seja ele de natureza étnica, nacional ou cultural, 

deve haver uma dose de ambigüidade, de ambivalência e de aceitação da diversidade 

constitutiva da sociedade. Zilá Bernd considera que a definição de identidade deve estar 

na tensão entre o apelo ao enraizamento e a tentação da errância (BERND, 1999, p.11).  
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No âmbito dos estudos culturais interamericanos, a literatura comparada vem 

ampliando e direcionando seu espectro. As concepções em torno da interculturalidade, 

multiculturalidade e transculturalidade vêm operando neste eixo há já algum tempo e 

esta última, por sua especificidade, representa para muitos intelectuais o ideal em uma 

perspectiva relacional. Como se observa entre aqueles que produzem estudos 

comparados ou não sobre literaturas brasileira e canadense.  

O caráter multicultural nas Américas se dá em grande parte devido aos 

deslocamentos em larga escala ao longo do século XX em busca de melhores condições 

de existência, fuga de guerras, de contextos políticos ou econômicos adversos. 

Os termos interculturalismo e multiculturalismo são muitas vezes usados 

indistintamente, mesmo porque em termos conceituais são frequentemente apresentados 

de forma semelhante ou ambígua.  

O verbete multiculturalismo, ou pluralismo cultural, é apresentado na 

Wikipédia3, como um termo que descreve a “existência de muitas culturas numa região, 

cidade ou país, com no mínimo uma predominante. O Canadá e a Austrália são 

exemplos de multiculturalismo. […] Pretende a assimilação dos imigrantes e da sua 

cultura nos países de acolhimento”. Outro site4 de espectro popular fala de Brasil e 

Canadá como exemplo de países multiculturais e que a base do multiculturalismo está 

na ideia de que as culturas são diversas e devem ser respeitadas na sua essência, sem 

existir um certo ou errado nos costumes. 

O interculturalismo, na mesma Wikipédia, refere-se à “interação entre culturas 

de uma forma recíproca, favorecendo o seu convívio e integração numa relação baseada 

no respeito pela diversidade e no enriquecimento mútuo”. A expressão também define 

                                            
3Fonte que, embora não tenha precisão científica, permite nos atermos a um entendimento popular do 
termo, de grande circulação na sociedade.  
4O site consultado, www.significados.com.br/multiculturalismo, de visão bastante genérica, fornece 
exemplos do multicultural como acolhimento de imigrantes mas comete imprecisões ao relacionar os 
primórdios do processo de colonização no Brasil a ações multiculturais. 
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um movimento que tem como ponto de partida o respeito pelas outras culturas, 

superando as falhas de relativismo cultural, ao defender o encontro, em pé de igualdade, 

entre todas elas. 

O historiador e sociólogo canadense Gérard Bouchard ao longo de seus estudos 

dedicou-se detidamente à questão, sobretudo porque em seu contexto a distinção é 

visível e alvo ainda hoje de debates. Em âmbito nacional, o multiculturalismo é política 

de Estado, está previsto em lei (consta na Constituição canadense desde 1971) e 

concerne a liberdade de cada indivíduo de manter sua língua, hábitos, religiões e 

tradições de toda e qualquer proveniência sob condição de convergir na busca de uma 

unidade, quer dizer, de uma pertença à nação. Vale lembrar que o Canadá é oficialmente 

bilíngue. Já o interculturalismo é integrante da política organizacional do Quebec. De 

forma distinta do restante do Canadá, faz prevalecer o respeito à diversidade em amplo 

espectro à condição que a língua francesa seja a língua de adoção, entendendo dessa 

forma instituir-se um elemento unificador. Isso inclui, por exemplo, que todo imigrante 

que venha a se estabelecer no Quebec e que esteja em idade escolar, deva estudar em 

escolas francófonas (sendo raras as exceções, como prevê a Charte de la langue 

française, conhecida também como lei 101). Defensor desse modelo, Bouchard 

considera que o interculturalismo é uma tentativa de “traçar uma via entre a assimilação 

e a segmentação e, com esse fim, a ênfase está na integração, nas interações e na 

promoção de uma cultura comum no respeito dos direitos e da diversidade” (Bouchard, 

2012, p. 51). Para muitos, o interculturalismo quebequense foi considerado um avanço 

em relação ao multiculturalismo por colocar em valor a diversidade respeitando um 

ambiente de população majoritária de língua francesa. 

Se um dos pontos sensíveis no Quebec, quanto à diversidade cultural, está na 

mobilização em busca de uma afirmação de uma identidade cultural própria, distinta do 
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Canadá anglófono como da herança cultural francesa, outrora sua pátria-mãe, no Brasil, 

as grandes discrepâncias entre camadas sociais e que abrangem dimensão econômica e o 

acesso a bens e direitos agem diretamente no que toca as diversidades culturais e estão 

associadas a questões étnicas. Nesse sentido, Bouchard entende que o Brasil é um caso 

contraditório e complexo  

 

na medida em que a configuração simbólica dominante (apoiada no grande mito da 
democracia racial) dá lugar tanto ao paradigma da diversidade quanto ao da 
homogeneidade. Nele, o discurso oficial, o debate e público lembram 
frequentemente a não diferenciação dessa nação em termos de raças, mas se 
mostram ao mesmo tempo muito impregnados pela diversidade etnocultural. […] 
em outras palavras, a clareza teórica dos paradigmas frequentemente é negada por 
realidades complicadas. No entanto, eles permanecem instrumentos úteis de análise 
ainda que apenas para se situar na profusão dos modelos e destacar sua intenção 
principal, assim como seus diversos corolários. (BOUCHARD,2012, p. 43)  

 

A reflexão de Bouchard ilustra o quanto os posicionamentos teóricos estão 

sujeitos a composições contextuais complexas e às vezes até contraditórias, fazendo 

com que muitas vezes os discursos oscilem entre o que é observável e o idealizável e o 

universo literário interpondo-se como um lugar de formalização das narrativas, 

proporciona ao leitor esse cotejamento nem sempre evidente.   

Talvez por esse sentido amplo de articulação entre discursos, realidades e 

perspectivas, e por não se tratar de política de Estado, a ideia de transculturação seja tão 

apreciada entre pesquisadores em literatura comparada sobretudo aqueles cujas linhas 

de pesquisa estão em consonância com os estudos culturais. 

O termo surge em 1940 em Contrapunteo cubano del azúcar y del tabaco do 

antropólogo cubano Fernando Ortiz ao falar de forma bastante arrojada em relação a 

correntes e valores de sua época sobre o fenômeno da mestiçagem em Cuba mas que se 

tornou, por analogia, referência para refletirmos amplamente sobre a condição 

americana.  



35 

 

 

Entendemos que o vocábulo transculturação expressa melhor as diferentes fases do 
processo de transição de uma cultura à outra, este não consiste somente em adquirir 
uma cultura diferente, como sugere o sentido estreito do vocábulo anglo-saxão, 
aculturação, mas implica também necessariamente a perda ou desligamento de uma 
cultura precedente, o que poderia ser chamado de uma parcial desculturação, e, 
além disso, significa a consequente criação de novos fenômenos culturais que 
poderiam ser denominados neoculturação. Toda a fase do processo, em seu 
conjunto, é transculturação (ORTIZ, 1983, p. 90). 

 

Três décadas depois, no âmbito literário, Angel Rama (em Los processos de 

transculturação en la narrativa latino americana) retomaria o conceito e chamaria de 

literatura de transculturação a produção literária que integra as novas estruturas formais 

sem recusar as próprias tradições. A teoria da transculturação narrativa desenvolvida por 

Rama leva em conta três níveis, a saber, língua, estrutura literária e cosmovisão. 

Segundo a aplicação de seus estudos, são autores como João Guimarães Rosa e Gabriel 

García Marquez, por exemplo, que ele considera como transculturadores. 

O conceito criado por Ortiz e adaptado por Rama ao analisar obras literárias no 

contexto americano abre um leque de discussões e possibilidades de leitura que a crítica 

cultural e literária lança mão sobremaneira no contexto latino-americano e canadense. 

Esta simbiose de culturas é ilustrada pelo exemplo usado pelo etnógrafo 

Bronislaw Malinowski: uma criança sempre tem algo de seus progenitores, mas sempre 

algo diferente de cada um dos dois. Na sua totalidade, o processo (não o resultado) é 

uma transculturação, e esse vocábulo compreende todas as fases da sua parábola. Pode-

se afirmar que os processos de transculturação estão na base da história cultural das 

Américas, que antes de ter existência própria, como afirma Otavio Paz, era uma ideia 

europeia, um capítulo da história das utopias europeias (cf. REIS, 2001).  

Procurando traçar elementos de contato e distinções entre os conceitos em voga 

para análise comparativa interamericana, os autores da publicação coletiva Encontros 
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transculturais Brasil-Canadá (2015) sustentam que o termo que integra o título do 

livro, possui uma melhor adequação em relação a conceitos como interculturalismo e 

multiculturalismo.  

 

A dinâmica transcultural, constitutiva de uma sociedade de saberes, insiste mais do 
que o multiculturalismo (ou o interculturalismo quebequense de Gérard Bouchard) 
na gestão da mudança percebida como permanente. Em contrapartida, 
multiculturalismo e interculturalismo estão frequentemente relacionados à 
permanência de uma ordem estabelecida que se deve defender. (IMBERT. 2015, p. 
13) 

 

Patrick Imbert, professor e pesquisador da Universidade de Ottawa, coloca em 

evidência essa realidade dos estudos comparados citando um rol significativo em 

número e em qualidade de pesquisadores que comparam discursos literários, midiáticos 

e políticos nas Américas. A atuação deles contraria as previsões de Wlad Godzich que, 

nos anos noventa, acreditava que estaríamos longe de ter uma produção abundante de 

estudos literários comparados interamericanos. 

Essa publicação, ao revisitar o percurso histórico dos estudos comparados entre 

Brasil e Canadá ao longo de quase três decênios, traz dados relevantes para nossa 

pesquisa, uma vez que aponta conceitos, paradigmas e bases teóricas que permitem 

comparar as Américas. Entre as principais, sobretudo no que tange os estudos 

canadenses, também em perspectiva comparatista com produções brasileiras, estão “as 

noções como branchements (conexões), réseautage (constituição de redes), 

glocalização, poética da diversidade e da relação, transculturação e créolisation” 

(BERND, 2015, p. 50) 

Os estudos comparados Brasil/Canadá, segundo Bernd – para quem o 

comparatismo interamericano no Brasil tem um avanço excepcional com os estudos 

canadenses –, eram realizados em algumas universidades brasileiras já nos anos 1980 
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(UFRGS, UFF, USP), mas o salto significativo se dá com o surgimento da Associação 

Brasileira de Estudos Canadenses em 1991. Desde então, a literatura produzida nesses 

dois países ocupou lugar de destaque nos congressos da ABECAN como na revista 

Interfaces Brasil-Canadá, criada em 2001 (tornando-se importante fonte teórica e 

crítica), e nos eventos e programas propostos pelos Núcleos de Estudos Canadenses 

(NEC) estabelecidos em algumas universidades brasileiras. No Canadá, além de 

algumas universidades como a Université du Québec à Montréal entre outras, esses 

estudos são divulgados através de organismos como o Conseil International d’Études 

Canadiennes (CIEC), a Association Internationale d’Études Québécoises (AIEQ), pelo 

Centre d’Études et de Recherches sur le Brésil (CERB) e pela Association Canadienne 

des Études Latino-américaines et des Caraïbes (ACELAC). 

Frequentemente, os conceitos debatidos nesses espaços são em torno de 

migrações, sociedades compósitas, diáspora, transnacionalismos, exílios e nomadismos 

uma vez que são retratados ambientes onde o contato com a diversidade cultural 

resultantes de deslocamentos e vagas migratórias geralmente recentes ou onde ainda há 

marcante influência dos locais de proveniência de indivíduos que compõem as 

sociedades em questão.  

Observando o contexto brasileiro e canadense e seguindo o raciocínio de Patrick 

Imbert, a promoção da inter, multi ou transculturalidade, associa-se a uma perspectiva 

de reconhecimento de valores e princípios como crença no pensamento racional, 

igualdade de gêneros e certos direitos pessoais inalienáveis a Estado, sociedade e 

religião. Isso inclui, por exemplo, o direito à expressão das culturas minoritárias ou 

mesmo de indivíduos, que no exercício de tradição e ruptura elegem novas pertenças.  

Assim, abordar a literatura comparada, sob uma perspectiva transcultural (o que 

ocorre amplamente nos artigos da revista Interfaces, por exemplo), segundo Zilá Bernd, 

“nos autoriza a acompanhar nos textos literários os processos de negociação que se 
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estabelecem quando duas linguagens, duas maneiras de ver o mundo e dois estilos se 

cruzam.” (BERND, 2013, p. 217). Ao analisar os artigos publicados na revista 

Interfaces entre os anos 2001 a 2014, Bernd conclui que o alicerce teórico dos estudos 

canadenses passa forçosamente pelo trans e o mesmo pode-se dizer no que tange os 

estudos comparados entre a produção literária desses dois países de culturas híbridas e 

que adquiriram personalidade própria. 

Corrobora nesse sentido, mas em dimensões continentais, a visão do sociólogo 

Jean François Coté, que considera “como indiscutível que o diálogo iniciado no século 

XX a respeito das Américas em diversas disciplinas acadêmicas se apoiam ao menos 

implicitamente no caráter transnacional e transcultural da situação histórica em que nos 

encontramos hoje” (COTÉ, 2015, p. 117). E efetivamente, esta incidência é verificável 

em boa parte dos programas de cursos de pós-graduação em ciências humanas.  

Em termos ideais, o recorte transcultural não parece desconsiderar a existência 

de narrativas de legitimação hegemônicas, mas, ao mesmo tempo, procura captar a 

memória da exclusão presente em cada indivíduo. É na relação do eu e do outro e no 

impacto causado por esse encontro (exposto a causas e efeitos imprevisíveis) que ocorre 

o transcultural. Não é sempre uma constatação, mas por vezes uma perspectiva, aquilo 

que esperamos como realizável e propício em diversos planos: cultural, identitário, 

territorial, etc. Imbert entende o transcultural como uma sedutora promessa, assim como 

o ponto de encontro que são as Américas. Ele identifica, por exemplo, em Pour une 

poétique du divers, de Édouard Glissant, que o fenômeno da crioulidade como 

realização do transcultural é igual à hibridização mais a imprevisibilidade (IMBERT, 

2015, p. 15). Essa perspectiva relacional é que ocasiona através do contato entre as 

diversas expressões culturais que se encontram nas Américas uma constante reinvenção. 

Para muitos críticos e teóricos, as utopias americanas, nessa perspectiva de 

encontrar uma nova possibilidade de se reinventar, uma nova chance, uma nova vida, 
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são uma fonte profícua de comparação tanto de forma ampla como no que toca as 

literaturas canadense e brasileira. Em Utopies américaines au Québec et au Brésil, Lícia 

Soares vale-se delas como elemento de comparação para análise de obras literárias 

relevantes neste eixo durante os anos 1930. Ela destaca que a América – em um sentido 

amplo, isto é, não aquele que designa um estado-nação, mas esse território de dimensão 

continental – é  

 

por excelência uma terra de transformações, um espaço que por muito tempo 
alimentou o sonho dos europeus e que também viu homens e mulheres chegarem 
de além-mar para se metamorfosearem. O processo de reconhecimento pela 
transformação então dá um significado às Américas, pois elas continuam a se 
alimentar com os questionamentos sobre uma identidade continental. (SOARES, 
2004, p. 8) 

 

Neste circuito de integração entre os estudos culturais e literários brasileiros e 

canadenses é fato que se tem dado relevância às produções literárias consideradas 

marginais (com temáticas envolvendo questões de gênero, étnicas e migrações) e essa 

dinâmica revela uma especial atenção na relação com as alteridades de ambos os 

contextos. Se a literatura migrante, especificidade bastante conhecida no Québec, e que 

abordaremos ao longo desse estudo, traz contribuições à literatura brasileira na 

perspectiva comparatista, particularidades brasileiras como a antropofagia cultural são 

objeto de interesse de intelectuais canadenses5. 

Como apresentamos, historicamente, as literaturas brasileira e canadense – apesar 

de pontos comuns em sua genética, como, por exemplo, a forte influência da literatura 

francesa na literatura quebequense (de língua francesa), como na literatura brasileira, 

cujos modelos franceses se sucederam à permeabilidade portuguesa, ao longo de um 

                                            
5Zilá Bernd considera que houve importante contribuição dos congressos da ABECAN na absorção por 
parte de pesquisadores canadenses de conceitos culturais brasileiros, como o de Antropofagia, e latino-
americanos, como o de Transculturação (cf. BERND, 2015, p. 43). 
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percurso de construção de uma identidade literária nacional – desenvolveram-se até 

pouco tempo quase sem comunicação de uma com a outra, um desconhecimento mútuo. 

Quadro alterado significativamente nos últimos decênios. 

Hoje, são inúmeras as formas de esboçar possíveis diálogos entre a literatura 

destes dois países americanos. As distâncias geográficas cada vez mais deixam de ser 

obstáculo para o intento tanto em vista dos recursos tecnológicos disponíveis como dos 

direcionamentos dos estudos comparados. 

Levar em conta o contexto social é, a nosso ver, de grande relevância ao 

analisarmos obras brasileiras e quebequenses, pois parte significativa dessa produção 

tem dispensado especial atenção ao aspecto transcultural, o que se observa sobretudo a 

partir dos anos 706. No Quebec, embora inicialmente se tenha insistido em uma 

literatura que postulava uma unidade nacional, a própria dificuldade de se estabelecer 

essa unidade acabou desencadeando a consciência de que o elo estava justamente na 

diversidade étnica e cultural que o compunha. 

Como buscamos apresentar, o diálogo entre a produção literária de Brasil e 

Canadá tem sido mais evidenciado nos últimos decênios e uma relação ainda mais nítida 

pode ser verificada entre a literatura brasileira e especialmente a quebequense, 

sobretudo devido às particularidades desta última. Tendo um histórico de vagas 

migratórias mais recentes que no caso brasileiro, a questão em torno da construção de 

uma identidade cultural é um tema ainda mais premente no Quebec. Ali, prevalece a 

imagem de um indivíduo que se plebiscita constantemente sobre sua condição perante o 

Canadá anglófono e perante o próprio meio em que está inserido, onde as mais diversas 

culturas e etnias se entrecruzam. A literatura brasileira, nos últimos decênios, por sua 

vez, não deixa de pautar a multiplicidade de etnias, culturas e as decorrências desse 

                                            
6No Brasil, outras manifestações literárias já sinalizavam bem antes esse caminho, como por exemplo a 
antropofagia oswaldiana por volta de 1928. 
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convívio. É o que podemos constatar, por exemplo, nas obras de João Ubaldo Ribeiro, 

como Viva o povo brasileiro (Record, 1984) – romance histórico, cujo tema que se 

destaca ao apresentar o cenário nacional entre os séculos XVII e o XX é o processo de 

construção identitária brasileira, apesar do tom crítico denunciando que não fora 

exatamente tranqüila ou pacífica a miscigenação entre negros, índios e colonizadores –, 

de Milton Hatoum, que escreve Dois irmãos (Companhia das Letras, 2000) – narrativa 

em torno de disputas entre irmãos gêmeos de origem libanesa que habitam em Manaus 

–, O quatrilho, de José Clemente Pozenato (Mercado Aberto, 1985) – os primórdios da 

imigração italiana no Rio Grande do Sul, retratada na figura de dois casais que, no 

início do século XX, tentam se estabelecer na sociedade brasileira e partilham a mesma 

casa –, e, evidentemente, Moacyr Scliar, que dedicou grande parte de suas obras a 

retratar a imigração e o processo de adaptação de imigrantes judeus provenientes do 

continente europeu no território brasileiro, sobretudo da Rússia, uma das primeiras 

vagas migratórias de judeus, excetuando o período dos descobrimentos. 

 

 

 

1.3.  As obras de Moacyr Scliar e de Régine Robin no contexto 
americano 

 

 

Nas Américas, a exemplo do que expomos aqui no que tange o caso do Brasil e 

do Canadá, as obras literárias estão em sintonia com as problemáticas contemporâneas 

como a afirmação identitária e as suas correlações. O estudo que propomos realizar 

contribui com o que se vem estabelecendo como característica em torno da concepção 

de americanidade, tão caro à crítica literária e frequentemente suscitado nos congressos 
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de literatura comparada. Ao pretender cotejar essas duas literaturas, optamos por 

privilegiar as obras do escritor brasileiro Moacyr Scliar e da franco-canadense Régine 

Robin. 

Régine Robin e Moacyr Scliar, entre outros aspectos que pretendemos 

apresentar, têm em comum o fato de criarem em suas obras um espaço intermediário 

entre o fato e a ficção e de apresentarem expressões da comunidade americana de 

origem judaica. Suas personagens manifestam inquietação pelo fato de se sentirem 

eternamente fora de seu território, qualquer que seja ele, desencadeando um 

questionamento sobre sua própria identidade. Observa-se assim o entrecruzamento de 

dimensões nacional, regional e uma dimensão comunitária transnacional. 

Moacyr Scliar (1937-2011), médico sanitarista e conceituado autor brasileiro 

que fora membro da Academia Brasileira de Letras, tem um impressionante volume de 

publicações ao longo de sua carreira de escritor, chegando a cerca de oitenta livros 

publicados entre crônicas, contos, ensaios e romances, muitos deles traduzidos para 

vários idiomas, dentre os quais o francês7.  

A vasta produção do autor merece um olhar minucioso e isso se confirma no 

universo acadêmico onde vem sendo destinados relevantes estudos associados a temas 

como cultura, identidade, memória e sociedade. Originário de uma família de imigrantes 

judeus russos, Scliar consagra privilegiado espaço em sua obra a períodos de transição e 

de travessias cujo destino é o Brasil. Em algumas palestras, o autor se definia como um 

contador de histórias, prazer que alimentou desde criança, histórias sobretudo que 

tratavam um pouco do processo de vagas migratórias vivido por familiares ou pessoas 

da comunidade, a qual estava inserido, que recorreram a esses deslocamentos como 

forma de sobreviverem a perseguições em períodos de guerra. Dessa forma, no âmbito 
                                            

7Entre as obras traduzidas e reeditadas em língua francesa, sobretudo pela Presses de la renaissance e pela 
Folies d’encre, figuram Max e os felinos, O Carnaval dos animais, A guerra do Bom Fim, O Centauro no 
Jardim, A majestade do Xingu, O exército de um homem só, A orelha de Van Gogh e Os leopardos de 
Kafka 
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ficcional, seus romances compreenderiam uma pós-memória – dimensão da memória 

coletiva – ou seja, uma memória adquirida por ancestrais e transmitida pelo testemunho 

pessoal. Na França, segundo os estudos de Eurídice Figueiredo, o termo utilizado seria 

génération d’après, cunhado por Robert Bober.  

 

Essa memória, que homenageia os ancestrais que sofreram durante a guerra, é 
chamada de "pós-memória" (Leslie Morris), "testemunho vicário" (Froma 
Zeitlin), "memória esburacada" (Henri Raczymow), "memória ausente" (Claude 
Burgelin), entre outras. Trata-se de um ato de transferência inter e transgeracional 
de escritores e artistas em geral; nesse sentido esta seria uma "geração-dobradiça" 
(hinge generation), porque une aqueles que vivenciaram a guerra e as novas 
gerações. (FIGUEIREDO, 2013, p. 135) 

 

Apesar de ser natural de Porto Alegre, Moacyr Scliar não pretende que suas 

obras sejam classificadas como sul-rio-grandenses, já que os temas não se limitam a 

essas fronteiras. Assim, tem procurado abordar a problemática da imigração de judeus 

no Brasil e a consequente integração ao meio em que vivem. Isso inclui diferentes 

momentos e vagas migratórias, bem como os descendentes desses imigrantes. As 

narrativas levam então em conta as tentativas de estabelecimento em colônias agrícolas, 

geralmente mal sucedidas porque desprovidos historicamente dessa vocação, 

restabelecimento em espaços urbanos onde o comércio e outras atividades técnicas lhes 

eram mais peculiares, inserção social em meio a gaúchos, índios etc. Para tanto, Scliar 

faz uso não só de seu saber intelectual, mas também de sua experiência de vida. Isso 

significa dizer, de forma sintética, que não raro são privilegiadas em sua produção 

abordagens imbricadas que compõem sua constituição identitária, a saber, a condição 

judaica, a medicina e a literatura. 

A franco-canadense Régine Robin8, nascida em Paris em 1939, tem uma 

produção intelectual intensa e constante. Além da literatura, interessa-se pelos domínios 

                                            
8A interpenetração entre seus escritos literários e sua produção critica e ensaística é fato reconhecido pela 
crítica. Suas principais obras ficcionais: Le Cheval blanc de Lénine ou L’Histoire autre; La Québécoite; 
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da história, linguística, sociologia e sociocrítica. Pode ser associada a uma corrente de 

escritores quebequenses que enfocam em seus escritos não mais uma ideia de 

construção nacional tendo o país como seu centro, mas uma abordagem identitária que 

aponta e reforça a ampla diversidade cultural e étnica e suas recorrências, e que coloca 

em evidência um Quebec cujo caráter intercultural pode ser considerado uma forma de 

patrimônio imaterial. Robin transita por diversas áreas do conhecimento. De uma inter-

relação desses domínios, resultam seus romances: uma espécie de demonstração daquilo 

que prega como teórica, promovendo assim uma estética textual híbrida, comportando, 

ao mesmo tempo, autobiografia e ficção entre outros gêneros que se imbricam de 

maneira que não seja mais possível discerni-los.  

Os dois autores, além de tratarem em suas obras questões inerentes à cultura 

judaica, são, respectivamente, imigrante e descendente de imigrantes judeus. Ao contar 

um pouco de suas histórias de vida, através de seus personagens, trazem à tona o 

contexto de uma coletividade, melhor dizendo, uma memória coletiva. Assim seus 

textos, sob a cumplicidade da ficção conseguem abordar questões tensas ou tabus que 

poderiam encontrar limitações fora do viés literário. 

No Quebec, os romances de Régine Robin têm por tema a adaptação da 

comunidade judaica no contexto quebequense, lugar que abriga igualmente outras 

culturas. Pode-se obter por aí, no processo de inscrição no meio, elementos que 

nutririam uma comparação com as obras de Moacyr Scliar, que também aborda a 

problemática da identidade judaica no Brasil. 

O Quebec é um exemplo de afirmação cultural de um povo minoritário face uma 

cultura numericamente superior que compõe o Canadá, entretanto nem inferior, nem 

superior em qualidade. Esse contexto acaba por condicionar uma permanente vigilância 

                                                                                                                                

L’immense Fatigue des pierres. Suas obras teóricas e ensaísticas mais conhecidas: Le roman mémoriel : 
de l’histoire à l’écriture du hors-lieu; Kafka; Le deuil de l’origine : une langue en trop, la langue en 
moins; Le Golem de l’écriture : de l’autofiction au Cybersoi; La mémoire saturée. 
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referente à preservação de uma identidade que inclui a língua, a cultura, os modos, 

enfim tudo o que compõe o pilar de uma coletividade. 

De uma maneira geral, a literatura quebequense preenche hoje uma função 

fundamental na medida em que questiona o meio, os mecanismos de integração e de 

participação do imaginário local. A verdade é que o imaginário migrante que domina a 

produção romanesca quebequense provocou uma nova dinâmica identitária com a 

pluralidade de histórias e de referências culturais no cenário ficcional.  

Não raro, parece ser possível encontrar, tanto na produção brasileira como na 

quebequense, temas como a imigração, a errância, o medo de perder as referências 

culturais, o repensar sobre as formas de inserção no mundo globalizado e ao mesmo 

tempo de preservação das características regionais bem como de uma memória coletiva. 

Também parece haver frequentes reflexões sobre o transitar entre dois ou mais mundos 

na busca de um lugar ideal e, no entanto, inacessível suscitando o dilema: assimilar ou 

ser assimilado. A obra de Sérgio Kokis9, escritor de origem brasileira e residente no 

Quebec há várias décadas, ilustra essa ideia. Seus personagens circulam por diversos 

espaços em busca de si mesmos. 

Híbrido ou compósito são termos que podem qualificar essa rede complexa de 

etnias que compõem o ambiente brasileiro e quebequense no que diz respeito as suas 

origens e suas condições socioculturais. De um modo geral, essa condição parece 

evidenciar-se nessas duas literaturas através da pluralidade dos discursos postos em 

circulação e das reflexões recorrentes que tematizam o identitário e o contato 

transcultural ao mesmo tempo enriquecedor – proporcionando trocas imprevisíveis – e 

ameaçador – pois também passível de implicar o apagamento de uma cultura em favor 

da expansão de outra. 

                                            
9Pode-se mencionar como exemplo os romances Errances, Montreal: XYZ,1996 e Le pavillon des 
miroirs, Montreal: XYZ,1994. 
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Esses primeiros apontamentos tratam um pouco da relevância em escolher 

abordar a produção desses dois autores. De maneira similar à que podemos observar nos 

textos de Robin ao falar do Quebec, passagens dos romances de Scliar parecem 

igualmente apontar o Brasil como um ambiente híbrido, tanto em âmbito cultural como 

étnico. 

 O judeu apresentado nas obras em questão está inserido nesse contexto diverso. 

Devido ao fato do judeu conviver, de longa data, com a alteridade, compartilhando 

espaços com etnias e culturas diversas, vivendo no dilema tradição versus modernidade 

e sentindo uma constante necessidade de questionar sua identidade, de recriar sua 

história e re-pensar o mundo, podemos estabelecer certa semelhança com problemáticas, 

geralmente associadas ao sujeito confrontado a questões existenciais, que sempre 

existiram, diga-se de passagem, mas que no momento atual estão em evidência diante 

do acesso mais amplo à informação proporcionada por tantos meios de que dispomos. 

Se a interatividade cultural das diferentes etnias está hoje em evidência, a comunidade 

judaica historicamente vem se preocupando com isso, sobretudo como recurso a sua 

sobrevivência. Por diferentes momentos ao longo dos séculos viu-se em situação de 

conflito e perseguições que colocaram em xeque sua continuidade. Daí a necessidade de 

resistir por estratégias de reforçar sua cultura – inclusive sem muitas vezes estar 

reagrupada em um território e até mesmo o contrário, encontrar-se dispersa em 

diferentes espaços geográficos – ou se aniquilar.  

Essa coletividade parece representar o sentimento do estrangeiro e do 

estranhamento, pode simbolizar, de uma maneira geral, identidades que, seja por 

questões culturais, seja por questões econômicas ou sociais, experimentam certa 

inquietude ou se encontram em uma condição de instabilidade referente ao seu status 

social, identitário e mesmo linguístico.  
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O ato de reescrever e reinventar a história é algo importante para a comunidade 

judaica. Por terem conhecido um passado de deslocamentos frequentes, um histórico de 

desterritorialização, repensam continuamente sua condição e seus mitos. O mito de 

Babel e do judeu errante não poderiam hoje representar certas angústias de nosso 

inconsciente individual e mesmo coletivo?  

Embora haja uma reivindicação cada vez maior por espaços para desenvolver 

questões inerentes a culturas e etnias específicas – reivindicação geralmente justificada 

pelo temor à globalização e o consequente apagamento de algumas expressões culturais 

em status numericamente ou socialmente desfavorecido em detrimento de outras 

manifestações hegemônicas – acreditamos que abordar a identidade judaica ultrapassa 

os limites de um tema específico. Sobretudo porque ela parece, por sua constituição 

simbólica, talvez indiciar-se como paradigma de outras condições associadas a 

temáticas étnicas ou culturais. 

As obras de Régine Robin e de Moacyr Scliar não apenas pelo volume como 

também por sua riqueza e complexidade, como já é destacado pela fortuna crítica sobre 

ambas, mereceriam um estudo em sua totalidade. Os limites de tempo e espaço para o 

intento são obstáculos imagináveis. Embora o estudo a que nos propomos tenha 

pretensões mais restritas e tangíveis, acreditamos que ao abordarmos os romances O 

centauro no jardim (1980) e A majestade do Xingu (1997) de Moacyr Scliar e La 

Québécoite (1983) de Robin bem como seus contos reunidos em L’immense fatigue des 

pierres (1996)10, seja possível termos uma percepção dos caminhos literários 

percorridos pelos autores. Em suas narrativas podemos também identificar constantes 

conflitos no que diz respeito à fragmentação do “eu”, tema que lhes é comum. É o que 

parece quando Scliar emprega a simbologia do centauro (ser parte homem, parte 

                                            
10 Para fins de referência bibliográfica, nas citações identificaremos as obras de nosso corpus pelas 
iniciais CJ (O centauro no jardim); MX (A majestade do Xingu); LQ (La Québécoite); LFP (L’immense 
fatigue des pierres). 
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animal) para representar o sujeito cindido, ou o próprio condicionamento dos 

personagens robinianos, apresentados com certa esquizofrenia e consequente 

inconformidade com o meio e com a própria condição do viver no “entre-dois”. 

No entanto, se a fragmentação do “eu” ainda é tomada como um problema, o 

mito do judeu errante, a ser abordado ao longo de nosso estudo, nos lembra que 

devemos transformar maldição em redenção, neste caso, valorizar a riqueza da condição 

plural. Talvez encontremos aí um importante valor da literatura, esse instrumento 

paradoxal de revelação e opacidade que oferece ambiente propício para a reflexão sobre 

essas questões e para a descoberta de nós mesmos. E nesse sentido vale lembrar Clarice 

Lispector: escrever é uma maldição, mas uma maldição que salva.  

Nosso estudo não pretende explorar as obras à exaustão, mas valer-se delas 

enquanto que amostragem desta problemática que implica não somente a identidade 

judaica, mas uma condição – intercomunicante, móvel e em constante construção – 

transnacional e transcultural. Condição transcultural que vai ao encontro daquilo que 

Afef Benessaieh entende por noção de transculturalidade:  

 

Expressa com leveza e nuances a composição plural das identidades culturais que 
não mais se reconhecem necessariamente em uma definição ou outra, mas que se 
interpenetram em uma zona ambígua, intermediária, cambiante e móvel. O ator 
transcultural é um migrante, às vezes somente imaginário, que não consegue mais 
expressar sua identidade mostrando um passaporte qualquer. Ele não apenas possui 
vários, reais ou simbólicos, como tem em mãos um novo registro indicando a 
pluralidade de sua pertença identitária cultural a depender do lugar, do momento ou 
mesmo do itinerário (BENESSAIEH, 2010, p. 2). 

 

Essa noção apresentada faz-nos pensar na sintonia do conceito com a 

problemática apresentada nas obras. Tanto Moacyr Scliar como Régine Robin, cada 

qual com sua estratégia narrativa, rompem com os binarismos e procuram superar a 
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questão nacional (rumo a uma dimensão continental ou universal?), sem contudo deixar 

de colocar em destaque as particularidades do espaços evidenciados em seus textos.  

A escolha dessas quatro obras provém um tanto da ambição de abordar o todo 

pela parte. Não que isso seja realizável por completo, mas acreditamos encontrar, por 

exemplo, em O centauro no jardim e em A majestade do Xingu de Moacyr Scliar as 

principais recorrências temáticas adotadas pelo autor. Se o primeiro romance trata 

sobremaneira sob forma simbólica a questão do homem dividido, lembrando um 

processo de individuação (o personagem às voltas com sua condição de gaúcho, judeu, 

brasileiro – numa leitura menos alegórica – e, enquanto ser mitológico, negociando sua 

condição híbrida, parte humana, parte bestial), o segundo, a partir de dois personagens 

distintos, apresenta rumos diferentes tomados por imigrantes judeus no Brasil (um 

comerciante que se instala em São Paulo e um médico sanitarista que vai viver no 

Xingu). Uma permeabilidade visível em ambos os romances envolvendo a paixão pela 

medicina e as adversidades encontradas em torno de questões culturais, econômicas e 

políticas no contexto brasileiro de modo geral e particularmente no caso de imigrantes 

judeus e seus descentes; O mesmo ocorre em La Québécoite e em L’immense fatigue 

des pierres de Régine Robin, onde os personagens podem ser fictícios ou terem sido 

baseados em alguém conhecido ou ainda terem algo do próprio autor. Uma autoficção 

na acepção de Serge Doubrovsky? Biofiction11, segundo define a própria Régine Robin. 

Enquanto o prefixo “auto” deixa entender a superposição do eu da ficção e do eu do 

autor, “bio” supõe inventar a vida do autor numa ficção. Régine Robin utiliza dessa 

forma um neologismo para criar a “québécoite” e não uma “québécoise” (quebequense), 

estabelecendo assim uma condição específica (em razão de uma impossibilidade de ser 

quebequense?) para denominar a própria condição frente ao lugar em que habita.  

                                            
11 Trataremos mais detidamente sobre a bioficção e suas particularidades ulteriormente.  
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Enfim, sua produção literária não deixa de se oferecer como uma espécie de 

aplicação do que é exposto em seus ensaios em torno da memória e da identidade, como 

é o caso, por exemplo, de seu livro Le roman mémoriel. 

Ao identificarmos nas obras as estratégias narrativas utilizadas para colocar em 

evidência as diversas memórias coletivas presentes, apresentando como, a partir delas, 

está em desenvolvimento uma concepção de identidade, cujo tronco está centrado no 

processo de transculturalidade e na alteridade, acreditamos igualmente ser possível 

apontar pontos de contato entre as problemáticas do eu-judeu, do eu-quebequense e do 

eu-brasileiro, tendo como pano de fundo a temática da imigração judaica no Canadá 

(mais exatamente no Quebec), no caso das obras de Régine Robin, e no Brasil, no caso 

das obras de Moacyr Scliar. 

No que tange os possíveis diálogos entre essas duas literaturas, apesar de um 

contato praticamente inexistente entre os autores, parece ser possível estabelecer 

relações tanto com os temas abordados quanto com os recursos estilísticos empregados 

por ambos. Podemos talvez com esse estudo, como apresentamos anteriormente, 

verificar de que forma os escritos desses autores podem contribuir para o 

estabelecimento de uma concepção de americanidade. É, nesse sentido, o olhar sobre o 

imaginário e os mitos judaicos presentes nas obras que, de algum modo, compõem o 

processo identitário nos dois contextos americanos. Pretendemos também verificar 

como essas obras dos autores em questão retratam as problemáticas referentes aos 

imigrantes e descendentes de judeus diante do novo espaço em que se encontram, tais 

como: o sentimento de culpa, a errância, o temor pela perda das referências culturais, o 

desejo de se incorporarem ao mundo dito globalizado e ao mesmo tempo preservarem a 

memória coletiva, suscitando o dilema: ser assimilado ou assimilar. 

Ao levantarmos, quanto ao aspecto intertextual, um leque de influências comuns 

na composição dos contos e romances em questão, podemos supor previamente que as 
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temáticas presentes nos escritos de Franz Kafka, Jorge Luis Borges, Jean-Paul Sartre, 

Georges Perec, Philip Roth e mesmo alguns estudos de Sigmund Freud, por exemplo, 

sobre a clivagem do eu, permeiam de alguma forma as obras de Moacyr Scliar e de 

Régine Robin. 

A presente pesquisa possui um caráter inédito ao propor o cotejamento entre as 

produções desses dois escritores americanos que abordam a temática da imigração 

judaica em espaços diferentes, contribuindo para tecer comparações entre a produção 

literária do Brasil e do Canadá bem como seus aspectos socioculturais. A complexa 

questão da identidade judaica na América, leva em conta que este grupo étnico está 

associado a várias culturas: a do país para onde imigraram (eles ou seus descendentes), 

a de seus países de origem e ainda a uma desprovida de território, a judaica. Dessa 

forma, trabalhamos com a hipótese de que nas obras dos autores a constituição 

identitára judaica acaba por simbolizar de uma maneira geral outras constituições 

identitárias e suas complexas relações, o que permite que nosso enfoque ultrapasse a 

simples abordagem sobre a manifestação de um único grupo étnico. 

Conforme apresentamos, apesar das trocas no campo literário entre os dois países 

serem relativamente recentes e, somente nos últimos anos, esses estudos ganharam 

algum volume não só qualitativo como quantitativo, a presente pesquisa pode contribuir 

para o estreitamento destes laços. A literatura se oferece assim como um excelente 

instrumento de descoberta mútua. 
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2. BRASIL E QUEBEC: LEITURAS CONTEXTUAIS PELO 
VIÉS DA CONDIÇÃO JUDAICA 

 

Literaturas brasileira e canadense, em particular a quebequense, retratam em 

diferentes momentos e contextos do cenário americano o processo de transculturação, 

seja sob o prisma da sociedade em relação ao novo, seja, ao contrário, sob o olhar 

daquele que vem integrar-se à sociedade. Acreditamos que aspectos comuns podem ser 

apontados tomando-se como parâmetro o empenho em valorizar a memória coletiva, o 

ambiente multicultural e a interação do indivíduo com ele.  

Tanto o Brasil como o Canadá, particularmente o Quebec, foram povoados pelas 

mais variadas etnias, consequência de longo processo de colonização e de sucessivas 

vagas migratórias. Esse espaço imprevisível onde culturas de diferentes origens se 

entrecruzam e fazem emergir identidades compósitas deu asas a um imaginário bastante 

particular. Uma abordagem comparativa que permitisse pensar em identidade literária 

poderia ser interessante à medida que, pelas mais variadas óticas, vemos realizados nos 

discursos uma composição imagética das realidades e irrealidades que se tecem e 

destecem nas sociedades em questão.  

Encontramos tanto em uma quanto em outra produção temas como a imigração, a 

errância – esse transitar entre dois ou mais mundos na busca de um lugar ideal e no 

entanto inacessível –, o medo da perda dos referentes culturais, o repensar sobre as 

formas de inserção no mundo globalizado e ao mesmo tempo de preservação das 

características regionais bem como de uma memória coletiva. 

No Brasil, apesar de ser um território bastante extenso, a língua portuguesa é um 

elemento de agregação na composição da identidade nacional e cultural. Sotaques e 

regionalismos são marcas de uma sociedade plural e, neste âmbito, mesmo que às vezes 
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bastante distintos, não chegam a se interpor como fator excludente. Logo, apesar dessas 

variantes linguísticas, é pouco usual e mesmo desnecessário se falar de um Brasil 

lusófono. 

Ao se tratar do contexto quebequense, é quase incontornável a problemática da 

língua. Numericamente inferior face ao Canadá anglófono e, ao mesmo tempo, com 

sucessivas imigrações de não-francófonos, no Quebec a língua francesa cumpre um 

papel preponderante para a afirmação identitária. Leis específicas, como a lei 101 (que 

define os direitos linguísticos dos cidadãos do Quebec), determinam a obrigatoriedade 

da frequência de escolas de ensino em língua francesa. O sistema de seleção para a 

imigração no Quebec não faz restrições às opções religiosas, às etnias ou origens dos 

postulantes em nome da diversidade cultural, contanto que a língua a ser adotada seja o 

francês. Isso dimensiona a relevância da língua francesa como fator de identificação e, 

por consequência, a sua recorrência na literatura quer como abordagem temática, quer 

como língua em que os textos são editados.  

A noção de comunidades culturais é bastante importante no Québec à medida que 

coloca em evidência realidades e experiências dos grupos étnicos das mais diferentes 

origens. Paradoxalmente, reside um risco em caso de orientação rumo a uma divisão da 

sociedade em guetos, remetendo à armadilha da distinção das culturas, das etnias e das 

origens, fazendo repensar o conceito de multiculturalismo. Assim, muitos escritores e 

teóricos, ao abordarem essas questões em torno de identidade e pertença, transitam em 

um campo delicado e privilegiam o caráter transcultural resultante dessas múltiplas 

pertenças.  

Essa problemática no Brasil é verificada principalmente quando nos detemos nas 

obras cujo topos dá conta da memória e da cultura transmitidas por imigrantes e seus 

descendentes, melhor dizendo, do processo de transculturação sobre o qual está 

alicerçada a sociedade brasileira. No que se refere à negociação cultural, o tempo 
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revela-se importante aliado, levando-se em conta que as principais vagas migratórias 

datam da segunda metade do século XIX e do início do XX. Como no Quebec, vários 

escritores brasileiros retrataram essa temática, salientando ora a travessia propriamente 

dita, ora o percurso de adaptação ao meio através de personagens de origem italiana, 

alemã, polonesa, libanesa, judaica, etc. No primeiro caso, o jogo do entre privilegia-se 

no vaivém entre anseios e expectativas do porvir, tratando-se muitas vezes de um 

contexto completamente desconhecido até o momento da chegada, e o distanciamento 

provisório ou definitivo do país de procedência. No segundo caso, o que está em 

evidência são as estratégias para administrar as ausências (hábitos, paisagens, relações 

afetivas, língua), executando o que Régine Robin chama de luto da origem, 

concomitantemente com outro processo, o de aquisições decorrentes do contato com a 

nova realidade. 

De fato, esses deslocamentos foram preponderantes na composição da diversidade 

desses dois contextos americanos em diferentes perspectivas: a do imigrante em relação 

à nova sociedade, o olhar desta em relação a ele e também o olhar do imigrante 

projetado sobre si mesmo. 

Moacyr Scliar como Régine Robin são em seus contextos, respectivamente, 

imigrante e descendente de imigrantes judeus. Além de tratarem em suas obras questões 

inerentes à cultura judaica, ao contar um pouco de suas histórias de vida, através de seus 

personagens, trazem à tona o contexto de uma coletividade, melhor dizendo, uma 

memória coletiva. Criam assim um espaço onde os fatos e a ficção se entrecruzam.  

Podemos aqui vislumbrar pelo viés da literatura a questão da adaptação de 

imigrantes judeus nos dois ambientes, levando em conta que estão associados a várias 

culturas: a do país para onde imigraram (eles ou seus descendentes), a de seus países de 

origem e ainda outra desprovida de território, a judaica. 
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Tomando as reflexões de Stuart Hall, que considera que as identidades modernas 

estão sendo "descentradas", isto é, deslocadas ou fragmentadas, pode-se pensar a 

identidade judaica e seus mitos como paradigma. Pela condição de exílio e de errância 

(territorial e identitária) pode simbolizar, de maneira geral, o indivíduo que, seja por 

questões culturais econômicas ou sociais, está às voltas com questões associadas à ideia 

de "pertença" a etnias, línguas, religiões e nações. 

Para o crítico literário Pierre Nepveu, alteridade, diferença, incerteza ou 

flutuações identitárias, nomadismo, exílio, cosmopolitismo entre outras noções que se 

imbricam, têm toda uma relação com o destino judaico e constituem o próprio ar de 

nosso tempo, o mesmo que grande parte de nossos intelectuais e escritores respiram. 

(NEPVEU, 2001, p. 5) 

Na verdade, a busca de um porto seguro, o êxodo e o nomadismo são tópicos que 

não se esgotam e remontam aos primórdios de nossa existência. As próprias histórias 

narradas na Bíblia estão baseadas nessas questões, e não é falso afirmar que elas 

exercem até hoje forte influência sobre nosso comportamento, mesmo sobre nosso 

inconsciente coletivo. A figura do judeu, de certa forma, perfaz a metáfora desse 

homem dividido por vezes indesejado, expulso ou mesmo insatisfeito com seu espaço e 

em busca de novos territórios, procurando compreender a si próprio e os caminhos 

percorridos. 

Este homem fragmentado e em conflito consigo mesmo é representado nos 

romances e contos de Scliar e Robin ora ao fazer uso de simbologia e de seres 

mitológicos (a exemplo figura do centauro, ser parte homem parte animal), ora 

apresentando através das personagens e da própria estética narrativa, certos conflitos 

resultantes da própria situação de gerir heranças e tradições socioculturais de diversas 

proveniências.  
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No Quebec, a produção literária de temática judaica encontra-se inserida no que 

teóricos costumam denominar literatura imigrante ou étnica. Para muitos, seria uma 

opção à noção de literatura nacional, como forma de abarcar amplamente as narrativas 

provenientes de diferentes tradições em Quebec (mitos, memórias, escritos etc.). No 

entanto, não tem cunho excludente ou antagônico em relação à literatura nacional. 

Pretensamente ocupando um espaço de limites opacos ou “flou” que não é nem a 

representação imaginária das raízes nem o registro de uma deriva cosmopolita absoluta, 

inscreve-se na literatura migrante uma mise en texte ficcional da identidade e da 

pertença. Criando assim uma possibilidade de abordar identidades complexas, 

rememorar, parodiar, reinventar pertenças e heranças.  

Romances de temática judaica, produzidos nesta atmosfera cosmopolita e por 

levantar várias questões atinentes à conjuntura étnica, oferecem ao leitor um panorama 

de constituições culturais e identitárias dos mais variados. De acordo com Robin, a 

identidade judaica é difícil de ser representada, ela lembra a reflexão de Derrida, para 

quem a identidade em si do Judeu talvez não exista, Judeu seria o outro nome desta 

impossibilidade de sê-lo (ROBIN, 1993, p. 10). Estaria aqui uma forma de expressar a 

relevância do íntimo de cada um na composição desse entendimento. A esse respeito, o 

psicanalista Abraão Slavutzky publica, em 1998, A paixão de ser, um livro de 

depoimentos e crônicas de diferentes expoentes brasileiros que relatam, a partir de suas 

experiências, sobre o que seria ser judeu e surpreende a diversidade de elocubrações 

sobre a questão. Nessa publicação coletiva, Moacyr Scliar reforça, pelo seu próprio 

exemplo, que não se trata de ser uma coisa só ou algo ancorado em um conceito de raça 

ou de religião, mas de histórias e de culturas compartilhadas. 
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2.1.  A escrita e a condição judaica 

 

A relação entre o ato de escrever e o que se chama judeidade não raro é colocada 

em evidência. Sob o prisma histórico-religioso o judeu se vê como o povo do Livro. Em 

um tradicional livro de preces encontramos a seguinte meditação:  

 

somos o povo do livro, 
cujas letras enfileiradas, 
tal como formigas marchando ocupadas, 
carregam a memória dos tempos 
para dentro das nossas almas. 

 

O escritor, consciente de sua impossibilidade de representar o mundo em sua 

complexidade (se assim o deseja), sabe que escrever é ao mesmo tempo sentença de 

vida e de morte e que se ele escreve para compensar a ausência ou o esquecimento ele 

percebe que entre o dito e o não dito algo se perde. Retomando a bela expressão do 

escritor antilhano Patrick Chamoiseau, a escrita transforma em indecência o indizível da 

palavra. Embora se possa valer o mesmo a outras representações, para o ser judeu, 

habitado em sua construção identitária por errâncias e nomadismos, esta associação com 

a escrita é uma forma de preencher ou reparar a falta (le manque). A escrita seria a 

linguagem do ausente, não expressaria uma relação imediata com o objeto mas a sua 

ausência. 

Faz-nos pensar na questão da memória ausente, aquela que apresenta ruptura na 

passagem entre gerações. Uma memória eclipsada, por exemplo, pela impossibilidade 

de transmiti-la devido ao trauma que ela ocasionou. Uma pós-memória pode também 

ocorrer, ou seja, aquela adquirida por ancestrais e transmitida pelo testemunho pessoal a 

outras gerações até que elas façam uso dela. A respeito dessa pós-memória, a 

pesquisadora Eurídice Figueiredo ao dedicar-se a um estudo desse ato de transferência 
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transgeracional, destaca que seria, entre outros, o caso de descendentes de vítimas da 

segunda guerra mundial ou dos pogroms ocorridos na Rússia, de pessoas ou 

comunidades que procuram manter viva uma memória coletiva para que ela se perpetue 

como forma de resistência e para que certos acontecimentos não se reproduzam. 

Tornando-se assim um dever de memória. 

Tanto Moacyr Scliar como Régine Robin ao revisitarem fatos históricos em suas 

obras tocam na questão dessa elaboração de dever de memória quando retratam o 

processo de imigração, tenso e de incertezas, de indivíduos judeus para as Américas em 

busca de melhores condições de vida e de escapar do ambiente inóspito que o continente 

europeu representava naquela primeira metade do século XX. Scliar retratando 

sobremaneira o aspecto comunitário, enquanto que Robin, por sua vez, escavando o 

íntimo de seus personagens no que tange os traumas daquele período. 

Ambos tratam em suas obras de conjunturas e tradições asquenazes, palavra 

hebraica que designa alemão e por isso a convergência quanto ao destaque ao iídiche, 

falado naquelas comunidades, sobretudo centradas na Alemanha e na França. Brasil e 

Canadá possuem também uma significativa imigração de judeus de tradição sefardita. 

As diferenças mais relevantes entre elas não estão no aspecto religioso, onde as 

tradições são semelhantes, mas no âmbito cultural. Sefarditas (espanhol, em hebraico) 

têm origem de predominância ibérica e o dialeto utilizado era o ladino, diferentemente 

do iídiche que é permeado pela língua alemã, com maior influência da língua espanhola. 

Sejam as narrativas ficcionalização, bioficção ou autoficção, o recurso a 

elementos memoriais ou históricos perfazem a simbologia expressa na conhecida 

metáfora de Paul Ricœur do sinete de cera, que, ao lacrar uma carta, deixa perceptíveis 

suas marcas mesmo ele não estando mais presente, expressando assim uma ausência 

(um “tendo estado”). Ainda que inexatos os fragmentos e rastros, colocando em xeque o 

que se pretende por verdade, “não temos nada melhor do que a memória para nos 
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assegurar de que alguma coisa se passou realmente antes que declarássemos lembrar-

nos dela” (RICŒUR, 2003, p. 2). 

O imaginário judaico é frequentemente regido pelos verbos rememorar, 

restabelecer, manter e outros que remetem ao passado e ao esforço de resgatar memórias 

e momentos. A angústia gerada pela impossibilidade desse trabalho parece ser para 

Robin própria da condição judaica e do ato de escrever e se faz necessário um 

distanciamento que ela define como luto da origem: 

 

Écrire, c’est toujours jouer, déjouer la mort, la filiation, le roman familial, 
l’Histoire. Tous les poètes sont juifs, comme on le voit, ne renvoie ni à l’ethnicité 
ni à une fixation culturelle, mais à une tradition qui a toujours inscrit cette finitude, 
la castration symbolique, donc la non-coïncidence, la fracture, la fissure. C’est bien 
cette fissure que marque le deuil de l’origine que tout écrivain, confronté « au 
défaut des langues », doit affronter (ROBIN, 1997b, p. 10). 

 

Levando-se em conta essas correlações e correspondências com a condição 

judaica aqui referenciadas, podemos refletir sobre o que caracterizaria então um 

romance de cunho judaico. A simples associação à condição étnica e cultural do escritor 

seria fortemente contestada, pois este pode, por exemplo, ter intencionalmente ou não 

uma relação de desinteresse ou de distanciamento de suas origens. Por outro lado, não é 

incomum encontrar autores não-judeus que tratam do tema. Outra possibilidade seria 

considerar literatura judaica a que aborda problemáticas judaicas e envolvendo 

narradores e personagens judeus ou ainda levar em conta a relação do autor com elas. 

Enfim, temática, língua na qual o romance é escrito, associação com a cultura ou 

imaginário judaico e outras variáveis que compõem esse esforço de definição expõem a 

complexidade e o risco de um enquadramento preciso. 

 Um ensaio de Régine Robin na revista Etudes littéraires dedica-se a essa 

reflexão. Robin sugere que a literatura judaica poderia ser definida  
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par la présence d'archétypes ou de figures qui seraient caractéristiques de la judéité 
dans l'écriture, position qui a au moins le mérite d'abandonner des points de vue 
trop étroitement sociologiques ou ethno-culturels, mais qui s'expose à toutes sortes 
de dérives métaphysiques arbitraires, car on aurait vite fait de montrer que les 
archétypes ou figures en question (exil, entre-deux, problématisation de l'identité, 
travail de fragilisation de la langue ou au contraire hyper-maîtrise et obsession de 
la langue) sont le propre de toute littérature au sens large et de toute littérature 
minoritaire plus particulièrement (ROBIN, 1997b, p. 11). 

 

Percebe-se então que toda classificação neste sentido está sujeita a ser contestada 

seja por omissões ou atribuições exclusivas, o que não impede que se encontre, 

conforme elencadas anteriormente, certas características comuns. Kafka pouco ou nada 

escrevera sobre judeus, mas não é em razão de suas origens que muitos críticos 

encontram em sua obra elementos próprios da condição judaica, mas à questão 

existencial, perplexidade e estranhamento que estão no cerne de sua produção. Talvez o 

mesmo possa ser constatado ao se comparar com outras coletividades culturais ou 

etnias, contudo certamente eles permeiam a temática judaica.  

Por isso, a figura do judeu, por exemplo, pode também ser uma interessante forma 

de representar a figura do eu-quebequense, indivíduo que, segundo Robin, vive sob o 

signo da falta (manque) e do exílio, que são próprios igualmente do estrangeiro. Na 

mesma linha, o crítico literário Josef Kwaterco aponta que a presença do judeu como 

figura interposta permite uma representação da disparidade cultural de Montreal, de seu 

caráter fragmentado e cosmopolita (KWATERKO, 1998. p. 163). 

É um pouco o que se pode verificar no romance La Québécoite, de Robin, que 

coloca em evidência o quebequense pelo prisma do imigrante de origem judaica. Dito 

de outra maneira, temos abordada de forma ficcional a problemática judaica inscrita em 

outra: a quebequense. Esse fusionamento se dá em razão das características 

cosmopolitas de Montreal como da diversidade étnica e dos relativamente recentes 
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processos migratórios que compõem hoje a demografia quebequense. A percepção do 

imigrante e da estranheza faz assim parte do imaginário quebequense, que é explorado 

nesse sentido pela literatura migrante, e que para o crítico literário Pierre Nepveu 

definiu-se amplamente, desde os anos sessenta [momento da Revolução Tranquila] sob 

o signo do exílio (psíquico, fictício) da falta, do país ausente ou inacabado e, do 

próprio meio dessa negatividade, constituiu-se um imaginário migrante, plural, 

cosmopolita (NEPVEU, P. Apud Kwarterco, 1998, p. 161). 

Em La Québécoite, a exemplo da narrativa que segue, a condição judaica se 

confunde frequentemente com os fantasmas que habitam o imaginário migrante, tomado 

pelo sentimento da errância: ora agradável, ora perturbador: 

 

Elle demanderait à tous son chemin. Tous étaient désireux de l’aider mais elle ne 
savait pas où elle allait où elle irait. Elle leur demandait son pays, mais il n’existait 
pas ayant été oublié par Dieu au jour de la création. (LQ, p. 66-67)12 

 

 

2.2.  Condição judaica, judaísmo e judeidade 

 

Condição judaica, judaísmo, judeidade são termos encontrados nas obras dos dois 

autores estudados e também no campo da crítica literária. O que encerram podem até 

mesmo variar conforme a intencionalidade destinada ao uso. Em seu ensaio intitulado 

Les réflexions sur la question juive, de 1946, Jean Paul Sartre exprimiu-se sobre a 

condição judaica como uma contracorrente aos pensamentos antissemitas em um 

momento de turbulência na Europa. De certo modo, tratava-se de combater o 

preconceito e de desmistificar o olhar lançado pelo outro. No entanto, a condição 

                                            
12 Citações provenientes de nosso corpus são indicadas por suas iniciais, seguidas do número de página 
correspondente. 
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judaica ou a questão judaica mesmo que abarque a situação do oprimido, vai além disso. 

Está, na verdade, em constante movimento, sujeita a contextos históricos e pessoais, 

como sujeita ao olhar do outro e ao olhar do judeu sobre si mesmo. Einstein teria dito 

em uma entrevista que sua descoberta quanto a ser judeu devia-se muito mais aos não 

judeus do que aos judeus.  

De um modo geral, o termo judaísmo pode ter uma relação mais estreita com as 

tradições religiosas e culturais. Segundo os preceitos ortodoxos, reconhece como judeus 

aqueles que nasceram do ventre de uma mãe judia ou que se converteram à religião; 

judeidade, termo menos conhecido no Brasil, é bastante utilizado em língua francesa 

(em L’homme dominé, editado pela Gallimard em 1968, Albert Memmi já fazia menção 

ao termo). Seria o modo como cada sujeito vive sua condição de judeu, abrangendo a 

complexidade dos aspectos existenciais e emocionais, pouco importando se para esse 

sujeito o judaísmo enquanto religião seja relevante ou não. Seria uma construção 

identitária contínua e que escapa às contingências relativas ao mero nascimento e 

determina a inserção do sujeito no futuro: Um devir, na opinião de Fuks, que se vale de 

uma reflexão conceitual de Gilles Deleuze (a reflexão de Edouard Glissant sobre 

crioulidade x crioulização também é profícua neste sentido) para expressar uma 

realidade processual e não uma transformação pontual e concluída de alguma coisa em 

outra. Nesse sentido, em um ensaio sobre Freud e a judeidade, Fuks salienta ainda, a 

exemplo de outros especialistas, o caráter representativo da figura do judeu: 

 

No devir-judeu, o que se coloca é a impossibilidade do ser judeu, isto é, na 
expressão “devir-judeu”, é preciso colocar a ênfase sobre o “devir” e não sobre o 
“judeu”. Essa não identidade consigo mesmo, evidentemente, não é exclusiva da 
feminilidade ou da judeidade. Mas quem ousará dizer que essas figuras não são 
paradigmáticas do processo subjetivo de “tornar-se” outro? (FUKS, 2015, p. 96). 
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Moacyr Scliar escreve um ensaio em 1985 onde discorre sobre a condição judaica 

e como se vê inserido nela tanto como indivíduo como escritor. Não vê os judeus a 

partir de um conceito de raça, isto porque, segundo ele, não possuem nem mesmo 

caracteres biológicos comuns, exceto quando se toma os grupos de determinadas 

regiões: da Europa oriental, por exemplo. “Comprova-o a heterogeneidade dos tipos 

judaicos, testemunho da Diáspora e que se traduz não apenas na diversidade de 

aparência física, mas nos costumes e na língua.” (SCLIAR, 1985, p. 26). 

Para Scliar, o passado histórico, línguas13 e tradições em comum, uma cultura 

com características próprias caracteriza o judaísmo como um grupo étnico (SCLIAR, 

1985, p. 29). Neste mesmo ensaio, ao destacar a popularidade do conceito de grupo 

étnico, que, como ele mesmo observa, é muito presente no Canadá, onde comunidades 

(não apenas judaicas) estão geograficamente separadas e contam com certa autonomia 

cultural, lembra que os riscos de lobbies e ensimesmamentos não são, contudo, 

desprezíveis. 

Em Meu filho, o doutor (2001) Scliar fala em judaísmo referindo-se à identidade 

cultural de um grupo humano e corrobora o que já havia abordado em A condição 

judaica (1985), onde além de contestar o conceito de raça, não vê como ele pode se 

aplicar a judeus:  

 

Escusado dizer que o conceito de raça, por si só muito discutível, não se aplica 
aos judeus, já que seus característicos biológicos variam amplamente: a cor da 
pele, por exemplo, vai desde o branco dos europeus até o negro dos judeus 
falashas provenientes da Etiópia. (SCLIAR, 2001, p. 15) 

 

Embora o campo semântico do termo judaísmo se estenda também para a 

dimensão religiosa, parece-nos que o emprego do termo para Scliar vai ao encontro do 

                                            
13

Embora, em razão da dispersão, as línguas e dialetos possam ser variadas. Na Europa oriental, onde se 
concentram sobretudo judeus de origem ashkenazim, sobressaía o iídiche; enquanto que na península 
Ibérica, de predominância sefaradim, o dialeto ladino.  
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que se entende por judeidade (frequentemente utilizado por Robin) em sua acepção 

sociocultural mais específica, pois representa melhor o pensamento do autor, que 

distingue a questão religiosa da condição judaica14. Leitor de textos bíblicos, chega a 

criticar passagens que encerram violentas punições, a exemplo de crianças que ao 

chamarem o profeta Eliseu de careca são devoradas por duas ursas. Religião pode 

requerer resignação, mas questionar, que tem uma função libertadora, segundo Scliar, 

faz parte da condição judaica. Scliar faz menção também à obra de Karl Marx Die 

Judenfrage (A questão judaica) escrita aos 25 anos de idade e que é bastante lembrada 

pela declaração de que “a emancipação do judeu é a emancipação da sociedade do 

judaísmo”. Sabe-se que por razões conceituais e talvez familiares, embora de origem 

judaica, Marx não via com bons olhos a religião.  

Quanto aos rumos da literatura judaica, Scliar associa-se à reflexão do escritor 

estadunidense Alan Lelchuck a respeito de ser escritor judeu:  

 

Está na hora de se tornar apenas o escritor, um escritor... se estou falando do 
fim do escritor judeu como entidade étnica, não estou falando do fim do 
judaísmo na literatura. A sensibilidade cética e irônica especialmente em 
relação ao próprio fracasso – como em Kafka; o temperamento emocionalmente 
exaltado, que não se aceita e não busca a calma – como em Below... isto pra 
mim é judaísmo (SCLIAR, 1985, p. 108). 

 

Moacyr Scliar como Régine Robin são manifestamente admiradores da obra de 

Franz Kafka, cada qual a sua maneira sente sua escrita como que influenciada por ele. 

Isso verificado tanto no que tange a produção literária quanto o ensaio. Ambos, 

reiteradas vezes, trataram a obra de Kafka como um referencial do que se pode 

compreender como literatura judaica. Abordaremos mais detidamente a questão na 

sequência de nosso estudo.  

                                            
14 Além de fazer esta distinção, Scliar expressa sua posição pessoal: “não sou um homem religioso e me 
considero um cético”. A condição Judaica, p.108 
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O judaísmo ou a judeidade podem talvez deixar de ser uma cultura viva para a 

segunda geração dessas famílias de imigrantes, mas ganham espaço os elementos 

simbólicos, objetos ou algo imaterial, e que vem a compor o imaginário, seria o que 

chamamos de vestígios culturais.  

Tomado pelo sentimento de exclusão e de exílio, esse judeu de Robin, ser 

perseguido por seus fantasmas, ou por um passado fantasmado que o impede de se 

dissociar do trauma da segunda guerra, é alguém que necessita realizar dois processos 

concomitantes: encontrar seu lar, seu cadinho e encontrar-se a si-próprio. O que no 

romance vem a ser uma busca sempre recomeçada, tal o mito de Penélope: tecendo e 

destecendo o fio. Essa busca é antes um meio de vida, um lenitivo para preencher a 

perda.  

Tendo respirado os ares da Segunda Guerra Mundial, Régine Robin dá conta dos 

fantasmas que assombram sobretudo os escritores judeus do pós-guerra, como ela 

mesma afirma num depoimento sobre sua produção escrita: “mais tarde compreendi que 

tudo saía da guerra, fosse ela escrita como tema ou não. De fato, salvo exceção não 

escrevo sobre a guerra, mas com a guerra”. (ROBIN, 2001, p. 119) 

Os romances de Scliar ao darem conta da composição identitária de judeus no 

contexto brasileiro já não parecem tão impregnados pelos traumas decorrentes do 

período de guerras. Embora não deixem de estar presentes, o autor procura valer-se do 

humor e apropriar-se de mitos capazes de simbolizarem essas inquietações sem que elas 

se tornem tema preponderante. 

O autor menciona comparativamente que no contexto estadunidense, grande parte 

das pessoas de origem judaica pertence à classe média e isso se reflete também na 

literatura e no próprio humor a ser empregado, ali “o humor judeu já não precisa ser 

uma defesa contra a miséria, a opressão, porque as aflições do judaísmo ocidental são 

outras, são principalmente os pesadelos da classe média: a neurose, o medo de perder 
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status, o preço da análise.” (SCLIAR, 1985, p. 69). Evidente que aqui Scliar leva em 

conta a renomada produção de Woody Allen e de Phillip Roth, por exemplo, que possui 

um grande número de leitores naquele país e no mundo inteiro.  

Diferentemente dos EUA, no Brasil há poucos escritores que abordam temas 

judeus em suas obras. Samuel Rawett (1925-1984), que escreveu Contos do imigrante, é 

um dos mais lembrados, inclusive por Scliar (cf. SCLIAR, 1985, p. 103). No entanto, a 

obra de Clarice Lispector vem sendo considerada uma referência mesmo que jamais 

tenha expressamente utilizado personagens judeus ou temas especificamente judaicos. A 

narração do indizível, artigo de Regina Zilbermann, toca precisamente neste ponto. No 

mesmo sentido, Berta Waldman, crítica literária especialista na obra de Lispector, 

acredita que o fato de não assumir-se judia pode informar talvez o sintoma de uma 

impossibilidade e que um leitor pode identificar elementos que escapam ao próprio 

autor. 

De opinião contrária, Regina Igel, em seu livro Imigrantes judeus/Escritores 

brasileiros, prefere, em sua sistemática, não considerar o componente judaico em 

Clarice posto que se trata de escolha pessoal da autora, que difere de sua irmã, Elisa 

Lispector, que escrevia explicitamente sobre condição e temáticas judaicas, embora seja 

menos conhecida no mercado editorial. 

Originária da Ucrânia, Clarice estabeleceu-se com sua família no Brasil em 1922, 

e sua trajetória como a situação vivenciada pelos pais (deslocamentos e violências que 

sofreram) provavelmente está ligada a sua expressão literária. A crítica brasileira ao 

tecer um espírito de literatura nacional dá em geral destaque à brasilidade de Clarice. 

Pensar em uma distinção entre sua brasilidade e sua judeidade não parece contudo 

aplicável.  
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A incidência de escritores que retratam a condição judaica sobretudo através de 

temas atinentes a imigração, errância e processos de inserção na sociedade é bastante 

significativa no Quebec.  

Escritores judeus de língua inglesa ganharam destaque retratando a relação entre a 

cidade de Montreal, sua sociedade fragmentada e questões referentes à inserção da 

comunidade judaica. Foi o caso, por exemplo, do poeta A. M. Klein que publica entre 

outros a coletânea The rocking chair: and other poems, e de Mondecai Richler, que 

escreve o célebre romance O aprendizado de Duddy Kravitz. Aos poucos, viu-se surgir 

autores de língua francesa. Além de Robin, destaca-se Victor Teboul, autor de La lente 

découverte de l’étrangeté (Intouchables, 2001) onde apresenta um diálogo entre passado 

e presente através da rememoração dos deslocamentos de um personagem que se instala 

em Montreal depois de passar por situações conflitantes no Egito, Tunísia e na França. 

Nesta narrativa diacrônica apresenta o Canadá como um país onde as diferenças podem 

ser administradas apesar do sentimento de impossível integração, sugere a necessidade 

de aprender a viver na divisão e que isso seria um processo de preparação para tornar-se 

canadense. Outro escritor de destaque em torno dessa temática é Naim Kattan, nascido 

em Bagdá e estabelecido em Montreal desde os anos 1950, a condição do imigrante e a 

identidade judaica no Quebec estão em voga em seus romances e ensaios como 

L’écrivain migrant (HMH, 2001) em que discorre sobre a condição do escritor migrante 

em seu novo país, onde reside o sentimento de exílio e de novo nascimento. Segundo 

ele, “a escolha deliberada do exílio pode levar o escritor a transformar a terra de origem 

em território mítico e, sob o efeito da nostalgia, em um mundo onírico”, enquanto que a 

escolha de um segundo nascimento “libera, engaja e permite um novo início” 

(KATTAN, 2001, p. 22) 

A condição judaica para esses autores nos contextos em questão não parece 

substituir ou se sobrepor à condição nacional ou regional, se torna antes uma forma de 
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inscrição que leva em conta vivências, traços, vestígios e memórias individuais e 

coletivas. Diz-se ser uma capacidade judaica esta de desenvolver estratégias de 

sobrevivência para a composição de uma identidade baseada na continuidade através da 

mudança.  

Embora os discursos em torno dos conceitos multicultural, intercultural ou 

transcultural informem a manifesta intenção de comportar e aceitar o complexo, o 

heterogêneo, a alteridade, nas obras tanto de Scliar como de Robin, em diferentes 

intensidades e formas narrativas, veremos que partilhar espaços, culturas e etnias tanto 

no Brasil quanto no Quebec nunca foi algo simples ou cômodo. 
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3. DE CENTAURO DOS PAMPAS A CENTAURO NO 
JARDIM 

 

Um breve recorrido histórico em torno da figura mitológica do centauro, até o 

momento em que ganha múltiplas matizes – gaúchas, brasileiras, americanas, judaicas, 

entre outras – na obra O Centauro no Jardim de Moacyr Scliar, nos informa um pouco 

sobre o personagem Guedali, que de centauro dos pampas transmuta-se em centauro no 

jardim. O caso talvez de uma frutífera forma de reinscrição, melhor dizendo, de 

reapropriação do mito grego no contexto literário americano.  

O romance surge no início dos anos 1980, em um período em que mitos e lendas 

são frequentemente empregados para representar o duplo (lobisomens, etc.) e também 

em que o realismo mágico exerce grande influência sobre a literatura latino-americana. 

O centauro de Scliar, contudo, não come carne crua nem vive nas florestas da Tessália. 

Nasceu em 1935, na colônia de Quatro Irmãos, no interior do Rio Grande do Sul, cujos 

nativos como os tessálios, gozavam de reputação na arte da montaria e identificavam-se 

com as próprias montadas.  

Como muitos dos mitos de relevância no imaginário ocidental, o do centauro tem 

suas origens entre os gregos. Não há surpresa na assertiva, posto que essa associação 

entre criador e criatura é de relativo conhecimento geral. Homens da cintura para cima e 

cavalos da cintura para baixo, reza a crença que se comportavam como selvagens, 

comiam carne crua e viviam nas florestas e montanhas. Essas criaturas estranhas seriam 

provenientes de uma união proibida: Ixíon, rei da região grega conhecida como 

Tessália, apaixonou-se pela deusa Hera, mulher de Zeus. Este último, ciumento marido, 

preparou uma armadilha para Ixíon: criou uma nuvem com a imagem de Hera. De sua 
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união com a nuvem nasceram os centauros. O próprio surgimento desses seres é 

resultado de uma suposta punição. 

A mitologia comparada atribui aos centauros origem asiática também, 

fundamentando-se nas características dos gandarvas da Índia (“gandarva”, em sânscrito 

quer dizer cavalo), deuses peludos como os símios e como os centauros, afeiçoados às 

mulheres e ao vinho e hábeis na medicina e na adivinhação.  

Pierre Brunel, em seu Dictionnaire des mythes littéraires, destaca o fato de que o 

termo é em grande parte consagrado à fortuna literária latino-americana. As narrativas 

gregas em torno do centauro exercem menor influência na reapropriação do mito, já que 

não se encontra no enredo em torno do surgimento do mito, mas na configuração 

híbrida desse ser a inspiração de romancistas e poetas que chegam a dissociar qualquer 

conexão diegética com sua fonte. Relegados a segundo plano os relatos sobre perversos 

centauros comedores de carne humana ou sobre o bom centauro Quíron, acidentalmente 

ferido pelo amigo Hércules, o mito literalizado, isto é, passado ao regime Literatura, 

ganha novos contornos, vai tomar outro caminho: o do identitário. Isso acontece 

principalmente a partir de sua reinscrição no século XX no continente americano, ainda 

que se verifique sua presença, já adaptada à realidade americana, ao final do século 

XIX. 

A vida no Novo Mundo, que o imaginário europeu concebia como essencialmente 

ligada à natureza, quando não selvagem ou pagã, podia ser materializada por uma figura 

como a do centauro. Desde o período dos Descobrimentos, era esse o olhar do 

colonizador sobre os nativos; estes últimos, por sua vez, ao vislumbrarem seres 

montados vindos de terras ignotas, faziam associação semelhante. Inútil, portanto, 

dissecar a figura para atribuir parte humana ou parte animal a uma filiação específica – 

europeia ou americana. Para evitar qualquer tendência a ligar esta última à condição de 

uma América dita selvagem, vale lembrar que foram os espanhóis, no século XVI, que 
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aqui introduziram o cavalo como aliado do homem. O mito é europeu, mas, como se 

pode verificar, impressionantemente reinventado na América. Desde que Hérnan Cortés 

desembarcou no Golfo do México com seus cavaleiros, a relação homem-cavalo ganhou 

novas dimensões: 

 

Desde que um primeiro espanhol desceu do cavalo, um índio teve o desejo de 
montar para tornar-se o que ele acabava de deixar de ser; e todo um continente, 
mestiço, viu no Homem-a-cavalo a imagem da glória, do poder, da revanche. 
(NOUHAUD, D. in BRUNEL 1988)  

 

Fonte de inspiração para escritores de língua espanhola, o Coloquio de los 

Centauros, de Rubén Dario, dá ao mito nova leitura, concebendo-o com atributos mais 

humanos, como um ser capaz de refletir sobre problemas filosóficos e sociais, obrando 

em prol de uma harmonia. Essa peça em prosa e verso composta em quatro partes entre 

1887 e 1908 surge em contraposição a um período pouco favorável para obras cujo tema 

não satisfizesse a correntes materialistas e ideais positivistas. Na mesma época, autores 

na Argentina (Leopoldo Díaz) e no Peru (Ventura Calderón) conferem-lhe certa 

nostalgia e solidão, e já abordam a temática da errância e da dualidade cultural. Logo, 

com a travessia continental e a consequente chegada à literatura latino-americana, o 

centauro faz-se um ser menos monstro e mais humano. 

Principalmente a partir do modernismo, a necessidade de expressar valores 

locais e de representar heranças europeias compunha uma dualidade. Poetas da época 

viam aqui uma figura capaz de simbolizar essa condição; afinal, a figura híbrida do 

centauro enquanto mito reconstituído, segundo o que postula Gérard Bouchard, agia 

como um mediador destinado a ocultar ou superar o contraditório em ambientes novos 

(como o americano), onde valores, imaginários e culturas advindos do Velho Mundo 

entrecruzam-se com aqueles do novo contexto (BOUCHARD, 2000). 
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No Brasil, o ingresso dessa associação homem-cavalo em textos literários deu-se 

em zonas geográficas fronteiriças cujos autores locais comunicavam culturalmente com 

as tradições hispânicas. No sul do país, por exemplo, o centauro tem correspondência 

com a imagem heroica do gaúcho. Enquanto prevaleceu a vocação rural, o cavalo era de 

enorme valia, dir-se-ia, a extensão do seu corpo. Ainda hoje, as expressões acerca das 

tradições gaúchas raramente negligenciam essa harmonia entre o homem e o animal, 

oferecendo uma bela alegoria ao estilizado ser que não pode ser dobrado e que alia em 

seu espírito o vigor de um à compaixão do outro.  

Alguns escritores contribuíram para a afirmação dessa imagem, como Alcides 

Maya e Simões Lopes Neto no início do século passado. Nos contos deste último, 

“homem sem cavalo não passava de meio homem”. Da lista dos vinte e um artigos de fé 

do gaúcho em Contos gauchescos, quatorze referem-se ao cavalo: “Fala ao teu cavalo 

como se fosse a gente”. Alguns deles, entre machismo e humor, dão ao fiel equino e à 

mulher o mesmo grau de importância: “Mulher, arma e cavalo de andar, nada de 

emprestar”. Mais recentemente, na última década, outro escritor sul-rio-grandense, 

Tabajara Ruas, ao escrever Os Varões Assinalados, romance cujo cenário é a Revolução 

Farroupilha, intitula o primeiro tomo da trilogia O País dos Centauros. 

Essas obras retratam uma região onde guerras foram historicamente fatores 

constituintes do mito formador do homem da fronteira mais belicosa do país – guerras 

que ao longo dos tempos envolveram, por exemplo, portugueses, espanhóis, jesuítas, 

paraguaios – e não por acaso comportam temáticas relativas à afirmação territorial e 

identitária, propícias à inscrição do mito em questão. Viu-se assim uma 

supervalorização da identidade pelo desejo de marcar as diferenças. Este é em parte o 

quadro regional em que se inscreve o centauro de Scliar.  

É interessante observar que o centauro, por sua constituição híbrida, pode ser 

interpretado como um mito de metamorfose, dentro das duas grandes famílias de mitos. 
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A outra, sendo de fundação, de origem, faz-nos pensar que o centauro da obra de 

Moacyr Scliar, adquirindo um valor de identidade gaúcha, combina também algo de 

mito de origem quando levado em conta o contexto sul-rio-grandense. 

Provavelmente a ideia do autor de retratar o duplo a partir da figura do centauro 

seja bem anterior a 1980, ano da primeira publicação de O centauro no jardim pela 

editora Nova fronteira. O romance A guerra no Bom fim apresenta segmentos que 

reforçam essa suposição. Publicado em 1972, retrata a infância de Joel e sua turma de 

amigos, no bairro Bom fim, em Porto Alegre, durante o período da Segunda Guerra 

Mundial, em meio a brincadeiras e tradições judaicas enquanto seus pais, de origem 

europeia, conhecem dificuldades financeiras e de adaptação próprias de imigrantes que 

chegam ao Brasil em situação precária, mas que prosperam ao longo dos anos. 

Encontramos em pelo menos dois momentos do romance cenas de embate entre um 

homem e uma égua. Trata-se de descrição de luta travada na tentativa do homem domar 

o animal, sendo que ambos extenuados têm em comum em seus sonhos a figura do 

centauro: 

 

O homem ainda tem em suas veias a excitação da batalha. Sangue e amor… 
Desejo ardente… Sucumbe aos encantos da égua. Depois tomba numa macega, 
exausto. Adormece e sonha com centauros… 

No Bom Fim a égua envelhece e perde o deboche. Puxa com resignação a 
charrete de Samuel. Mas seus olhos não perderam o brilho antigo; e à noite 
sonha com centauros. (SCLIAR, 1972, p. 13) 

 

Domar o cavalo, ritual tão presente nas tradições gaúchas, transformar a fera em 

fiel companheiro ou arrancá-la de si, vai ser obstinadamente o exercício do protagonista 

Guedali, filho de imigrantes judeus russos que vem ao mundo em forma de uma 

aberração, segundo o que informa a voz que conduz a narrativa.  

 

Um bebê robusto, corado; choramingando, agitando as mãozinhas — uma 
criança normal, da cintura para cima. Da cintura para baixo: o pelo de cavalo. 
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As patas de cavalo. A cauda, ainda ensopada de líquido amniótico, de cavalo. 
Da cintura para baixo, sou um cavalo. Sou — meu pai nem sabe da existência 
desta entidade — um centauro. Centauro. (CJ, p. 21) 

 

Aberração, segundo o personagem, que é descrita como algo físico, visível, mas 

que ele próprio – ainda que relutante – ao longo da narrativa a apresenta como interna, 

de um plano psíquico abastecido de um imaginário composto de memórias, escolhas e 

perspectivas: “Não falarei de cavalos internos que galopam dentro de nós - E nem é 

cavalgada, para mim, a marcha incessante da História rumo a um destino que não sei 

qual é”. (CJ, p. 14)  

 

 

3.1.  O centauro e o imigrante judeu nos pampas 

 

 

Duas direções migratórias eram vistas pela comunidade judaica do final do 

século XIX e do início do século XX como forma para escapar às difíceis condições de 

vida na Europa, em grande parte, na Europa oriental, como é o caso dos pais do 

protagonista que vieram para o sul do Brasil no início dos anos 30: à época, uma 

movimentação sionista já se propagava e propunha a Palestina como destinação. A outra 

possibilidade era partir para as Américas. Esta opção fora de um significativo número 

de famílias, sobretudo para países como Argentina, Estados Unidos, Canadá e Brasil. 

Nascido ali, nos pampas, Guedali, o mais novo entre quatro irmãos, é deveras 

diferente daquela família de judeus que o gerara. Essa região natural e pastoril de 

planícies com coxilhas cobertas por campos e que cobre grande parte do estado do Rio 

Grande do Sul de mitos e tradições bem peculiares é geralmente posta em valor por seus 

habitantes. Mas, para a mãe de Guedali, é um fim de mundo onde estão rodeados de 
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animais, cavalos inclusive. Em suas lembranças está o terror vivido pela família antes 

de imigrarem e que acabam se associando ao processo de ambientação ao Rio Grande 

do Sul, como a imagem de uma Rússia que deixaram para trás onde cossacos montados 

em cavalos – essa associação homem e animal que trazia pânico às aldeias – os 

perseguiam: eram os pogroms. 

 

Embarcaram num cargueiro, em Odessa. (Muitos anos depois ela ainda se 
lembraria com horror daquela viagem; o frio, e depois o calor sufocante, o 
enjoo, o cheiro de vômito e de suor, o convés onde se comprimiam centenas de 
judeus, os homens de boné, as mulheres de lenço na cabeça, as crianças 
chorando sem parar.) Minha mãe chegou a Porto Alegre doente, com febre. Mas 
a odisseia ainda não estava terminada. Tiveram de viajar para o interior, 
primeiro de trem, depois em carroções, por uma picada aberta no meio do mato, 
até a colônia (CJ, p. 25) 

 

Como é expresso em outros romances de Scliar, a possibilidade de colonizar a 

América do Sul, particularmente o Brasil, o sul do Brasil, embora abrisse a perspectiva 

de uma vida melhor, era aterrorizante. Rosa, a mãe de Guedali, apavorada, “pensava em 

selvagens nus, em tigres, em cobras gigantescas” (C.J, p. 25). O relato da travessia, 

como podemos constatar, é outro momento que ocupa lugar privilegiado na obra do 

autor, de forma que o trânsito, esse espaço intervalar entre os ambientes de origem e de 

destino, integra-se significativamente ao imaginário desses imigrantes e seus 

descendentes, reatualizando mitos seculares como o do judeu errante. O processo de 

passagem transforma assim em memória coletiva esse período de vagas migratórias 

entre o final do século XIX e meados do século XX.  

A descrição dessa travessia que encontramos em O centauro no Jardim, se 

quisermos recorrer a outra expressão artística, traz em mente aquela expressa pelo 

pintor Lasar Segall em sua tela intitulada Navio de imigrantes (1939/42), onde o autor 

retrata como muitos fugiram de uma Europa em plena guerra sem saber ao certo o que 

encontrariam no fim dessa viagem. Estão expostas ali, na expressão dos rostos, nos 
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corpos curvados, as duras condições da travessia dos imigrantes que deixavam para trás 

uma vida inacabada para tentar recomeçá-la em outro lugar. 

Se a matriarca da família de Guedali, em seus sonhos, temia os índios naquele 

território inóspito que era a colônia, “montados em cavalos negros como os dos 

cossacos” (CJ, p. 25), com o passar dos tempos foi se acostumando ao lugar e à 

perspectiva de ali criar seus filhos. Já em A majestade do Xingu, é entre índios que Noel 

Nutels encontra seu cadinho.  

 

 

 

 

Várias obras de Scliar apresentam personagens imigrantes para os quais os 

trópicos são ambiente de possível redenção e reconforto. Enquanto perspectiva, nem 

sempre vindo imediatamente a se concretizar: O sonho no caroço do abacate (1995) é 

também um exemplo, trata de vinda de uma família de imigrantes judeus para o Brasil. 

A esperança de uma vida melhor, longe de uma Europa ocupada pela guerra, é 

simbolizada pelo desejo da esposa em conhecer frutas tropicais e sobretudo o gosto do 
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exótico abacate. No Brasil, com avidez e inocência ao provar o fruto pela primeira vez, 

expressou grande decepção pelo seu amargor após tê-lo comido com casca e tudo. De 

forma caricata, está expresso aqui a estranheza e o exercício de adaptação vivido por 

recém-chegados, nutridos por imagens estereotipadas.  

A partir da experiência de Guedali e sua família, os Tartakovsky, o romance O 

centauro no jardim coloca em evidência o processo de adaptação dos chegados ao 

Brasil por meio do programa de colonização da ICA, que com o tempo passaram a 

ocupar as grandes cidades, cujas atividades de subsistência eram mais condizentes com 

aquelas conhecidas pelos imigrantes  

Entre narrativa histórica e narrativa ficcional, o difícil nascimento de Guedali e 

as reclamações da mãe sobre continuar residindo na colônia de Quatro irmãos, espaço 

rural distante e inabitual para aquela família, quando grande parte dos colonos judeus já 

havia tomado o rumo das grandes cidades, fizeram com que traíssem, segundo o pai, os 

propósitos do barão Hirsch, o de ver colonos judeus povoando os campos.  

 

O barão não nos trouxe da Europa para nada. Ele quer que a gente fique aqui, 
trabalhando a terra, plantando e colhendo, mostrando aos góim que os judeus 
são iguais a todos os outros povos. (CJ, p. 19) 

 

Os esforços na vida agrícola, via de regra, não obtiveram grande êxito em razão 

de boa parte da comunidade judaica da época não possuir conhecimentos nem 

experiência com o trato no campo. Tanto na lógica do romance quanto na narrativa 

histórica, o objetivo era retomar profissões urbanas, geralmente preferidas por 

indivíduos da comunidade judaica. Leon, pai de Guedali, planejava assim o destino dos 

filhos: 

 

Mas meus filhos vão ter uma vida melhor, consola-se meu pai. Estudarão, serão 
doutores. E um dia me agradecerão pelos sacrifícios que fiz. Por eles e pelo 
Barão Hirsch”. (CJ, p. 20) 
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Mencionado com frequência nas obras de Moacyr Scliar, o barão Maurice de 

Hirsch, nascido Moritz von Hirsch (1831 - 1896), fora um banqueiro judeu milionário. 

Após a perda do filho, dedicou sua fortuna à organização que criara para financiar a 

imigração de judeus que se encontravam em condições precárias e de perseguição no 

continente europeu. Fundada em 1891, a JCA (Jewish Colonization Association) mais 

conhecida no Brasil como ICA, fora, segundo a pesquisadora Dominique Frischer, a 

maior organização filantrópica já estabelecida até o ano 197815. Investiu inicialmente 

nos EUA, depois na Argentina e no Brasil, em lotes de terras a serem financiados a 

longos prazos. Leon, o pai de Guedali, tornara-se, como por um sentimento de gratidão, 

um grande admirador do barão Hirsch. 

Confundem-se a difícil conjuntura para os imigrantes judeus no campo e as 

fantasias em torno da condição aberrante do personagem. O pai, segundo a narrativa, 

imagina que aos 12 anos, no despertar da puberdade, seu filho poderia procurar uma 

égua no campo, ao ter sua parte ou instinto animal mais determinante naquele momento. 

No mundo fantástico de Guedali, estes seriam elementos que justificariam a partida da 

família do campo para a cidade; outra versão para o êxodo rural, cujo caráter verossímil 

é apoiado pelos fatos históricos, seriam os desastres ocorridos na colheita e a 

inabilidade com as atividades agrícolas após tentativas que duraram pelo menos uma 

década. 

Em 1947, a família de Guedali muda-se para Porto Alegre. No bairro 

Teresópolis, afastado do reduto judaico e junto a classes mais humildes, o pai adquire 

um armazém com dinheiro que lhe restara, iniciando assim atividade melhor conhecida 

                                            
15Frischer, em seu artigo publicado na revista Webmoisaica, intitulado O Barão de Hirsch e a imigração 
judaica para o Novo Mundo, destaca a influência de Hirsch no processo de imigração para as Américas. 
Apesar de sucessivos fracassos em seus projetos de colonização, que envolviam, por exemplo, negociação 
com o governo russo que exigia a retirada de três quartos dos judeus do país em até 25 anos, até 1910, 
chegou a levar só para a Argentina cerca de vinte mil famílias. 
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pelos supostos colonizadores judeus chegados da Rússia. O filho mais velho, Bernardo, 

tornara-se o que se chamava de clientelchik, isto é, um vendedor de produtos de porta 

em porta, comercializando a crédito mercadorias em consignação em bairros mais 

afastados ou em cidades vizinhas. Atividade esta muito comum naquele período entre 

imigrantes judeus descapitalizados, que se adentravam no mundo do comércio. 

 

 

3.2.  O centauro no jardim e a narrativa do homem de múltiplas 
pertenças 

 

O parágrafo que inicia o romance é circular, ou seja, inicia no mesmo momento 

e cenário em que ocorre o epílogo: um restaurante tunisino tipicamente de classe média, 

em São Paulo, capital dos grandes negócios, onde em 1973 o protagonista, homem 

financeiramente resolvido, encontra-se desfrutando de um jantar com a família e os 

amigos. Não reside mais em São Paulo, mas em Porto Alegre, capital mais próxima de 

Quatro irmãos, essa colônia onde nascera e que recebera sua família assim como tantos 

imigrantes de origem judaica no início do século XX. Vida de deslocamentos tem esse 

homem bem-sucedido no ramo de importações e exportações. Aliás, curiosa a atividade 

que desempenha, pois perfaz uma amostragem daquela de muitos judeus bem-sucedidos 

naquele período além de trazer um significado particular, já que fazendo parte do seu 

dia a dia social e profissional suscita trânsitos e deslocamentos entre o dentro e o fora. 

Fronteiras físicas ou imaginárias, regionais, nacionais, culturais. 

 

Agora é sem galope. Agora está tudo bem. Somos, agora, iguais a todos. Já não 
chamamos a atenção de ninguém. Passou a época em que éramos considerados 
esquisitos — porque nunca íamos à praia, porque a Tita, minha mulher, andava 
sempre de calças compridas. Esquisitos, nós? Não. Na semana passada veio 
procurar a Tita o feiticeiro Peri, e, aquele sim, era um homem esquisito — um 
bugre pequeno e magro, de barbicha rala, usando anéis e colares, empunhando 
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um cajado e falando uma língua arrevesada. Talvez pareça inusitado uma 
criatura tão estranha ter vindo nos procurar; contudo, qualquer um é livre para 
tocar campainhas. E, mesmo, quem estava vestido esquisito era ele, não nós. 
Nós? Não. Nós temos uma aparência absolutamente normal. (CJ, p. 10) 

 

Desperta igualmente curiosidade um romance que inicia com “agora está tudo 

bem”. Parece estranho um romance, entre outras premiações literárias, eleito em 2002 

pelo National Yiddish Book Center, dos Estados Unidos, como um dos cem melhores 

livros de temática judaica dos últimos duzentos anos, iniciar por essa afirmação. Um 

romance onde não há um problema, sem encadeamento de fatos com enlaces e 

desenlaces? Como reter a atenção do leitor ao longo das mais de duzentas páginas que 

sucedem a essa declaração de que está tudo bem? A menos que a ênfase esteja no 

“agora” – implicando um “antes” onde não estava tudo bem – ou que esta voz, a do 

personagem-narrador, esteja informando o contrário ou ocultando algo enquanto que 

conduz a narrativa pelos caminhos que levaram até aquele 21 de setembro de 1973, no 

restaurante tunisino, lócus de início e final da narrativa. 

Esse reincidente “tudo bem”, (que aparece dezoito vezes no romance, além de 

expressões como “tudo certo”, ou da palavra “normal”, vinte e três vezes), seria uma 

percepção do momento? Um desejo? Transforma-se em “quase tudo bem” (CJ, p. 12), 

às vezes oscila para um “agora está tudo bem”, porém em “letras grotescas, 

angulosas”. (CJ, p. 13), ora torna-se absoluto, ora incerto. Outros adjetivos como 

esquisito ou igual, presentes já nesse primeiro parágrafo fazem também parte desses 

indícios sobre as principais preocupações que habitam o íntimo do protagonista. Essas 

preocupações, saberemos desde logo, norteiam os caminhos percorridos pelo 

personagem.  

O centauro no jardim retrata, a partir dessa figura mitológica do centauro, a 

condição do individuo ligado a diferentes culturas, através de um personagem parte 

homem parte animal que partilha também sua condição brasileira e judaica entre outras 
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composições identitárias complementares e não necessariamente duais. Percepção que o 

personagem vai adquirir ao longo de seus caminhos percorridos 

Nesse sentido, o parto que deu origem a Guedali é significativo, uma vez que 

mesmo nascendo no Brasil, vai portar alegoricamente a condição de 

estranho/estrangeiro. Desde o doloroso nascimento advém o anúncio de uma fratura 

segundo o entendimento desse personagem. Centauro, então, é um corpo estranho. No 

texto, está em itálico. O substantivo centauro é uma auto-definição do protagonista do 

romance. Sendo que o próprio pai do personagem não o reconhecia assim ou em razão 

de complacência paterna ou por não compartilhar da mesma ótica do filho, que, 

contudo, contava fazê-lo entender a questão: “(Centauro. Esta palavra lhe ensinarei um 

dia. Por enquanto, não é muito versado em mitologia.)”. (CJ, p. 23) 

As informações são apresentadas por intermédio do personagem-narrador, não 

havendo provas materiais isentas de seu filtro para corroborar comos relatos. Ora são 

fotos tremidas, inconclusivas, ora é a premissa da privacidade que limitam 

comprovações. Após o nascimento do centauro, o pai faz vir um mohel, religioso 

habilitado a realizar uma circuncisão que, segundo os preceitos religiosos, deve ser feita 

no oitavo dia de vida mediante testemunhas. Sob protestos do mohel, não há 

testemunhas. O procedimento fica em segredo. É um centauro judeu. Um ser sob a 

cumplicidade de seus trinta e oito anos vividos, relembrando seu passado, retraçando os 

caminhos para compreender sua condição transcultural: 

 

As feridas cicatrizam, as partes dispersas se unem, o sofrimento adquire um 
sentido: sou um centauro, um ser mitológico, mas sou também o Guedali 
Tartakovsky, o filho de Leão e Rosa, o irmão de Débora, Mina e Bernardo; o 
judeuzinho. Graças a isso não enlouqueço; atravesso o medonho turbilhão — 
uma viagem ao longo do negror de muitas noites — e vou emergir, ainda tonto 
e enfraquecido, do outro lado. (CJ, p. 36) 
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3.3.  A narrativa do Centauro 

 

 

O centauro no jardim não dissona das principais características dos romances de 

Scliar. A diegese é articulada de forma a conduzir o leitor pelos caminhos percorridos 

pelo protagonista, mostrando os percursos que compuseram sua existência. A 

preocupação estilística, hibridação de gêneros, estética inovadora que desafie as 

estruturas mais tradicionais do fazer literário, eventualmente podem ser destacadas, 

porém não são prioridades na escrita de Scliar. O leitor encontrará início, meio e fim na 

narrativa. Provavelmente um final que encerre um aprendizado ou lição (um final 

feliz?), típico das parábolas bíblicas. A parábola estrutura a narrativa de forma a 

proporcionar diferentes perspectivas de leitura, ainda que exista um direcionamento, 

uma intenção. 

É a figura do contador de histórias que se sobressai. No último capítulo, por 

exemplo, há menção a essa estruturação simplificada do romance que, com certo tom 

irônico, dispensa expectativas quanto às maiores pretensões estilísticas e escava, através 

de uma problemática vivida por um personagem delirante, os ares experimentados por 

indivíduos e coletividades que passam ou passaram por processos internos e externos de 

aceitação e inscrição na sociedade, onde em muitos casos não se trata somente da 

aceitação do outro como também a aceitação de si próprio em relação ao outro.  

A estratégia diegética tal como proposta coloca à disposição do leitor diferentes 

interpretações do mundo dos personagens: a de um mundo real ou próximo do que 

convencionalmente se entende por verossímil e a de um cenário regido pelo fantástico, 

por uma percepção fantasiosa, simbólica. Esta percepção geralmente é atribuída por 

algum desvio delirante do personagem-narrador, de forma que o leitor gradativamente é 

municiado de informaçõesque alimentam as versões dos fatos – como se o narrador 
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tentasse convencê-lo de algo. Tais informações quando não dão ambiguidade ou 

opacidade a essas versões dos fatos revelam uma segunda leitura dos acontecimentos.  

Essa estratégia de um narrador com delírios causados por contingências 

contextuais pode ser identificada em alguns romances de Moacyr Scliar, como no caso 

de Max e os felinos (1981), quando Max está no mar à deriva em um bote juntamente 

com um jaguar que ele enfrenta bravamente, enquanto tenta sobreviver lutando contra a 

fome e o sol. Ninguém vira a fera, exceto ele, nem mesmo quando resgatado do bote. O 

fato então, apesar da minuciosa descrição do ocorrido, pode ser atribuído ao delírio de 

um náufrago.  

Em Os deuses de Raquel encontramos outro caso de personagem delirante ou 

transtornado: um narrador onipresente, que tudo sabe e antecipa, cujo “verdadeiro nome 

não pode ser pronunciado” (SCLIAR, 1978, p. 9) – em alusão à interdição na cultura 

judaica de pronunciar o nome de Deus, assim como à onipotência do narrador diante do 

destino da narrativa e dos personagens – apresenta em detalhes a vida de Raquel, que, 

filha de imigrantes judeus húngaros, cresce em Porto Alegre e experimenta certo 

transtorno ou confusão ao lidar com a memória cultural e religiosa transmitida pelos 

pais e ao mesmo tempo com as tradições e culturas adquiridas em seu meio em Porto 

Alegre. Segundo a narrativa, Raquel adquire certa personalidade perversa e 

transgressora, abandona os estudos em um colégio de freiras e, na idade adulta, assume 

os negócios do pai: uma loja de ferragem em um bairro distante da comunidade judaica 

da cidade. Saberemos ao final do romance que esse narrador deificado é Miguel, 

ajudante da loja, que tem transtornos mentais: (figura do mishiguene – louco em iídiche 

–, recorrente na comunidade judaica).  

Ainda outro personagem que tem seus atos apresentados sob a cumplicidade do 

delírio é encontrado em O exército de um homem só, quando o protagonista, filho de 

judeus russos, nomeia-se capitão Birobidjan e pretende criar uma sociedade ideal 
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baseada nos princípios socialistas, no entanto, esta sociedade é formada, além dele 

próprio, por animais como a companheira galinha, o companheiro porco, a 

companheira cabra etc. A licença de narrar o absurdo, acompanhada de boa dose de 

humor é ainda encontrada no romance de que trataremos ulteriormente, A majestade do 

Xingu, onde sob o argumento do personagem narrador se encontrar agonizante em seu 

leito de morte, temos uma narrativa em tom igualmente delirante onde o enfermo 

compara a sua vida com a vida de alguém que inveja e venera tendo seu médico como 

interlocutor. 

O centauro no jardim transita entre o relato inicial de um mundo fantasioso, 

mitológico e mesmo absurdo, e um mundo verossímil, este corroborado por familiares e 

amigos, onde mostra um personagem que cresce passando por questões existenciais, de 

sociabilidade e problemas de saúde. Dois mundos? Um mundo e diferentes formas de 

interpretá-lo que muitas vezes se embaralham na cabeça do personagem-narrador e que 

conduz o leitor nesse contexto confuso de seres híbridos, teratológicos, que estão em 

busca de compreender sua condição identitária.  

As contingências relatadas pelo personagem em sua condição de centauro 

remetem a experiências conhecidas por muitos judeus escondidos em bunkers durante a 

Segunda Guerra e retratadas sob forma de documentários, romances e versões para o 

cinema como O diário de Anne Frank, O violinista no telhado (baseado em contos de 

Sholem Aleichem), A menina que roubava livros etc. Embora Scliar não tenha 

vivenciado esse contexto, o tema está bastante presente por integrar uma memória 

coletiva. Guedali não está na Europa, a guerra já acabou, mas, muitas vezes de forma 

simbolizada, as tensões próprias daqueles momentos vem à tona: 

 

Durante o dia, eu tinha de ficar enclausurado — nem para o pátio o pai permitia 
que eu saísse — e sem nada para fazer. Dediquei-me a ler. O quarto foi pouco a 
pouco se enchendo de livros. Li tudo; desde as histórias de Monteiro Lobato ao 
Talmud. De 1947 a 1953 li ficção, poesia, filosofia, história, ciência — tudo. 
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Em se tratando de livros meus pais não economizavam. Lê, meu filho, lê, dizia 
minha mãe, essas coisas que tu aprendes nunca ninguém vai poder te tirar. (CJ, 
p. 54) 

 

No discurso da mãe, supra referenciado, está também um procedimento comum 

de imigrantes de origem judaica, que ao privilegiar conhecimentos, algo que não pode 

ser subtraído, seguem a mesma lógica de optar preferencialmente por profissões e 

competências que em condições adversas que implicam deslocamentos ou 

desterritorialização têm sua relevância e podem se transformar em recurso para sua 

subsistência. 

 

 

3.4.  Sentimento de pertença e autoconhecimento 

 

Identificar-se com um centauro alegoricamente coloca o personagem na 

condição de alguém que está compondo suas pertenças e se constituindo como uma 

individualidade distinta, isto é, alguém que reconhece como seus um histórico familiar e 

comunitário, que se identifica com uma bagagem cultural, uma memória coletiva, mas 

que, ao mesmo tempo, este alguém está se tornando algo novo, um ser compósito. 

Integrando identidade judaica, identificação com o meio onde está inserido e suas 

próprias memórias e vivências. 

Se, por um lado, não se chega a constatar no romance a insistência sobre uma 

identificação mais estreita com os valores e tradições do Estado em que nasceu, por 

outro, a figura do centauro possibilita correlação com a “gauchidade” – que se estende 

para além das fronteiras geográficas do Rio Grande do Sul.  

Podem ser observados registros de absorção das particularidades, mitos e 

tradições regionais, como a alfabetização de Guedali a partir de leituras com a irmã de 
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um livro sobre as lendas do Sul: “Débora me ensina a ler. Aprendo com enorme 

facilidade; Negrinho do Pastoreio e Salamanca do Jarau já não me são estranhos, 

fazem parte do meu cotidiano.” (CJ, p. 37). Com a irmã, também aprende a tocar 

violino, remontando costumes das pequenas aldeias judaicas na Rússia, e faz 

“cavalgadas” pelos pampas tocando o instrumento. Essa descrição de momentos da 

infância do personagem aponta, apesar de sentir-se deslocado, a integração de tradições 

de transmissão familiar e comunitária vindas de alhures a hábitos e sonoridades locais.  

Em seus deslocamentos, na busca de um lugar onde pudesse sentir-se integrado, 

o personagem chega a pensar em ir para o Uruguai ou a Argentina. Países que partilham 

algumas tradições comuns àquele Estado e onde a figura do gaúcho em seu cavalo 

encontra importante representação simbólica.  

Guedali tampouco consegue identificar-se integralmente com as referências que 

encontra sobre centauros ou outras que descrevessem de forma sintética a sua condição 

– “E eu nada tinha a ver com Ixion, Nefele, Tessália, Arcádia.” (CJ, p. 57) – como 

também não a encontrava em leituras de Freud, Marx ou Scholem Aleichem, figuras 

expoentes de origem judaica.  

A representação de que está se constituindo o novo, pode ser, por exemplo, 

constatada na visita que o personagem realiza na literatura tocante ao percurso de uma 

comunidade, que ele entende por sua, dos primórdios até a chegada ao Brasil. Lendo as 

histórias bíblicas envolvendo as tradições judaicas de sua família, como passagens que 

contam sobre o povo de Abraão, sobre o sacrifício de Isaac ou sobre a fuga dos judeus 

no Egito, Guedali inquieta-se por não encontrar qualquer sinal sobre um Centauro no 

grupo:  

 

Chegada a Canaã. Conquista da terra. Reis, Juízes, Profetas. (E os centauros?) 
Queda de um Templo, queda de outro Templo, Diáspora, Inquisição, pogroms. 
(E os centauros?) Barão Hirsch, América, Brasil, Quatro Irmãos. E os 
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centauros? Na história do povo judeu ninguém falava neles, nenhum dos autores 
que eu, ansioso, compulsava. (CJ, p. 56)  

 

É interessante constatar que a condição judaica, no sentido em que é tratada na 

obra, assemelha-se à condição do imigrante em geral, indivíduo que está às voltas com 

essa relação de forças representada pelo esforço de assimilação dos múltiplos valores 

que lhe permitem integrar-se ao contexto local e de manter presentes os valores 

provenientes de suas outras origens. Vê-se representado o processo de adaptação do 

estrangeiro, devendo entender-se por tal não tanto a concepção que vincula o indivíduo 

a uma nacionalidade – já que o próprio personagem em questão é nativo do país, mas a 

condição de alguém cujas identificações vão além das noções de fronteiras territoriais e 

linguísticas. Na verdade, valendo-se da figura do centauro, o autor consegue esboçar 

impressões que circulam no imaginário coletivo e tratar da complexa condição de ter 

múltiplas pertenças culturais e étnicas. Tarefa que, sem a riqueza da metáfora, pode por 

vezes tornar-se mais rugosa que um mito teratológico. 

O deslocamento espacial para um indivíduo que se sente intimamente deslocado 

passa a lhe ser uma alternativa. Concomitantemente aos espaços geográficos por onde 

transita e se experimenta, ocorrem movimentos internos, de ordem psíquica, próprios de 

um personagem que está procurando compreender sua condição. A narrativa em forma 

de aventura pode lembrar as estruturas das tragédias gregas, baseadas no percurso e no 

destino do protagonista ou herói: a alusão a que fazemos é no sentido de que podemos 

encontrar aqui – grosso modo e respeitadas as características distintas do gênero – 

alguns elementos que lhe são intrínsecos como a hybris (espécie de embate do 

protagonista contra o destino), o páthos (sofrimento em razão do desafio e que desperta 

a compaixão ou a identificação do espectador, nesse caso o leitor), agnórise (fato 

inesperado) que desencadeia a peripécia (ou seja,a mudança de estado no personagem 

como resultado da agnórise), e uma cathársis (purgação das emoções). Há sim uma 
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espécie de reapropriação do mito grego, mas diferentemente daquelas tragédias, o rumo 

é para um final feliz 

Os títulos dos capítulos do romance, organizados da seguinte forma 

 

São Paulo: restaurante tunisino Jardim das Delícias, 21 de setembro de 
1973/ Pequena fazenda no interior do distrito de Quatro Irmãos, Rio 
Grande do Sul 24 de setembro de 1935 a 12 de setembro de 1947/ Casa 
no bairro de Teresópolis, Porto Alegre 1947 a 1953/ Circo 1953 a 1954/ 
Uma estância no Rio Grande do Sul 1954 a 1959/ Marrocos Junho a 
dezembro de 1959/ Porto Alegre 25 de dezembro de 1959 a 25 de 
setembro de 1960/ São Paulo 25 de setembro de 1960 a 15 de julho de 
1968/ Condomínio horizontal 15 de julho de 1965 a 15 de julho de 1972/ 
Marrocos 18 de julho de 1972 a 15 de setembro de 1972 /Pequena 
fazenda no interior de Quatro Irmãos, Rio Grande do Sul Outubro de 
1972 a março de 1973/ São Paulo: restaurante tunisino Jardim das 
Delícias 21 de setembro de 1973 

 

evidenciam não só uma sequência cronológica dos acontecimentos (lembrando a 

estrutura de um diário) como também o projeto pessoal do personagem (movido por 

ambições alicerçadas em modelos de realização pessoal provenientes de um 

inconsciente coletivo), em meio a hesitações, de habitar grandes centros urbanos: 

A narrativa salta no tempo, recua e vai escavar os primórdios da condição 

conflitante experimentada pelo protagonista. Ora são as impressões do personagem 

sobre as experiências vividas no exato momento em que ocorrem, ora são inserções 

deste narrador-personagem que está no ano 1973, comemorando seus trinta e oito anos 

de vida e relembrando dos acontecimentos, e nesse caso, expressas entre parênteses no 

texto, de maneira a indicar onisciência em relação aos fatos pelo distanciamento 

temporal. 

Como se pode observar, cercado de complexos, Guedali tem uma vida solitária e 

muda frequentemente de cidade, inicialmente com a família, depois, como quem 

procura externamente resolver (ou resolver-se) sua estranheza diante de sua condição 

singular, sente a necessidade de fazer seu próprio percurso: 
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De madrugada, escrevi uma carta dirigida à família. Contava que ia embora, 
mas não se preocupassem comigo — acharia meu caminho. Saí. 
Cautelosamente, espiei pela janela do quarto dos meus pais. Dormiam, 
abraçados. A vontade que eu tinha era de me deitar entre os dois, de ficar ali no 
quentinho, para sempre. Mas, um centauro? (CJ, p. 69) 

 

Fazer a aliá (transliteração do hebraico que designa a imigração para Israel), 

projeto de alguns judeus espalhados pelo mundo, por exemplo, vem à mente do 

personagem: “Por que não ir para Israel? Num país de gente tão estranha — e, ainda 

por cima, em guerra — eu certamente não chamaria a atenção.” (CJ, p. 59), no entanto, 

ainda que em meio a judeus, Guedali seria um centauro. Israelenses não lhe seriam 

menos estranhos.  

E nesse sentido, tanto Moacyr Scliar quanto Régine Robin, em ensaios e 

produções literárias, expõem muito claramente que a judeidade que está em evidencia 

não se circunscreve de forma limitativa a um determinado território e tampouco tem em 

Israel, por constituir-se um país de predominância judaica, uma referência para essa 

judeidade. O leitor não encontrará em suas obras passagens relevantes que ocorram em 

Israel ou discursos que possam de alguma forma sugerir direta ou indiretamente que 

aquele país seja o local idealizado passível de locupletar esses personagens que vivem 

sob o signo da errância.  

Um espaço lacunar, um entre-dois imaginário, manifesta-se obstinadamente no 

personagem, que trava uma batalha para tornar-se um homem “normal”. A percepção de 

não ser nem um imigrante, como os pais, tampouco de se sentir um indivíduo como os 

outros – um centauro então –, desencadeia uma peregrinação, uma cavalgada 

(respeitando o espírito alegórico), por lugares e momentos em que vai experimentar 

diversas fases: a inconformidade; a vergonha de sua diferença e, assim, a vontade de 

esconder-se – seja no campo ou em seu pequeno quarto em Porto Alegre -; vai querer 

passar-se despercebido e assim procurar em outras delimitações geográficas a 
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possibilidade de ser igual a todos, de parecer menos esquisito ou de não chamar a 

atenção (preocupações vastamente apresentadas ao longo do romance). Por isso, pensa 

em partir em busca do país dos centauros ou para Israel, locais que não lhe tirariam o 

sentimento de um meteca em meio a gregos; também descobre que pode explorar o fato 

de ser diferente, tirando disso algum proveito.  

Sua necessidade de percorrer seu próprio percurso o faz deixar o seio familiar, 

Guedali vai parar em um circo, onde o bizarro, o incomum é visto como algo lúdico e 

fora do tempo cotidiano e da estrutura social pela qual se sente pressionado. O circo se 

articula a partir da emoção em detrimento da razão. Sua condição, por mais absurda que 

fosse, teria lugar naquele contexto: “Me deixavam em paz. Me achavam um pouco 

estranho, mas eu não era ali o mais esquisito: o atirador de facas falava sozinho, o 

palhaço não se dava com ninguém, o trapezista gostava de colocar aranhas e baratas 

nos bolsos dos anões.” (CJ, p. 77). Ali, usa o nome falso de Silva, um nome deveras 

comum para um brasileiro, e que sugere outra intenção de pertencimento. 

Em decorrência de desventuras – ou de um sentimento de incompletude –, o 

circo, contudo lhe é lugar de acolhida breve, Guedali narra em tom de expectativa a 

nova partida rumo ao campo, ao interior do Estado:  

 

Hei de encontrar — embora esteja indo em direção oposta à da Tessália e da 
Arcádia — o lendário país dos centauros, dos reis centauros, dos súditos 
centauros, dos lavradores centauros, dos escritores centauros. E das centauras. 
(CJ, p. 80). 

 

Expectativas suas confirmadas, chega mesmo a encontrar uma mulher centauro 

que, contudo, não era judia (fato limitador – não o de ser centauro, mas o de não ser 

judia – aos olhos da família de Guedali). Uma centauricidade compartilhada que, 

contudo, não contempla a integralidade de sua hibridez, em razão de sua judeidade, a 

qual ele próprio está procurando compreender: 
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E há o que ela não entende bem: judeu, o que é isso de ser judeu? Tento 
explicar, falo de Abraão e seu seio, de Moisés, do Barão Hirsch. Conto-lhe as 
histórias de Scholem Aleichem, falo de Israel, de Jerusalém, do kibutz, Marx e 
Freud entrando também no assunto. (CJ, p. 95) 

 

Este encontro é um novo momento em que ressurge a frase agora está tudo bem, 

indicando seu contrário: A centaura Tita, Marta na verdade, tem 16 anos quando o 

conhece em meio a uma cena grotesca onde escapa por pouco de ser abusada pelo pai, 

um fazendeiro que tem enfarte fulminante ao avistar Guedali. Tita é filha de uma 

relação extraconjugal entre uma empregada da fazenda (que falece no parto) e seu 

patrão. Nascida portanto de uma transgressão e criada pela esposa do fazendeiro, para 

quem o marido é um verdadeiro animal: disso, só pode resultar algo aberrante, como 

descreve o narrador, que de alguma forma se identifica com a moça: caudas, patas e 

pelagem alazão (denotando constitutiva hibridez, que inicialmente poderia ser um 

handicap mas agora trazia reconforto:  

 

(Malhado, pensei uma vez, me olhando com desgosto. Já não me bastava ser 
centauro, ainda precisava ser alazão! Mas agora — agora estou contente por ser 
alazão. É mais uma coisa que temos em comum.) (CJ, p. 85).  

 

Resultado das tensões vividas, o trauma e o sentimento de inferioridade em 

Marta, ainda que por razões diferentes do protagonista, produziam sentimento de 

cumplicidade em Guedali: “Somos da mesma aberrante estirpe” (CJ, p. 85). Tornam-se 

“amantes do pampa” e se casam.  

Segundo a narrativa, a inconformidade de Tita em relação a sua condição não 

tem a mesma intensidade que a de Guedali.  

 

O que fazia era escamotear sua parte equina que, na imaginação dela, se 
desprendia da Tita mulher, galopava para longe, para não mais voltar. Esquecia 
que era centaura. Por que não posso ser como as outras? Insistia. Porque não, eu 
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deveria responder; porque tens rabo, tens lombo, cascos e até um pouco de 
crina. Mas eu não queria ser brutal com ela, não queria chocá-la, nem desiludi-
la. E, mesmo, suas perguntas me comoviam, até me arrancavam furtivas 
lágrimas. Eu também queria levar uma vida normal. (CJ, p. 96) 

 

A apresentação de uma centaura, que parece não se incomodar com sua 

aparência, lança mais incisivamente a possibilidade de os fatos corresponderem a um 

mundo imaginário de Guedali. Por se tratar da perspectiva do personagem-narrador, 

essas impressões relatadas interpõem-se na narrativa sob suspeição: ser um centauro 

seria o produto do olhar do outro ou do olhar do narrador sobre si mesmo? 

No momento extremo de seu desconforto, Guedali, num ato iconoclasta, quer 

arrancar parte de si, necessita fazer o luto da origem para enfim superar os paradoxos e 

forjar a própria identidade. Acredita que dessa forma permitir-se-á mais 

confortavelmente aceitar-se, tornando-se menos complexo, menos aberrante. Por isso, 

um de seus inúmeros deslocamentos – que, de certa forma, fazem referência à secular 

errância judaica – tem por destino o Marrocos, onde um cirurgião promete extrair-lhe 

sua parte bestial. Cirurgicamente, ocorre, então, um processo seletivo que lhe oferece a 

possibilidade de aceitar/rejeitar suas múltiplas pertenças:  

 

Pelo que pude entender, encontrara à cirurgia órgãos duplos – de ser humano e 
de cavalo – de modo que pudera, sem risco, retirar (com exceção das patas 
dianteiras) toda a parte equina. (CJ, p. 106)  

 

Realizado o ato de desmembramento de seu duplo, e mais tarde outra cirurgia 

em Tita, a qual, em sua versão dos fatos, saberemos tratar-se de um procedimento 

distinto daquele do marido e sem ligação qualquer com uma fisionomia teratológica, 

ambos retornam ao Brasil, não de navio, às escondidas como relatara Guedali, mas de 

avião, experimentando a sensação de não estar mais à margem ou às escondidas 

(impressões ligadas a um imaginário judaico nutrido pelo histórico de perseguições, 

assim como o sentimento de esperança, nutrido pela expectativa de uma vida melhor nas 
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Américas):“Nunca mais precisaríamos ser transportados em caminhão ou carroça. 

Nunca mais teríamos de ficar ocultos, nem no porão de um navio, nem em qualquer 

outra parte. Nunca mais galoparíamos.” (CJ, p. 110) 

Em um primeiro momento sente-se aliviado de seus complexos, aprende a 

“caminhar como uma pessoa normal” e consegue assim inserir-se socialmente e 

desfrutar de uma condição de igualdade perante seu meio. Prospera e passa a fazer parte 

da seleta classe média brasileira 

Contudo, Guedali vai se descobrir incapaz de viver sem os “cascos” do passado 

e deseja reverter o processo. Volta ao Marrocos reclamar sua parte extirpada ao médico 

que o operou. Na clínica, tem um caso com uma leoa com seios e rosto de mulher que, 

apaixonada, pede-lhe que se transforme não em centauro, mas em esfinge, uma nova e 

diferente forma. O conflito entre o fantástico e o real na reflexão humorada do 

personagem informa o quanto lhe parece aberrante eleger um novo “corpo”: 

 

Centauro a muito custo vira homem; depois, dá-lhe uma crise, ele quer voltar a 
ser centauro; depois já não sabe se quer mesmo se transformar em centauro; 
neste meio tempo aparece uma esfinge maluca e quer transformá-lo em homem-
leão! Ridículo. Delírio mitológico. (CJ, p. 199)  

 

A revelação da esposa Tita, quase ao final do romance, da existência de um 

suposto tumor cerebral – justamente em forma de um centauro e que causara distúrbios 

mentais em Guedali – confere novas perspectivas ao leitor sobre o caráter fantástico da 

trama: seria então a existência de centauros e esfinges um produto do delírio do 

personagem-narrador em consequência de sua doença? Situação essa que vem somar-se 

às ambiguidades propostas pela obra e confere a ela um valor singular. 

Independentemente da versão a ser considerada, seja a história contada por 

Guedali, seja aquela, tanto mais verossímil, apresentada por sua esposa, extraído o 

tumor ou sua parte animal, Guedali não ignora suas múltiplas realidades, tampouco a 



94 

 

sua condição de ser diferente. Consciente da impossibilidade de libertar-se da 

estranheza, o personagem empenha-se em aceitar-se. É o que parece revelar a 

insistência em repetir a si-próprio, mesmo de forma pouco convincente, que tudo está 

bem:“E aí me surpreendi escrevendo essa frase agora está tudo bem, uma frase 

absolutamente banal – mas em letras grotescas, angulosas”. (CJ, p. 13) 

Às voltas com sua hibridez, sua parte animal, representativa do estranhamento 

que experimenta diante de tantas identificações (gaúchas, rurais, judaicas, seus ímpetos 

mais instintivos?) faz contudo falta ao personagem, que parece dar-se conta de que o 

apagamento absoluto não existe, restam os vestígios, tal a sensação que experimenta dos 

cascos batendo debaixo da mesa do jantar, no restaurante durante a comemoração de 

seus trinta e oito anos. Apesar do incômodo manifestado ao longo da narrativa, entre 

recusa e aceitação de sua constituição (semelhante à de seus próximos e ao mesmo 

tempo distinta), ela integra totalidade de seu ser.  

O andamento dessa tomada de consciência que observamos no personagem à 

medida do avanço dos acontecimentos é o que transforma Guedali em um indivíduo 

mais resolvido e que quer criar seus próprios caminhos:  

 

Ando, a passo, entre as jaulas das feras. Me fitam os animais, quietos, os olhos 
luzindo no escuro. O elefante, de pé, oscila de um lado para outro. Pobres 
bestas. Compreendo-as bem. Minhas vísceras são suas vísceras, embora meu 
destino já não seja seu destino (CJ, p. 79) 

 

Esses percursos internos e externos do personagem podem de alguma maneira 

trazer algo análogo ao que se entende por processo de individuação. Sem relação com o 

termo individualismo, na concepção de Carl G. Jung, o termo ‘individuação’ nos remete 

a um processo em que uma pessoa se torna um indivíduo, uma unidade ou um todo 

separado e indivisível. O principal foco da individuação é o conhecimento de si mesmo 

e é claro, de seu mundo. Esse processo ocorreria no meio da vida, isto é, após os 30 ou 
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35 anos de idade. Quando já estabelecida uma vida de relações, o homem volta-se para 

seu mundo interno em busca do que ficou à margem. Pesquisas recentes apontam 

também que esse processo poderia ser entendido como aquele que ocorre durante toda a 

vida, como um diálogo entre o ego e o self16 que ganha diferentes contornos em cada 

fase da vida. Nesse caso, poder-se-ia falar da individuação na infância, na 

adolescência17 e etc.  

 

A individuação, em geral, é o processo de formação e particularização do ser 
individual e, em especial, é o desenvolvimento do indivíduo psicológico como ser 
distinto do conjunto, da psicologia coletiva. É portanto um processo de 
diferenciação que objetiva o desenvolvimento da personalidade individual. (…) 
Uma vez que o indivíduo não é um ser único mas pressupõe também um 
relacionamento coletivo para sua existência, também o processo de individuação 
não leva ao isolamento, mas a um relacionamento coletivo mais intenso e mais 
abrangente. (JUNG, 2012, p. 467-68). 

 

Essa abordagem psicanalítica da questão ganha espaço na medida em que 

encontramos no romance associações entre a condição híbrida do personagem e 

referências à constituição psíquica do ser. Isso ocorre quando está decidindo realizar a 

extração de sua parte animal:  

 

E então experimentei um sentimento curioso: uma terna melancolia, uma 
espécie de nostalgia antecipada. Não, não eram verrugas o que tínhamos em 
nosso corpo. Eram extensões do nosso ser; no íntimo, também somos centauros, 
eu pensava, tomando minha cauda na mão e deixando os fios escorrerem entre 
os dedos. Bela, farta cauda… Cauda, patas, cascos eram coisas tão minhas 
quanto o meu id ou o meu ego. (CJ, p. 103) 

 

                                            
16

Também conhecido como o si-mesmo. O self é uma imagem arquetípica do potencial mais pleno 
do homem, ou seja, da totalidade. Ele ocupa a posição central da psique como um todo e, portanto, do 
destino do indivíduo. Já o ego, segundo Jung, consiste na organização da consciência. É o seu centro, 
comporta percepções conscientes, recordações e sentimentos e dá à personalidade elementos de 
identidade e continuidade através do processo de seleção. Contudo, não contempla o conteúdo presente 
no inconsciente. A relação entre self e ego é um processo contínuo. Ainda, segundo Jung, o ser humano 
só poderá individualizar-se na medida em que o ego for permitindo que as experiências recebidas se 
tornem parte da consciência. 
17A história sem fim (1979), do escritor alemão Michael Ende – que se tornou um clássico em sua versão 
para o cinema – pode também ser vista sob essa perspectiva: Bastian, um menino solitário e com 
problemas na escola, entra na história do livro que está lendo e vive uma fantasia que lhe permite fazer 
um percurso semelhante ao da individuação. 
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Tita (Marta) também contribui para seu processo de autoconhecimento, uma vez 

que Guedali identifica também no outro traumas pessoais e formas diferentes de abordá-

los. Parafraseando Jung, a união entre essas duas personalidades diferentes assemelha-se 

ao contato de duas substâncias químicas: se alguma reação ocorre, ambos sofrem uma 

transformação. 

O romance parece revelar certo aprendizado do personagem. Se primeiramente 

ele entende que para equacionar e até mesmo resolver seus conflitos internos deve de 

alguma forma abrir mão do que lhe parece diferente em si próprio em relação ao outro: 

“É o meu cavalo que preciso pegar e despojar de todos os esquisitos apêndices. Ou 

então eliminá-lo completamente dos sonhos.” (CJ, p. 13), expressando simbolicamente 

algo sobre escolha de memórias e heranças culturais, Guedali acaba valorizando sua 

parte inicialmente renegada e compreendendo o que lhe ocorrera. É o que podemos 

depreender na reflexão apresentada ao final do livro: “Guedali sabe, sabe de muitas 

coisas. A sabedoria que estava no miolo de seus cascos não se perdeu, apesar da 

operação” (CJ, p. 227). 

Guedali parece encontrar seu lugar, que não é necessariamente estanque, mas 

que dá a ideia de um transitar. O processo pelo qual o personagem atravessa não tem 

fim, é contínuo. Há momentos de aproximação entre os pólos, o inconsciente e o 

consciente. Sentir-se ainda com os cascos seria aqui uma amostragem do que 

imageticamente se poderia avaliar como transcultural. Uma vez rompidas as ligações de 

sua antiga anatomia, permeiam os traços desta última em sua nova condição. 

O centauro, na visão da pesquisadora Zilá Bernd, é ao mesmo tempo o símbolo 

da bipartição do ser entre o anímico e o material, mas também da bipartição cultural 

entre a herança cultural do Velho Mundo e a emergência de uma cultura própria à 

América. Há aqui igualmente uma referência à condição de alguns imigrantes judeus 
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nas Américas, não necessariamente acomodados ao novo contexto (e nem alhures), e 

que procuram compreender a si mesmos e seus caminhos percorridos. 

Moacyr Scliar, através do mito do Centauro, retrata um pouco a experiência de 

viver no cruzamento de múltiplas culturas e ser por elas habitado. É algo que pode 

lembrar um pouco a história familiar do autor, que é porto-alegrense e, como o 

personagem, também é filho de imigrantes judeus e certamente na elaboração de sua 

própria condição identitária conheceu tais particularidades.  

Anunciar-se centauro é também acionar um mecanismo que põe em xeque o 

sentimento de inferioridade, numa espécie de gangorra cuja plataforma seria a trajetória 

do personagem. Trajetória que vai dos extremos rumo ao eixo, ao equilíbrio dessas 

percepções. A própria figura do centauro já age como mediadora, como agenciadora de 

alteridade. A forma em que evolui a narrativa revela o esforço para a ultrapassagem 

desses conflitos, sobretudo porque o desejo é de pertença e, para tanto, o rito de 

passagem nunca é tranquilo. 

Assim como outros romances de Moacyr Scliar, em O centauro no jardim, 

conforme apontamos anteriormente, o leitor não encontra uma estética textual 

inovadora. O romance encerra-se com uma espécie de ensinamento ou final feliz, 

próprio das linguagens parabólicas. O autor, parece mesmo brincar com eventuais 

expectativas sobre sua opção estilística, reforçando que a densidade de sua obra advêm 

da simbologia adotada para expressar temas complexos e da simplicidade encontrada 

nos contadores de histórias. O final de sua narrativa parece um clichê novelístico, pensa 

Guedali, mas um clichê que lhe serviu, como observamos abaixo, para que sua 

percepção da estranheza diante de sua condição identitária se torne progressivamente 

menor:  

 

Parece final de novela de tv, diz a moça. E tem razão: é uma história tão 
engenhosamente montada quanto uma novela de tv. Com um único objetivo: me 
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convencer de que eu nunca fui um centauro. O que estão conseguindo. Em 
parte, pelo menos. Ainda me vejo como um centauro, mas um centauro cada 
vez menor, um centauro miniatura, um microcentauro. E mesmo essa travessa 
criaturinha me foge, quer galopar não sei para onde. (CJ, p. 243) 

 

 

3.5.  Cenário político e social 

 

As analogias oferecidas em torno do mito não se esgotam na questão identitária 

do personagem. Há a possibilidade de outras leituras e imbricações, como por exemplo, 

a dualidade entre o provincial e o urbano – algo que é explorado no romance, com o 

relato da imigração da família de Guedali para o Brasil e através dos seus 

deslocamentos pelo interior do país e por Porto Alegre e São Paulo – ou ainda o 

paradoxo das classes sociais brasileiras, questão também abordada pelo autor em outras 

obras.  

No capítulo que retrata a vida em um condomínio de luxo em São Paulo, 

momento em que está em destaque a descoberta de Guedali de uma vida em sociedade, 

observa-se a representação da elite brasileira. Os discursos dos vizinhos ali residentes 

expressam uma classe social em ascensão a usufruir de certo conforto e privilégios 

proporcionados pelo sistema em vigor. Júlio, o amigo empresário encarregado de erigir 

o condomínio horizontal, evidencia o contexto que lhe é favorável “tenho amigos que 

agora estão por cima”. (CJ, p. 156). A herança do regime escravocrata, o último a ser 

abolido no continente americano, também é exposta. Estão aqui, de forma irônica e 

escrachada as crenças e visões dessa elite em um período onde o país era governado por 

militares. O episódio da inauguração do condomínio apresenta reunidos no mesmo 

espaço indivíduos que esboçam as conhecidas desigualdades sociais que historicamente 

assolam o país: 
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Foi o próprio Paulo quem fez o churrasco de inauguração, ajudado pela 
criadagem do condomínio: um grupo de nordestinos, homens e mulheres, 
membros de uma seita (descoberta por Tânia) que acreditava na remissão dos 
pecados pelo trabalho exaustivo (CJ, p.160) 

 

Aqui, além da exploração do trabalho, expõem-se também as ideias pré-

concebidas sobre cidadãos dos diferentes estados, de forma a apontar as discrepâncias 

socioeconômicas regionais. Embora, por outro lado, vemos em outras passagens do 

romance elementos a indicar simbolicamente certa integração promovida pela 

mobilidade. Em um país extenso onde são naturais determinadas preferências ou 

identificações com particularidades regionais, o trânsito proporciona a permeabilidade 

dos hábitos e culturas. Os filhos gêmeos de Tita e Guedali, um vestindo a camiseta de 

um clube de futebol do Rio Grande do Sul, outro a de um clube de São Paulo, guardadas 

as proporções, seriam um discreto exemplo. 

Sem necessariamente envolver-se com questões políticas, o personagem 

relembra a era Vargas, a efervescente discussão sobre os regimes políticos e os períodos 

onde ocorrem o golpe militar e o regime ditatorial, impondo restrições, perseguições e 

repressões de toda ordem para conter quaisquer ameaças à ordem estabelecida. 

Em vários momentos no decorrer do romance, a onisciência do narrador em 

relação aos fatos é expressa através do uso de parênteses para indicar sua perspectiva 

sob a cumplicidade do tempo, pois se encontra nos anos setenta ao relembrar os 

acontecimentos históricos que tiveram grande relevância no contexto político e social 

brasileiro desde a chegada de sua família ao Brasil até a década de setenta: 

 

(Devo ter passado por São Borja mais ou menos à época em que lá enterravam 
Getúlio Vargas. Naquele tempo eu nada sabia de tais assuntos. Não sabia que o 
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ex-ditador, agora presidente, tinha se suicidado, deixando uma carta de protesto 
contra seus inimigos. Eu não sabia de imperialismo, de política, eu não sabia 
dessas coisas. Eu simplesmente galopava.) (CJ, p. 84) 

 

O autor apresenta uma leitura crítica do período, valendo-se como de hábito de 

um tom de ironia, contudo com a sutileza ainda exigida à época de publicação do 

romance, no início dos anos 1980, quando a ditadura militar sinalizava um momento de 

abertura, mas que requeria de todo escritor ainda certo zelo com produções suscetíveis 

de serem consideradas subversivas, uma vez que a livre expressão não estava isenta de 

censura. 

No mundo fantástico de Guedali, são apresentados em pequenas doses os 

movimentos de contestação e as tensões vividas frente aos anos sombrios da ditadura no 

país, cujo período de maior repressão esteve entre as duas últimas décadas relatadas na 

trama. Algo que só anos mais tarde pôde ser abordado mais explicitamente, como é o 

caso do romance K.: Relato de uma busca (2014), de Bernardo Kucinski, onde uma 

professora universitária é presa por militares e desaparece sem deixar rastos. O pai dela 

tenta seguir todas as pistas possíveis para encontrá-la, acedendo a uma bruta e perversa 

realidade dos procedimentos de repressão e tortura utilizados pelo governo da época. 

Identificando-se apenas como K, esse personagem, de origem judaica, inevitavelmente 

acaba associando a crueldade cometida pelos militares àquelas do holocausto. Essa 

relação é também verificável de forma mais sutil nas obras de Moacyr Scliar: Em Max e 

os felinos, romance que retrata o mesmo período, o personagem se encontra em Porto 

Alegre, tempos após sua fuga da Alemanha nazista, e passa mal ao avistar pela janela 

um militar batendo continência em frente do espelho. Em O centauro no jardim, essas 

associações entre as contingências do regime militar e as perseguições conhecidas pelas 

comunidades judaicas ao longo dos tempos, sobretudo na Rússia (os pogroms) e na 

Segunda Guerra Mundial, apresentam igualmente um conteúdo de medo. Medo 
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motivado pelo trauma e o risco, não necessariamente real, mas impregnado no 

inconsciente coletivo, de se ver retomado o argumento do bode expiatório, recaindo 

novas acusações aos judeus. Isto é expresso nos diálogos com amigos e nas reflexões de 

Guedali, de forma a imprimir por vezes uma percepção neurótica das circunstâncias: 

 

Esse negócio vai explodir, resmungava Paulo, já meio bêbado. Esse negócio era 
o Brasil: tinha certeza de que uma revolução violenta estava para ocorrer, com 
mudança radical de regime. Esse sujeito lá do Rio Grande, dizia, esse Brizola é 
louco, o país não está preparado para o socialismo. Vai haver briga — 
inclinava-se para a frente — e nós, judeus, pagaremos o pato. (CJ, p. 128) 

Outro tipo de restrição faziam seus pais e os pais de Fernanda. Não te metas 
nisso, diziam, essa coisa ainda vai acabar mal, você não pode se arriscar, Paulo, 
você é pai de família, tem uma criança doente. Mas eu não lhes dava bola. É a 
paranoia judaica, eu pensava: eles enxergam tribunais da Inquisição e fornos 
crematórios por toda parte. (CJ, p. 130) 

 

Guedali fala de um terceiro centauro da trama, um jovem que os encontrara por 

intermédio do médico marroquino. Na versão de Tita, trata-se de outro indivíduo à 

margem, neste caso um revolucionário, que perseguido pelo regime militar, cogitava 

realizar uma cirurgia plástica na esperança de manter-se oculto e sobreviver. Ao ter 

invadido o condomínio de luxo, fora perseguido e baleado mortalmente por um 

segurança, por ser uma criatura aberrante – centauro –, segundo Guedali; ou por ser 

identificado como um ladrão (ou um inimigo do governo?), segundo Tita. Nesse caso, 

numa alusão às atrocidades cometidas no período ditatorial.  

Nas produções de Scliar, percebe-se uma visão crítica a diferentes regimes de 

governo que acabam salientando vícios do homem em qualquer lógica de constituição 

social. Não somente são enfocados os vinte anos de ditadura militar no Brasil, como 

também as discussões frequentemente em voga ao longo da segunda metade do século 

XX, em meio à guerra fria, sobre o regime capitalista e o socialista. A sociedade 

absurda, já referida anteriormente, criada pelo capitão Birobidjan, protagonista de O 
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exército de um homem só, é um exemplo da crítica de Scliar em tom irônico quanto às 

formas de execução das propostas socialistas em circulação nos períodos tratados. 

Por outro lado, em o Centauro no jardim, o autor ironiza o estereótipo associado 

à ideia de que judeus seriam, via de regra, os grandes beneficiários do capitalismo: 

comerciantes, investidores ou homens proeminentes ligados ao mundo financeiro em 

geral. No discurso de Paulo, amigo de Guedali, são apresentados os temores em perder 

privilégios com supostas mudanças de regime: 

 

Aqui os caras dizem que temos capitalismo… Sim, mas por quanto tempo? Tem 
havido um bocado de abuso. Um amigo meu tem dois iates, outro vai para Paris 
um mês sim, um mês não. Esta situação não vai durar. Qualquer dia um general, 
ou um coronel, ou mesmo um major, enfim, um militar qualquer se irrita com a 
situação e pronto, está proclamado o socialismo. E aí será aquela coisa: você só 
pode ter uns tantos metros quadrados para morar, só pode fumar tantos cigarros. 
(CJ, p. 220)  

 

Isso posto, o autor parece dissociar as estereotipadas relações entre comunidades 

específicas ou etnias a toda forma de regime em suas vicissitudes. Algo que 

historicamente ocorre em momentos de crise nas mais variadas sociedades quando, em 

um efeito catártico, se busca responsabilizar algum grupo social pelas falhas de um 

sistema. 
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3.6.  Transculturação e sincretismo 

 

Outro tema que Scliar põe em pauta e que é geralmente delicado de ser abordado 

é a resistência de comunidades em aceitarem indivíduos de outras origens e etnias e os 

consequentes riscos de ensimesmamento comunitário ou de guetoização. Isso podendo 

ocorrerno próprio seio da comunidade judaica. Contudo, apontar essa conduta como via 

de regra é uma generalização a que o autor não se submete. Os preconceitos em relação 

ao “outro” nunca são atribuídos ao protagonista, mas a um segundo envolvido na trama 

– o que não negligencia a questão e ao mesmo tempo não a coloca como um problema 

intransponível –, e muitas vezes é lançado mão do recurso da suposição, tal como o faz 

Régine Robin. É o caso, por exemplo, da hipotética conversa que Guedali entreteria 

com a mãe sobre encontrar em Tita um elemento em comum. No entanto, temia que ser 

ela também um centauro poderia não resolver o problema de sua companheira ser goym: 

 

Mas também sou diferente, mamãe, eu ponderava, sou um centauro. Fazia um 
gesto de desprezo: ah, bobagem, Guedali. Tu eras diferente. Agora, depois da 
operação, ficaste igual a todo mundo. Mas tenho patas, mãe, bradava, já 
angustiado; queres coisa mais esquisita que um homem com patas de cavalo, 
mãe? E os que têm perna de pau, retrucava, não são gente? Não me vem com 
desculpas, Guedali. Podias ter arranjado uma moça judia. Patas ou não patas, 
uma tu acharias. Chegado a esse ponto, eu desistia: era inútil tentar convencê-la. 
(CJ, p. 115) 

 

Fora do campo hipotético, espécie de perspectiva paralela, fruto dos temores e 

das elucubrações de Guedali, sua mãe demonstrava-se, entretanto, aberta para as 

tradições e culturas locais, chegando até, numa expressão de sincretismo, a frequentar 

sessões espíritas, claro que buscando ali se conciliar com suas memórias associadas a 

um histórico judaico: “Tornou-se melancólica; começou a frequentar sessões espíritas, 

onde conversava com seus vizinhos da aldeia russa, mortos no pogrom.” (CJ, p. 63); 

enquanto que o filho, às voltas com suas múltiplas referencialidades buscava 
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compreender suas crenças: “E eu rezo muito, penso em Deus antes de adormecer. Mas a 

figura que me aparece em sonhos não é Jeová; é o soturno cavalo alado.” (CJ, p. 40) 

As tradições e festividades judaicas religiosas ou não também não deixar de ter 

lugar: 

 

Nas noites de sexta-feira, todos vestem suas melhores roupas. Nos reunimos em 
torno à mesa, onde os cristais trazidos da Europa refulgem sobre a toalha 
branca. Minha mãe acende as velas, meu pai faz a bênção do vinho e assim 
celebramos a chegada do Shabat. Comemoramos também a Páscoa e o Ano 
Novo judaico. Jejuamos no Yom Kippur — quando então a família vai à 
sinagoga, na cidade. (CJ, p. 42) 

 

O contato e a absorção de culturas, crenças e tradições existentes no meio em 

que se encontram não implicam necessariamente apagamento daquelas que vieram com 

a família do continente europeu. O processo transcultural é apresentado em diferentes 

formas, indicando desde a naturalidade na manutenção de hábitos, a incorporação de 

outros e a imprevisibilidade resultante de trocas e combinações, isso se apresenta em 

diferentes aspectos, na culinária, por exemplo, o personagem destaca os pratos 

preparados pela mãe como a sopa de beterraba, o guefilte fish e o consumo de pão 

ázimo, tradições judaicas da Europa do leste, e os hábitos alimentares regionais 

incorporados no seio familiar, chá com bolachas acompanhado de pinhão, batata-doce 

assada… (cf. CJ, p. 3).  
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4. A MAJESTADE DO XINGU 

A ficção nas artes são as mentiras inventadas 

 que expressam a verdade da realidade 

Abrão Slavutzky 

 

 Se encontramos certa similaridade entre as questões abordadas nas obras desses 

dois autores – como imigração, condição judaica, aspectos referentes à memória e à 

constituição identitária frente aos respectivos territórios apresentados – as tensões em 

torno da problemática do exílio e da inacomodação tão recorrentes nas obras de Robin, 

parecem mais tênues, ou pelo menos melhor administradas nas obras de Moacyr Scliar. 

Isso é observável nos seus romances que enfocamos. Talvez por uma questão de estilo 

narrativo, pelo fato de suas tramas geralmente resultarem em uma solução ou desfecho 

para as situações em que se deparam os personagens, encerrando algum reconforto; 

talvez porque o local onde se passa a trama é um país, longe de estar isento de impasses 

culturais, econômicos, étnicos e de toda sorte, próprios de uma sociedade em contínua 

construção, mas que tem em seu imaginário social a questão do multiculturalismo, não 

necessariamente melhor resolvida, mas considerada um atributo nacional. – Esse 

imaginário social, o crítico Juremir Machado entende por ficção coletiva compartilhada 

como realidade objetiva, e vem bem ao encontro do que ocorre no caso brasileiro onde 

as discrepâncias étnicas, regionais ou de classes sociais (que, por vezes são igualmente 

expostas nas obras de Scliar) parecem por em xeque esse espírito aberto à diversidade. – 

Não se pode pensar, contudo, que o autor tenha algum tipo de leitura romanceada, ao 

estilo alencariano. Na obra de Scliar, o elogio à aceitação do outro, contida nesse 

processo, seria igualmente um reconhecimento quanto às possibilidades de integração 
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de imigrantes advindos de regiões inóspitas e em clima de guerra ou de perseguições em 

um Brasil terra de acolhimento naquela primeira metade do século XX. 

A majestade do Xingu é publicada em 1997 pela Companhia das letras e, no ano 

seguinte, contemplada com o prêmio José Lins do Rego (ofertado pela Academia 

Brasileira de Letras). Nela, Moacyr Scliar conta um pouco da história de Noel Nutels 

(1914-1973), judeu russo que junto com a família emigrou para o nordeste brasileiro, 

tornou-se médico sanitarista e dedicou sua vida a cuidar dos índios do Xingu na floresta 

amazônica. Tinha o respeito e a admiração dos mais diferentes expoentes da sociedade 

da época – entre alguns mencionados na obra estão Getúlio Vargas, Ariano Suassuna, 

Rubem Braga, Jorge Amado, Graciliano Ramos e Darcy Ribeiro –, fossem de direita, de 

esquerda, militares… Foi autor de feitos notórios como a criação do Serviço de 

Unidades Sanitárias Aéreas (SUSA), que levava recursos e medicamentos às vilas mais 

longínquas. Trata-se de um personagem real cuja vida fascinou o autor. Algumas razões 

são identificáveis: Scliar, assim como Nutels, é judeu de pais de origem russa e além de 

escritor é também médico sanitarista.  

Estaria Moacyr Scliar, no conjunto de sua obra, contando de alguma maneira um 

pouco de si e de seu percurso familiar através de seus personagens? Seria, de fato, 

possível encontrar nos temas abordados em suas obras certo entrecruzar com 

circunstâncias conhecidas do autor enquanto escritor, enquanto médico e como 

identificado com a comunidade judaica estabelecida na cidade de Porto Alegre. E 

alguns questionamentos encontrados nos romances poderiam bem ser aqueles de 

pessoas como Scliar que transitam pelas opacas e esparsas fronteiras culturais, 

identitárias, existenciais. A condição de sanitarista, permitiu-lhe, como a Noel Nutels, 

conforme o que é exposto no romance, estar na condição do que Régine Robin chama 

de entre-lugar, flanar pelos vários caminhos que se bifurcam e se reencontram: 

medicina, cultura e sociedade. 
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Noel é médico. Não é muito médico, segundo os critérios habituais; trata-se de 
um sanitarista. Uma vez perguntei a um colega seu, doutor, e ele me disse que 
sanitarista é o médico que trabalha com o corpo social, não com o corpo 
individual. Confesso que não entendi muito bem. Corpo social? O que é o corpo 
social? Onde está o corpo social? A cabeça no estreito de Bering, os pés na 
gelada Patagônia, as costas sobre a mata amazônica, é lá que está o corpo 
social? E como se examina o corpo social? Galopando a cavalo pelo tórax, pelo 
ventre? E como se sente, o médico do corpo social? Como os homenzinhos 
diante do gigante Gulliver? Complicado, não é doutor? Complicado. (MX, p. 
110-111) 

 

O trecho acima, que ilustra um pouco de nossos questionamentos faz também 

alusão a diferentes produções do autor. Não por acaso, as expressões galopando a 

cavalo (O Centauro no jardim?) estão presentes, como também homenzinhos diante do 

gigante Gulliver, que fazem talvez referência ao romance Cenas da vida minúscula. Há 

também a evidente situação com que se defronta o profissional médico sanitarista – 

visão ampla da área de saúde e do tecido social – que diz respeito ao próprio autor como 

a personagens de pelo menos dois romances seus. Consta no romance aqui abordado 

que Noel Nutels, necessitando trabalhar para ganhar a vida antes de ser sanitarista 

precisou clinicar, como foi o caso de outros ícones da medicina que detiveram a atenção 

do autor em ensaios e palestras, a exemplo de Sigmund Freud que clinicou por algum 

tempo para sustentar a família, em razão da morte do pai, antes de ganhar notoriedade e 

tornar-se a maior referência nos estudos de psicanálise até os dias de hoje. 

Um rápido percorrer pelo romance ratifica essa predileção do autor por enredos 

em torno da identidade judaica, imigração e medicina. Aliás, com alguma frequência, 

são encontrados personagens portadores de enfermidades ora físicas ora emocionais, ou 

comunidades que foram atingidas por doenças endêmicas ou epidêmicas. A majestade 

do Xingu é, na verdade, o segundo romance de Scliar a prestar homenagem a um 
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médico sanitarista. Em 1992, publica Sonhos Tropicais18, onde um melancólico médico 

desempregado, enquanto espera a chegada de um pesquisador norte-americano que 

estuda a vida de Oswaldo cruz, revisita o passado desse médico sanitarista que, além de 

renomado pesquisador, destacou-se no início do século XX ao combater várias 

epidemias (entre elas a peste bubônica, a varíola e a febre amarela) enfrentando cenários 

políticos adversos que culminaram, por exemplo, na Revolta da Vacina (em 1904) no 

Rio de Janeiro, então capital do Brasil. Oswaldo Cruz sabidamente não era judeu, 

tampouco era imigrante, no entanto, o leitor encontrará neste romance referência a 

momentos históricos onde a questão da imigração ou da condição judaica está em pauta. 

Como, por exemplo, a experiência vivida pelo médico quando fora estudar no Instituto 

Pasteur em Paris em 1896 e conhecera a efervescência social em favor ou contra o caso 

Dreyfus (polêmico caso ocorrido entre 1894 e 1906, em que um militar fora condenado 

por traição à pátria, segundo uns, por ser judeu, segundo posição contrária). Esse 

episódio que dividiu as opiniões na França é usado na narrativa como analogia quanto à 

incompreensão de parte da população do Rio de Janeiro que se revolta contra a 

obrigatoriedade do programa de vacinação imposto por Oswaldo Cruz, então nomeado 

diretor geral de saúde pública, e que somente anos mais tarde ficou evidenciada como 

uma medida que salvou muitas vidas. Scliar apresenta ainda, de forma humorada, no 

meio dos protestos e sem entender muito bem o que está acontecendo, uma miserável 

judia vinda da Polônia (personagem que rompe com estereótipo do judeu abastado e 

envolvido em grandes negócios) e que encontra na prostituição um recurso para sua 

subsistência.  

Acreditamos que este romance marca uma nova fase para o escritor, já que não 

vemos mais centauros nem homúnculos ou qualquer outro personagem do imaginário 

                                            
18

Romance traduzido para vários idiomas, inclusive o francês sob o título Oswaldo Cruz le 
magnifique (publicado pela editora Belfond em 1998). 
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mítico representando o sentimento de ser judeu e a permanente sensação de estar entre 

dois mundos. Essa percepção continua presente na obra; contudo é expressa através de 

personagens de “carne e osso”, e com muito bom humor. 

Para evitar o caráter biográfico, o autor recorre a uma interessante estratégia 

narrativa: um personagem fictício cumpre o papel de narrador de modo que ele se torna 

o único responsável pela veracidade dos fatos. Scliar jamais se quis biógrafo (isto é, na 

acepção de um relato tido como não ficcional), por isso, assim como o faz Régine 

Robin, elabora formas de tornar opacas as fronteiras entre biografia e ficção. O narrador 

de A majestade do Xingu é portador de uma cardiopatia isquêmica e está moribundo em 

um leito da Unidade de Tratamento Intensivo de um hospital. Ele conta, do seu ponto de 

vista, a história de Noel Nutels para seu médico. Esse paciente é um sedutor, 

característica do contador de histórias, que retém a atenção de seu interlocutor enquanto 

está acompanhando seu estado de saúde. O médico parece estar atento à narrativa seja 

porque ela é instigante, seja porque assim pode observar as reações de seu paciente que 

requer cuidados intensivos – ambiguidade que é entregue ao crivo do leitor e que 

destaca como particularidade desse profissional a sua relevância enquanto ouvinte. 

A linguagem que encontramos no romance tem marcas de oralidade – como a 

repetição de ideias ou palavras: “… voltei e já não estava mais. Não estava mais” (p. 

56), “sabe… sabe… sabe…” (p. 70) –, melhor dizendo, uma proposta de criar um efeito 

de oralidade, já que a narrativa comporta igualmente um léxico próprio do registro 

formal. 

Os romances de Moacyr Scliar, boa parte deles, costumam ter um narrador que 

está recordando acontecimentos. Não causa, portanto, estranheza encontrarmos neles, 

implícita ou explicitamente reflexões sobre os mecanismos da memória e o processo 

narrativo enquanto relato memorial. Ambos encontrando-se em alguns pontos como a 

questão da precisão daquilo que é lembrado ou narrado; o lembrar e o esquecer, que 
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pode ser consciente ou não, assim como as escolhas do que é apresentado na narrativa: 

“às vezes a memória me falha, mas não importa” (MX, p. 99). O extrato que 

destacamos a seguir aponta a inquietação do personagem face à impossibilidade de 

registrar ou rememorar a totalidade do vivido, que nos faz pensar na reflexão de Ivan 

Izquierdo que afirma que esquecer não é uma oposição ao lembrar19. Assim como 

identidade, memória é um processo em movimento, estamos sempre construindo, 

desconstruindo e dando novos significados a ela segundo contextos e valores que agem 

sobre este processo. 

 

Aí, doutor. Como é fácil resumir a vida, não é, doutor? De manhã eu acordava, 
ia para a loja, sentava atrás do balcão e ficava lendo: isso disso tudo, doutor. 
Será que diz? Onde está, nessa frase, a sucessão de dias, semanas, meses e 
anos? Onde estão os movimentos de angústia, de tesão, de deleite, de reflexão? 
Onde estão os peidos? Onde estão os sonhos? Essas coisas somem, doutor, 
como – a comparação é inevitável – índios no mato. (MX, p. 96) 

 

Outra interessante convergência quanto ao processo narrativo que identificamos 

nas obras de Robin e de Scliar: ambos partem de fragmentos de memória (trace): se 

Robin se vale da cumplicidade do trauma vivido ou geracionalmente partilhado que 

resulta por vezes no desejo de nem tudo lembrar, no caso do narrador de Scliar as 

lembranças fragmentadas ou incompletas podem ser justificadas pelo estado de saúde 

em que o personagem se encontra. Nos momentos de lucidez – ou nem tanto – ele toma 

ciência de sua situação, fala das passagens de sua vida e de notícias de Noel Nutels, seu 

amigo de infância. No entanto, esse espaço diegético sob a cumplicidade do trauma e do 

delírio, permite retomar e mesmo questionar fatos de difícil abordagem em outras 

circunstâncias. Ocorre assim uma entrega ao médico não somente do caso grave de 

saúde mas também de sua história de vida: “Com vergonha eu lhe confesso, e só posso 

confessar porque aqui estou, na terra de ninguém que medeia entre a vida e a morte 

                                            
19Ivan Izquierdo detém-se na questão da memória e do esquecimento em seu livro A arte de esquecer. 
São Paulo: Vieira E Lent, 2010 
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(MX, p. 27). Aliás, a estratégia é semelhante à que encontramos em Sonhos tropicais, 

onde os acontecimentos são contados por um narrador alcoólatra e transtornado de 

forma a lançar dúvidas sobre a veracidade dos fatos. 

 

 

4.1.  A condição judaica, a medicina e a literatura 

 

“A medicina é um mergulho na condição humana.  
A literatura também.”  

Moacyr Scliar 
 

 

Não é rara nem recente a incidência de médicos que enveredam para a produção 

literária. Podemos lembrar de Maimônides, Rabelais, Tchekhov, Guimarães Rosa e 

tantos mais. As enfermidades relatadas, dificilmente dissociáveis de histórias de vida, 

fazem desse profissional um potencial ouvinte, atributo fundamental encontrado no 

contador de histórias. 

No romance O Centauro no Jardim, a figura do médico está presente em vários 

momentos da trama, do brit-milá (circuncisão ao oitavo dia de vida) à cirurgia realizada 

no Marrocos, principal episódio que desencadeia a transformação e redenção do 

personagem. Ao médico é lançado o olhar de admiração, um olhar a quem são 

depositadas esperanças e expectativas de se ver por sua ação solucionados os problemas 

de saúde e até, por uma fantasiosa impressão de onipotência que o paciente lhe confere, 

outros problemas de ordem familiar, financeira etc.  

Não teria Scliar, no transcorrer de sua profissão, passado por alguma situação a 

qual um paciente moribundo quisesse lhe contar a história de sua vida? Questões como 
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essa, entre outras, nos apontam para uma obra na qual a ficção comporta traços de 

autobiografia e de biografia. 

A majestade do Xingu é centrada em dois focos. O personagem-narrador, ao 

mesmo tempo em que narra a história de vida de Noel Nutels a seu médico, vai 

apresentando sua própria história de vida, contudo sem jamais conhecermos seu nome: 

talvez uma forma de reiterar seu sentimento de inferioridade diante da relevância do 

sujeito que é o alvo de sua narrativa. Sentimento de inferioridade que parece 

característico de alguns protagonistas dos romances de Scliar:  

 

Ninguém falou do Noel tanto quanto eu. Fui — sou — um homem 
insignificante, nada fiz de importante, mas algumas pessoas ficaram sabendo do 
Noel graças a mim, e isso, se não justifica minha existência, pelo menos me 
consola. (MX, p. 9) 

 
Mas o senhor não acha que é falta de educação prestar atenção em outra coisa 
enquanto estou aqui, falando de mim, falando do Noel? Eu não tenho 
importância, doutor, mas o Noel, o Noel Nutels… Ele era muito importante, 
doutor. Muito, muito importante. (MX, p. 10) 

 

Ocorrem idas e vindas no tempo, um ínterim que vai dos anos 1980 em São 

Paulo ao início do século 20 na Rússia de forma a mostrar também a história vivida por 

sua família e por uma comunidade a qual considera pertencer. O personagem-narrador 

teria vindo no mesmo navio que trouxe Noel e sua família ao Brasil em 1921, na 

verdade, um cargueiro chamado Madeira que partiu de Hamburgo, na Alemanha. O 

porto de Hamburgo20 foi sabidamente local de saída para as Américas de milhares de 

pessoas que emigraram da Europa ocidental (Rússia, Polônia, Áustria-Hungria, 

Romênia) entre os anos 1850 e 1934. O episódio da travessia do velho para o novo 

mundo é um dos momentos relevantes, como o que já ocorre em O centauro no jardim. 

Espaço intervalar, rito de passagem e mesmo acervo de uma memória coletiva de 

                                            
20 Hamburgo é a cidade onde Guimarães Rosa se tornaria diplomata, também participando da saída de 
vários judeus no começo da guerra.  
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transmissão geracional, o momento já retratado também em outros romances do autor 

sugere ao leitor a imagem expressa na conhecida pintura de Lasar Segall. Se em O 

centauro no jardim há essa sugestão imagética que remete àquela pintura, em A 

majestade do Xingu ela passa a ser uma referência explícita à obra Navio dos 

emigrantes, como que reforçando, a partir da experiência do narrador, uma leitura do 

trauma conhecido por imigrantes:  

 

A rigor, nem navio de passageiros era; tratava-se de um cargueiro adaptado para 
o transporte de emigrantes. No porão tinham instalado beliches, oitenta beliches 
triplos, quase nenhum espaço entre um e outro. Latrinas, quatro; pias, quatro, 
nem sempre com água. Era impossível ficar naquele porão, passávamos a noite 
lá, mas mal amanhecia subíamos para respirar um pouco de ar fresco. O senhor 
conhece aquele quadro do Lasar Segall, Navio de emigrantes? Aquele quadro 
que mostra pessoas amontoadas num convés, pessoas de olhar triste? Era 
exatamente aquilo. Nós estávamos emigrando, doutor. Melhor dito: estávamos 
fugindo. Fugindo da Rússia. (MX, p. 11) 

 

A obra apresenta um encadeamento de acontecimentos históricos, os quais, 

muitas vezes, se abordados isoladamente, não permitem que suas relações diretas sejam 

observadas. É o caso da revolução russa de 1917, os pogroms e a consequente imigração 

dos judeus russos para as Américas. Ao longo desse estudo, tem-se percebido que por 

mais distintos que sejam os romances de Scliar, as temáticas em torno da imigração 

judaica, os contextos históricos que antecederam estas imigrações e o processo de 

adaptação desses imigrantes e seus descendentes são em maior ou menor intensidade 

apresentados nas tramas.  

Como ocorre em O centauro no jardim, cujo protagonista é filho de imigrantes 

russos, em A majestade do Xingu, os personagens são também provenientes de uma 

Rússia inóspita para a comunidade judaica. Aqui, contudo, o cenário que precede a 

partida é descrito com maiores detalhes e contornos, geralmente associados à família e 

sobretudo ao pai, sapateiro de profissão, que conhecera de perto os pogroms, palavra 

russa que significa causar estragos, destruir violentamente, e que remete a movimentos 
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antissemitas espelhados nos episódios ocorridos na cidade de Odessa de 1821, local 

também rememorado nas obras de Régine Robin e que integra certa memória coletiva 

judaica. 

 

O pogrom. Ao anoitecer, tropel de cavalos, gritos ferozes — logo estavam ali, 
aqueles demônios dos cossacos, bêbados, batendo nos homens, violentando as 
mulheres, queimando as 15 casas. O pogrom, doutor, era um massacre 
organizado, uma válvula de escape para as tensões do império. A colheita 
fracassava? Pogrom. A Rússia era derrotada numa aventura guerreira? Pogrom. 
O tzar se sentia ameaçado? Pogrom, pogrom, pogrom. (MX, p. 15) 

 

Associado a esses movimentos de repressão, o cavalo, tal como se apresenta 

nessa citação, é, para o personagem, uma lembrança de conotação negativa. Ao longo 

de sua obra, este animal aporta uma complexa significação. Algo que verificamos 

também em O centauro no jardim, onde o cavalo, por um lado, traz para o personagem 

a imagem de cossacos montados lançando-se contra velhos e crianças e, por outro lado, 

a de um fiel companheiro no imaginário gaúcho. Conotações que contribuem para a 

ambiguidade na composição da figura do centauro e que enseja explorar a imagem do 

homem dividido, como observamos no capítulo precedente. Ainda assim, mesmo que 

não haja mais seres mitológicos em A majestade do Xingu, reincidentemente está 

presente um léxico que envolve cavalos e montarias de certa relevância simbólica. Em 

alguns momentos, pode-se perceber um sentido libertador. Galopar, por exemplo, é uma 

palavra por vezes usada pelo narrador associando-a a um processo ou uma busca 

audaciosa, sem cálculo, contrastando com o ato de caminhar: 

 

Caminhar, doutor, não é galopar por caminhos de coragem e valor ou por outros 
caminhos. Galopar é impulso, é emoção liberada; caminhar é arte e é também 
ciência. Caminhar é avançar, mas avançar regradamente, com método, com 
contenção. (MX, p. 196) 

 



115 

 

Essa comunicação com O centauro no jardim reforça a leitura de que Moacyr 

Scliar tem em mente um amplo projeto literário, perceptível em grande parte de seus 

romances: apresentar de forma ficcional os caminhos erráticos que retratam a condição 

de uma comunidade. A majestade do Xingu, publicada cerca de dezessete anos depois, 

não traz a situação dual de um personagem representada por uma figura mítica, onde 

questões intimas sobre sua condição e sobre sua busca de uma vida em sociedade estão 

em foco – talvez como um processo de individuação desse personagem –, mas a 

autocrítica de um personagem que é expressa cada vez que coloca em comparação o seu 

meio de vida com os caminhos percorridos pelo outro, nesse caso, a figura idealizada de 

Noel Nutels.  

Dessa forma, A majestade do Xingu oferece ao leitor, pelo intermédio desses 

dois personagens – como se fosse uma pequena amostragem –, a expressão de duas 

formas distintas de inserção de imigrantes de origem judaica na sociedade brasileira do 

século XX. Aqui, como no romance O centauro no jardim, é como se houvesse um 

convite para seguir uma trajetória de vida, invariavelmente tumultuada, segundo a ótica 

do personagem-narrador: um comerciante que considera a princípio ter tido uma vida 

decepcionante e medíocre sempre que comparada com os grandes feitos realizados por 

Noel Nutels que, por sua vez, representa de alguma maneira outro perfil de imigrante ou 

de filhos de imigrantes que buscavam profissões que poderiam talvez evitar a 

reprodução da sorte de seus ancestrais. A diferença de perfil desses dois personagens 

faz-nos pensar de alguma forma no romance de Guimarães Rosa Grande Sertão 

Veredas, que em sua narrativa tem a situação do homem simples falando ao homem 

culto. O personagem-narrador sendo um homem comum, e não uma figura heroica ou 

proeminente coloca-se à altura de um leitor também não herói. 
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4.2.  A figura do médico  

 

 

Há muitos personagens médicos nas obras de Scliar (raramente eles são os 

protagonistas: às vezes eles são o foco da narrativa, às vezes são adjuvantes). Há muitos 

médicos de origem judaica. Diz-se pelo fato da medicina configurar-se em uma 

atividade que permite àquele profissional uma grande mobilidade em caso de 

necessidade. Mobilidade essa que é marcada de alguma forma nesses indivíduos por 

uma memória coletiva, de forma que quando não é o caso do médico em questão ter 

vivenciado pessoalmente esses deslocamentos, ele convivera em um meio onde o relato 

sobre eles eram constantes. Isso está destacado nessa obra, que não deixa de ser uma 

homenagem ao médico de renome Noel Nutels, e que em vários momentos, através dos 

relatos ao médico da UTI, expõe as conotações dessa profissão para a comunidade 

judaica da época. O pai do narrador queria que seu filho fizesse medicina: 

 

Compreensível, essa aspiração. Não é doutor? Compreensível. O senhor sabe 
que sim. A admiração de meu pai pela medicina vinha desde a Rússia. Em 
nossa aldeia não tínhamos médico; em caso de doença recorríamos ao schochet, 
que, além de matar galinhas e fazer circuncisão, fornecia alguns remédios. (MX, 
p. 62) 

 

Ser médico para aquela comunidade, na Rússia, segundo o personagem-

narrador, era superar as barreiras que limitavam o acesso de judeus às universidades, era 

subverter a ordem das coisas, concedia o poder de dar ordens aos poderosos: 

 

Não coma isso, não coma aquilo […] Em suma, o doutor tinha ascendência 
sobre a nata da sociedade local. O que resultava em poder e dinheiro, muito 
poder e sobretudo muito dinheiro.[…] um judeu só poderia sair da miséria, da 
insignificância, com um diploma. Estou dizendo o óbvio, não é doutor? O 
óbvio. A propósito, o senhor é judeu, não é?Eu sabia, um judeu reconhece o 
outro mesmo quando está deitado numa UTI, passando mal, mesmo quando o 
outro não parece judeu – o senhor tem cara de gói. Ah, o pai é gói. Não tem 
importância, se a sua mãe é judia e se o senhor é médico, está tudo bem. (MX, 
p. 63) 
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A ironia nessa comunicação retórica com seu médico reproduz o discurso que 

era comum nos bairros predominantemente de imigrantes judeus, e certa satisfação em 

identificar um conterrâneo bem-sucedido – apesar de um registro (o id em oposição ao 

gói) que pode agregar aí um preconceito implícito. A respeito desse orgulho familiar 

geralmente atribuído à mãe judia, figura que simboliza a superproteção dos filhos21, 

Scliar em Do éden ao divã: o humor judaico retoma uma anedota popular que ressalta 

essa importância que se dá à ascensão social através de carreiras de nível superior: Uma 

mãe judia passeia com seus dois filhos na rua. – Que filhos lindos! – comenta a vizinha 

– que idade eles têm? – O médico vai fazer quatro anos – diz a mãe, e o advogado tem 

dois. 

Outra relação estabelecida com o paciente e seu médico é a cumplicidade. A 

figura do médico é aquela de quem escuta e diagnostica, detém um saber prático a partir 

da observação. Pela relação de confiança com o paciente, enquanto ouvinte, aproxima-

se daquela da figura de um padre que mantém em sigilo a confissão de seus fieis.  

 O real e a fantasia têm livre trânsito na narrativa sem a preocupação de 

distingui-las. Qualquer episódio fantasioso ou delirante, quando convier, pode ser 

justificado pelo quadro de saúde ou pelos medicamentos utilizados pelo personagem-

narrador, assim, o filtro dos fatos (sua veracidade) é transferido ao seu ouvinte, o 

médico – cuja voz só está presente indiretamente através da argumentação retórica do 

enfermo. Não deixa de ocorrer aqui uma transmissão de memória – turva, talvez 

inexata, mas memória. Talvez essa memória imaginada que Paul Ricœur coloca em 

oposição à memória que repete. No segmento destacado a seguir, ocorre certa ironia 

                                            
21 Essa dimensão, quase folclórica, da mãe judia é muitas vezes salientada nas obras de Moacyr Scliar, 
que por sua vez faz referência a autores que a exploraram, como, por exemplo, os estadunidenses Philip 
Roth e Dan Greenburg, autor do humorado Manual da mãe judia, publicado no Brasil pela editora 34 em 
1994. 
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com os propósitos do médico ao ouvir suas histórias ao mesmo tempo em que lhe é 

informado que o narrado – “as coisas que fabula” – pode escapar do universo real:  

 

E o senhor quer saber como é a história que imagino, doutor? É uma coisa que a 
mim mesmo horroriza, mas o senhor, médico, o senhor tem condições de ouvir, 
talvez o senhor precise ouvir, afinal, trata-se de seu paciente, o senhor precisa 
saber de tudo sobre ele, inclusive as coisas que fabula; talvez o senhor tenha 
vontade de ouvir, o senhor é médico mas talvez não seja imune a mórbida 
curiosidade – tem vontade de ouvir, doutor? Tem? É? Tem vontade. Hum. Tem 
vontade de ouvir. Então vamos lá, vamos à história. (MX, p. 66) 

 

Ainda sobre esse segmento, trata-se de chamar a atenção do seu interlocutor para 

algo que passa em sua cabeça sobre um possível destino para o braço amputado do pai: 

um jantar de uma tribo de índios canibais. Essas divagações, fruto da imaginação do 

personagem pertencem a um futuro do pretérito, outrora chamado de condicional, ou 

seja, uma estrutura verbal similar àquela utilizada nas obras de Régine Robin.  

Na narrativa, os sonhos também proporcionam retrabalhar as memórias sem as 

barreiras do verossímil. Livres de regulações temporais e espaciais, são misturadas, 

processadas e transformadas em algo rico em sentidos não lineares. É o caso do relato 

do personagem-narrador sobre os sonhos que tinha nos primeiros dias subsequentes ao 

nascimento de seu filho, onde estão fusionadas memórias de uma vivência pessoal e 

comunitária e tradições diversas que marcam momentos e contextos históricos judaicos 

brasileiros:  

 

No dia seguinte, na loja, eu estava feito um zumbi. Não atendia direito aos 
poucos fregueses, não conseguia ler sequer: as letras dançavam diante de meus 
olhos, eu acabava adormecendo, e sonhava sonhos estranhos, voltava para a 
Rússia, e encontrava os índios reunidos com os cossacos em plena aldeia, era a 
celebração da primeira missa. Mas quem celebrava era o schochet22, e de 
repente o Noel aparecia com um macaco no ombro… Estranhos sonhos. (MX, 
p. 105) 

                                            
22O schochet é um religioso habilitado a realizar o procedimento da circuncisão (brit-milá) em meninos 
judeus, geralmente no oitavo dia de vida. Tradição que é considerada uma das principais, juntamente com 
o bar-mitzvá, celebrado aos 13 anos de idade.   
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4.3.  dispositivo narrativo 

 

Na forma como é estruturado o romance, a ficção está em várias camadas. Os 

fatos históricos trazidos pelo romance contextualizam a narrativa; a ficção propriamente 

dita em uma trama apresentada segundo uma realidade interna do romance, e ainda uma 

camada que é a fantasia, o delírio ou as suposições de acontecimentos imaginados pelo 

personagem (ele mesmo assim o reconhecendo, quando inventa aventuras com Noel 

para ganhar a admiração do filho Ezequiel – “O homem quis conquistar o filho, o seu 

único filho, e para isso mentiu um pouco – qual é o problema, a ficção ajuda a viver” 

(MX, p. 169)), perfazendo uma espécie de efeito de mise en abyme na narrativa. Seria 

também como uma espécie de matrioska, essas bonecas russas que se encaixam umas 

dentro das outras. Claro que este exemplo apresenta uma separação visível em relação à 

situação anterior (sucessivamente a boneca menor dentro da maior) enquanto que no 

texto as distinções são menos perceptíveis e não apresentam status ou ordem 

hierárquica.  

É algo que encontramos também em Robin quando, fazendo uso do condicional, 

imagina situações para colocar seus personagens em diferentes locais, experimentando 

como eles se sairiam naqueles ambientes circunstanciados, ou ainda quando seus 

personagens assumem outras identidades nas redes sociais, ou no caso da mãe e da filha 

que procuram um cadinho em L’immense fatigue des pierres.  

Em A majestade do Xingu, a história está centrada na visão de mundo do 

personagem-narrador. É por ele que passa o filtro dos acontecimentos. Temos um relato 

da história de vida de dois personagens que tomam rumos diferentes e vivem a sua 

condição identitária de formas diferentes. Entretanto, ao longo de toda a narrativa não 
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há voz ou diálogo que não tenha passagem pela voz do personagem-narrador. Sua voz 

torna-se a de outros personagens, estabelecendo pela retórica um sentido particular, um 

efeito relativizado de verdade, que é característico das obras de Scliar. 

Isso desperta de alguma forma um questionamento quanto ao relato histórico ou 

fatual de valor absoluto. Textualmente, isso pode ser observado, por exemplo, quando o 

personagem-narrador mostra com orgulho a seu médico uma foto de jornal do encontro 

entre Getúlio Vargas e Noel Nutels juntamente com outros amigos notáveis ligados à 

questão indígena como o marechal Rondon, os irmãos Vilas-Boas e Darcy Ribeiro. No 

fundo da foto, está o assessor do presidente. O olhar que esse assessor lança sobre eles é 

alvo de um longo relato. Chama a atenção a elaboração de hipóteses condicionantes às 

impressões do personagem-narrador, consciente de prováveis relativizações, a respeito 

do significado daquele olhar:  

 

Isso é o que o assessor imagina. Melhor: isso é o que eu imagino que o assessor 
estava imaginando, no instante em que foi batida esta foto. Agora: vamos supor 
que a suposição do homem tivesse fundamento. (MX, p. 132) 

 

 

Frequentemente o narrador faz uso de recursos metafóricos para apontar os 

temores de uma coletividade. É o caso da descrição de seu desembarque no Brasil que 

perfaz de alguma forma a metáfora de como era percebida a chegada de imigrantes no 

Novo Mundo. Ele compara uma situação circunstancial com o destino errante do povo 

judeu: tinha uns cinco anos na época e estava desembarcando em um cesto que o deixou 

suspenso, bloqueado entre o navio e o cais: “Abri os olhos. Ali estava eu, num espaço 

indefinido, um espaço que não era no céu nem era no mar, o limbo dos pequenos 

emigrantes azarados”. (MX, p. 49) 

Essas impressões referem-se ao momento simbólico relevante no processo de 

imigração dos personagens. Algo que inevitavelmente torna-se um marco importante na 
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composição do imaginário e na construção de uma identidade. Não se tornam, no 

entanto, permanentes. Direcionam-se geralmente no sentido de uma conciliação com o 

lugar, com mostras de que os indivíduos em evidência na trama, conhecendo 

deslocamentos (não necessariamente espaciais) e transitando por diferentes culturas, 

conseguem elaborar sua condição de múltiplas pertenças ao longo do tempo. 

Essa sensação de um entre-dois ou de um lugar intervalar, que pode ser 

representada por um local ou mesmo por uma condição existencial, está igualmente 

presente nas obras de Régine Robin. Em L’immense fatigue des pierres, a imagem dos 

aviões em pleno voo, que traz a ideia do trânsito e de desterritorialização, faz-nos pensar 

de forma análoga àquela do cesto suspenso entre o navio e o cais. Entretanto, esse 

espaço intervalar, expresso na imagem do tráfego de aviões, reserva certa ambiguidade: 

ao mesmo tempo em que pode ser interpretado como a expressão de uma angústia 

existencial, dá a ideia de um espaço refúgio onde a personagem encontra reconforto. 

 

Mes racines sont en l’air dans le vide, partout et nulle part dans l’impatience des 
lilas, dans le vide de nos espérances fatiguées, dans nos piétinements 
maladroits, Peut-être ne suis-je moi-même qu’en avion, dans l’absence aux 
abords du ciel, dans les lames noires, la houle duveteuse des nuages, et bientôt 
l’orage, le violet du lever du soleil, nulle part, sur l’océan. (ROBIN, 1996, p. 
25). 

 

De fato, a travessia e os momentos que antecedem as migrações estão mais 

presentes na obra de Scliar. Enquanto que em Robin os movimentos referentes à 

imigração para o Canadá, são mais pontuais, são lembranças que dão conta de percursos 

e vivências próprias ou de algum familiar, o que pode ser encontrado em A majestade 

do Xingu são as experiências de abrangência comunitária, ainda que os relatos iniciem 

com histórias familiares. – claro que também pode ser percebida relativa importância 

dada aos laços familiares nos romances de Scliar, há familiares ora presencialmente 

envolvidos nas tramas, ora resgatados através das memórias dos protagonistas. – A vida 
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precária no shtetl23relatada na obra enseja a descrição de todo um processo logístico 

organizado por mecenas europeus através de organizações como a Jewish Colonization 

Association (ICA) que ofereciam terras financiadas a valores irrisórios para colonizar o 

sul do Brasil e parte da Argentina. Fora um membro da ICA que orientara a família do 

narrador a deixar a Rússia rumo ao Brasil. Este episódio insere no romance algumas 

particularidades históricas que contribuíram para o processo de migração:  

 

O homem então explicou que podíamos viver no Brasil, a ICA nos levaria para 
lá, nos daria terra, ferramentas agrícolas, gado, sementes, escola para as 
crianças, médico, enfim, todo o apoio necessário. 
Como o senhor pode imaginar, doutor, aquele anúncio causou um verdadeiro 
reboliço na aldeia. Muitos não acreditavam na história, achavam que era mais 
uma promessa mirabolante. Outros, pelo contrário, viam na América a solução 
de nossos problemas. Minha mãe era das mais entusiasmadas; queria que 
partíssemos imediatamente, a Rússia é um inferno, dizia, o Brasil é um paraíso. 
(MX, p. 16 – 17) 

 

Franz Philippson, diretor da Companhia de Estradas de Ferro da Argentina e do 

Rio Grande do Sul é mencionado na obra como um dos organizadores desse projeto de 

colonização, e mais tarde uma das colônias, próxima à cidade de Santa Maria, ganha o 

seu nome. Em O centauro no jardim, o barão Hirsch, milionário de origem judaica e 

criador da ICA, é venerado por Leão Tartakovsky, pai do centauro Guedali, por ter 

trazido sua família igualmente da Rússia para o Brasil nos anos trinta, período não 

muito distante deste que é relatado aqui em A majestade do Xingu. 

A família do narrador, vivenciando o período de grandes transformações na 

Rússia com a Revolução de 1917, chega a repensar a decisão de partir. A mudança de 

regime não deixando de alimentar alguma esperança de melhora da conjuntura para os 

judeus do shtetl. Entretanto, certo pessimismo sobre o regime socialista que se 

                                            
23Cidadezinha em iídiche. Os Shtetls eram povoados ou bairros de população, sobretudo, judaica. 
Segundo Sérgio Feldman, sua existência está associada ao processo de exclusão social de judeus da 
sociedade na Rússia czarista e na Europa oriental. Tinha o objetivo de restringir o direito de circulação e a 
posse de campos de cultivo. Foi criado pelo czar Nicolau I (por volta da metade do séc. XIX) e mantido 
pelos czares Alexandre II e III, e pelo último czar Nicolau I. 
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anunciava surge com a presença de Isaac Babel, um judeu bolchevique, que se hospeda 

na casa e por seu discurso e conduta (não necessariamente um condizente com a outra) 

dá sinais de que o problema não se encontrava no regime, mas nos homens que o 

faziam. Scliar, numa crítica humorada, mais uma vez apresenta aqui, como o fez em 

outros romances (O exército de um homem só e O centauro no jardim ente outros) certa 

desconstrução da ideia mágica de soluções para desigualdades sociais e fornece ao 

mesmo tempo ares de romance histórico à trama inserindo uma suposta conversa de 

Babel sobre as perspectivas para os judeus na Rússia: 

 

A verdade, disse, numa voz baixa, estrangulada, é que a Revolução não é uma 
festa, é a luta por um ideal, uma luta violenta na qual muitos inocentes serão 
sacrificados. Vocês… 
Interrompeu-se bruscamente, baixou a cabeça; ficou algum tempo imóvel, em 
silêncio; depois mirou-nos, e posso jurar que havia lágrima em seus olhos. 
Queria dizer algo que considerava muito importante. Uma advertência, talvez, 
mas que advertência? O que pensava aquele homenzinho atormentado? (MX, p. 
32) 

 

Isaac Babel foi de fato jornalista e escritor russo. Escreveu a Cavalaria 

vermelha, que descrevia as atrocidades da guerra, algo que provavelmente desagradou 

os líderes da Revolução bolchevique. Apesar de defensor do marxismo e dos ideais de 

Lenin, acabou torturado e executado anos mais tarde, como lembra o personagem-

narrador ao contar a história para seu médico e ironizando ao mesmo tempo a relevância 

da imagem do judeu como o povo do livro: “Isaac Babel foi preso, anos depois, e 

morreu num campo de concentração stalinista. Livros não salvam ninguém, doutor”. 

(MX, p. 33) Contraditoriamente, mais tarde, o que encontramos são ponderações desse 

mesmo narrador sobre a valorização do livro como transmissão de cultura e de 

preservação da memória. Um valor que ele apresenta como comunitário e de tradição 

familiar. Este contraditório poderia estar na relação onde tanto o livro (que é também 
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um registro memorial) como a memória, em amplo sentido, libertam, mas também 

condenam: 

 

O meu modelo, em termos de consagração, de eternização da palavra escrita, 
era o livro. Ou seja: a tradicional referência judaica pela página impressa. Em 
nossa restrita bagagem, meus pais haviam dado um jeito de incluir os livros, 
umas poucas obras em iídiche, em hebraico, em russo (entre eles o texto de 
Lênin, presente de Isaac Babel – meu pai era contra o comunismo, mas livro era 
livro), que figuravam em lugar de destaque em nossa casinha. Livro tinha 
permanência; o papel durava, não por toda eternidade –, mas durava. (MX, p. 
71) 

 

A trajetória de vida do personagem-narrador inicialmente possui traços comuns 

com aquela de Noel Nutels, contudo, o destino os separou após o encontro no navio que 

os trouxera ao Brasil. Noel, como se sabe, tornou-se médico no Rio de Janeiro e foi para 

o Xingu, ficando respeitado por todos os segmentos da sociedade da época. Já o 

narrador foi parar em São Paulo no maior reduto judaico do Brasil: o bairro Bom Retiro, 

onde constitui família e se torna comerciante como muitos outros judeus imigrantes. 

Profissão essa, segundo ele, não de sua escolha, mas por destino. É mais uma razão para 

Noel ser visto com fascinação e também com inveja. O personagem narrador, por 

vontade do pai, não frequentou escolas judaicas. De forma a adaptar-se rapidamente na 

sociedade brasileira, foi para a escola pública: a escola José de Anchieta, que leva o 

nome de um importante jesuíta que chega ao Brasil em 1553 e que teve particular 

relação com os índios, criando a primeira gramática da língua tupi.  

A figura do padre José de Anchieta, pelo convívio com os índios e por 

simbolicamente informar uma relação cultural primordial que se estabelece no Brasil é 

alvo de interesse do narrador que, embora se apresente com alguém insatisfeito com sua 

vida por não ter tido muito estudo, demonstra um grande conhecimento histórico, com 

precisão de datas e referências contextuais e ainda intertextuais. Ao relatar a 

importância da preservação da memória, inquietava-se ao saber que Anchieta escrevia 
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poemas na areia: uma possível referência a um conto tradicional árabe tornado 

conhecido no Ocidente pelo escritor Malba Tahan, Aprende a escrever na areia, onde 

através de uma linguagem parabólica coloca em evidência a seletividade de lembrar e 

de esquecer. 

Quem já circulou pelo Bom Retiro identificará na obra o cenário que recria com 

um requinte de detalhes a atmosfera do bairro e registra, com o passar do tempo, a sua 

mudança de identidade. Exemplo disso é o momento em que o personagem-narrador 

vende sua loja para um comerciante coreano, acontecimento que retrata a transformação 

do perfil do bairro que passa a constituir-se predominantemente por judeus e coreanos. 

 

À época estavam chegando ao Bom Retiro os coreanos, os vietnamitas; muitos 
eram refugiados de guerra, vinham – como nós tínhamos vindo – em busca de 
uma vida melhor. Gente séria, trabalhadora. Estabeleciam-se com pastelarias, 
tinturarias, restaurantes, lojas de artigos eletrônicos, trabalhavam dez, doze 
horas por dia (MX, p. 182-183) 

 

Se inicialmente os imigrantes de origem judaica tentaram a atividade agrícola 

sem muito êxito em pequenos vilarejos do interior do Brasil, tal atividade não fazendo 

parte dos meios de subsistência que conheciam, passaram, com o tempo, a habitar os 

centros urbanos, e assim, a ingressar no comércio. Muitos herdeiros dessa geração de 

comerciantes foram estimulados às carreiras universitárias, abandonando o ramo de 

negócios da família, o que pode explicar, em parte, a transformação do bairro Bom 

Retiro em São Paulo, como o que ocorreu também com o bairro Bom Fim em Porto 

Alegre, bairro predominantemente de imigrantes judeus e que fora retratado inúmeras 

vezes nos romances do autor. A figura do clientelchik, o vendedor de variedades de 

porta a porta, é retratada em O centauro no jardim quando do estabelecimento do irmão 

de Guedali na capital gaúcha.  

Outra atividade de subsistência bastante recorrente entre esses imigrantes 

naquele período é a de gravatnik, vendedor de gravatas. O pai do personagem-narrador 
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de A majestade do Xingu, tão logo chega a São Paulo, vê-se obrigado a abandonar a 

profissão de sapateiro após sofrer um acidente que lhe fizera amputar o braço direito e 

torna-se um gravatnik. 

Essas atividades, junto com as de marceneiro, alfaiate e, mais tarde, de 

empreendedores na área têxtil, compõem um capítulo à parte na história da imigração 

judaica e que deixaram traços lembrados até hoje pelos habitantes mais velhos de 

grandes centros urbanos como São Paulo e Porto Alegre. Scliar escreve sobre isso em 

Entre Moisés e Macunaíma: os judeus que descobriram o Brasil (2000). Na época, a 

gravata era símbolo de status, condição sine qua non para a entrada em determinados 

lugares, e podendo ser necessária a qualquer momento, os imigrantes viam assim uma 

oportunidade de ganhos. 

A morte do pai, vitimado por um infarto, faz do personagem narrador o chefe da 

família. Para ajudar nas contas da casa, aos treze anos vai trabalhar no pequeno (e 

precário) comércio de variedades de um velho judeu que alugava a casa para a família. 

A loja chamava-se A majestade24, embora no bairro Bom Retiro ela fosse conhecida, 

por razões óbvias, por Loja Não Tem. Com o tempo, torna-se proprietário da loja que 

será seu primeiro e único trabalho. Encanta-se pelos livros e pela vida de Noel. Tudo 

isso relatado com o contínuo tom de lamento e de sentimento de vida roubada. Algo que 

um estudo do perfil psicológico desses imigrantes poderia talvez indicar relativa 

incidência, assim como um sentimento de perseguição, um complexo de culpa ou de 

inferioridade: “Noel formou-se em medicina. Eu me tornei lojista. Pequeno lojista, 

doutor. Bem pequeno”. (MX, p. 78) 

Outro ângulo poderia indicar os benefícios de residir na maior cidade do país, 

reconhecido polo cultural, de comércio intenso e onde há grande diversidade de culturas 

                                            
24São comuns em lojas de proprietários de origem judaica nomes como rei, rainha, majestade (Rei dos 
tecidos, Rainha das noivas…). 
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e etnias formando a sociedade local. Elementos interessantes que geralmente 

contribuem positivamente para uma boa dinâmica na inserção de imigrantes. Mas não é 

esse o caso, segundo o que informa o personagem-narrador. É Noel, a figura do outro, 

que não está em São Paulo, está bem distante dos centros urbanos, na floresta com os 

índios e ainda assim é apresentado elogiosamente como exemplo de integração na 

sociedade brasileira. É no outro que está a felicidade, a realização.  

Essa admiração pelo outro além de expressar para ele o que seria o desejável, 

traz outras analogias na narrativa. Enquanto um expõe marcas psicológicas, outro traz 

marcas físicas representando simbolicamente a situação daqueles imigrantes: ao longo 

de três ou quatro páginas consagradas à origem de uma cicatriz na boca de Noel, 

decorrente do nervosismo de sua mãe quando se escondera com o filho em um cemitério 

para escapar do exército bolchevique. Apavorada, a mãe colocara a mão na boca do 

filho para manter o silêncio, não percebendo que, com sua unha, penetrara-lhe a carne. 

A explanação sobre a inveja da cicatriz de Noel (páginas 40 a 44), informando também 

certo complexo de inferioridade do narrador, coloca em evidência a incapacidade de 

compreender claramente as cicatrizes não aparentes decorrentes daqueles contextos: “A 

ausência de cicatriz dava testemunho de minha covardia. Cicatriz, doutor, é para 

valentes, para os que enfrentam o perigo e a ele sobrevivem.” (MX, p. 43) 

Sentimento de culpa, de ausência, conflitos de identidade e errância são 

evidentemente temas de amplo espectro e próprios da condição humana, mas é 

interessante observar a reincidência em que eles são problematizados nas obras de 

Régine Robin e de Moacyr Scliar, de forma que no imaginário coletivo eles parecem 

integrar aspectos da condição judaica. Essa culpa é expressa na descrição da fuga da 

família de Noel da Rússia, passando pela Romênia e envolvendo travessias em 

pequenos barcos. Sua mãe, a exemplo de outros emigrantes, trazia consigo algumas 
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joias – economias familiares transformadas em valores portáteis – escondidas no 

interior dos saltos dos sapatos. Quis o “destino” a mãe esquecer seus sapatos no barco:  

 

Era a culpa doutor, a imemorial culpa judaica, a culpa que nos acompanhava de 
país em país, de região em região, em nossa peregrinação milenar. Não 
podíamos deixar a Rússia impunemente, não podíamos partir levando apenas 
umas poucas roupas, umas poucas joias, umas poucas moedas; porque para trás 
ficavam os nossos mortos, os silenciosos espectros que vagueavam pelas ruelas 
das aldeias. (MX, p. 27) 

 

O trauma do imigrante se apresenta aqui representando não exatamente a 

vivência pessoal. Refere-se a um “nós” e a uma memória coletiva que compõe o 

imaginário do personagem e o influencia na forma como ele percebe seu mundo. Seria 

talvez o que poderíamos chamar de inconsciente coletivo na acepção de Jung, ou seja, 

esse conjunto de sentimentos, pensamentos e lembranças compartilhadas e que gera um 

reservatório de imagens latentes (arquétipos) constituído pelos materiais que foram 

herdados, e que incidem efetivamente nos traços funcionais de cada indivíduo.  

Essa teoria junguiana, sobre a predisposição do indivíduo em reagir ao mundo de 

maneira similar a que seus ancestrais faziam, parece corresponder às reações do 

personagem do romance que, de maneira humorada, insere o sentimento de culpa, a 

culpa judaica, como ele mesmo informa, em seu processo de convalescência:  

 

O senhor diz que não, que vou escapar, mas quem sabe das armadilhas que 
nossa mente e nosso corpo nos preparam, principalmente quando pesam sobre 
nós culpas ancestrais? Culpas tão incômodas, mas tão indispensáveis quanto um 
horrendo sapato cujos saltos contêm joias e dinheiro? (MX, p. 28) 

 

São abundantes os casos em que as memórias provenientes de vivências 

comunitárias atuam como indutores de leituras oblíquas de acontecimentos muitas vezes 

fugazes relacionados aos personagens de Scliar e de Robin. Uma das histórias contadas 

em A majestade do Xingu trata de uma caça a ratos na casa dos pais de Noel. Além da 



129 

 

ironia em o escritor Rubem Braga, hóspede de Noel, matar um deles com um tubo onde 

continha seu diploma de advogado – “Até que enfim essa porcaria serviu para alguma 

coisa, foi seu comentário” (MX, p. 81) –, o narrador faz uma reflexão sobre os motivos 

que levariam Noel e seus amigos a matarem ratos. O passado, como um todo agindo 

sobre ela, traz à tona associações aos traumas oriundos das perseguições conservadas na 

memória.  

 

O senhor ponderará que outros motivos podem ter animado Noel na caça ao 
rato. Talvez estivesse vingando no rato os massacres perpetrados pelos 
cossacos. Ou talvez estivesse exercendo a sua vocação de futuro sanitarista, 
liquidando o roedor para evitar a peste. Não sei. Francamente, doutor, não sei. 
Gostaria de acreditar numa dessas hipóteses, afinal sempre admirei o Noel. 
(MX, p. 82-83) 

 

O rato sendo uma representação simbólica, um animal desprezível, sem 

importância ou ainda um transmissor de doenças e que deve ser eliminado. É dessa 

forma também que o escritor Art Spiegelman utiliza ratos para representar os 

prisioneiros de campos de concentração em seu livro – história em quadrinhos sobre a 

vida de seu pai durante o Holocausto – Maus: a história de um sobrevivente, publicado 

originalmente em 1991 e premiado no ano seguinte com um Pulitzer. 

Essas impressões que tangenciam traumas e sentimento de culpa são 

consideradas para muitos especialistas como algo significativo na composição da 

condição judaica, ou do imaginário que o cerca, em função de uma determinada 

experiência vivida ou transmitida. Está, contudo, evidenciado, na maneira como Scliar 

apresenta esse processo, que de forma alguma ele trata de estabelecer um discurso de 

ressentimento. Nesse sentido, é importante o papel do humor em sua obra. Se o 

sentimento de culpa, sempre presente na cultura judaico-cristã, é por um lado deveras 

visceral na obra de Scliar, o autor não deixa de transmitir ares de ironia quanto a sua 

intensa presença, que é, ao mesmo tempo, perigosa no caso de cada circunstância vir a 
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traduzir-se potencialmente como uma expressão de culpa. O extrato que segue, por 

exemplo, coloca no mesmo status de sofrimento o passado do narrador e as perversões 

de sua esposa que o abandonara em busca de aventuras em Israel:  

 

Caminhava, caminhava. O que, apesar dos sapatos folgados, não era de todo 
fácil.Porque eu carregava muito peso. O peso da culpa, em primeiro lugar. 
Coisa antiga: eu tinha sobrevivido enquanto todos haviam morrido, de 
tuberculose, de varíola, nos pogroms, nos fornos crematórios. Eu passeava pela 
cidade enquanto Paulina, pobre Pau, trabalhava a terra e se sacrificava pelos 
beduínos, submetendo-se talvez a fazer sexo numa barraca entupida de gente ou 
em cima de um camelo. (MX, p. 196-197) 

 

A visão do autor com respeito às tradições e religiosidade judaicas, já abordadas 

no segundo capítulo, tomando por base seus ensaios e entrevistas, converge aqui com 

aquela do personagem-narrador do romance: “A coisa religiosa não me interessava” 

(MX, p. 133). As tradições remetendo sobretudo a uma memória familiar e coletiva são 

acolhidas e rememoradas, ao passo que as manifestações do narrador quanto à religião 

geralmente comportam uma postura crítica quando não irônica, tangenciando conflitos 

existenciais, como é o caso do relato da fervorosa religiosidade de sua esposa, em 

substituição a demandas não supridas e frustrações junto ao marido, segundo Ana, sua 

irmã, com a qual ele concordava:  

 

Ana enfocava a situação pelo ângulo psicológico. Paulina sempre teve uma 
fixação edipiana, dizia, como você é uma figura paterna fraca, ela teve de se 
voltar para Jeová. 
Eu não contestava essa interpretação, embora achasse que não tinha nenhuma 
chance competindo com Jeová, que, sendo divindade, não precisava ficar numa 
loja o dia inteiro nem precisava sustentar a família. (MX, p. 133) 

 

Humor e ironia sempre foram ingredientes essenciais nas obras de Scliar. Em A 

majestade do Xingu, conferem tom de leveza quando abordadas questões suscetíveis de 

desencadear tensões, a exemplo da religiosidade, como a temática da perda e as 

traumáticas recordações de fragmentos do passado que o personagem reelabora 
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insistentemente. Não se tornam assim nem exaustivas nem tampouco uma espécie de 

discurso do oprimido. Em Meu filho, o Doutor: medicina e judaísmo na história, na 

literatura – e no humor (2001), Scliar lembra que boa parte do anedotário judaico é 

dedicada à doença e à medicina, o que não seria, segundo ele, algo excepcional, já que 

histórias humorísticas sobre doença e sobre medicina fazem parte de muitas culturas, 

mas indica certo humor melancólico e mesmo certa coragem diante de uma situação que 

é inexorável. 

Seria o caso dessa capacidade de se manter o humor mesmo em situações 

limítrofes como na passagem em que Noel Nutels está em seu leito de morte e é visitado 

por generais que perguntam por seu estado, recebendo como resposta: estou como o 

Brasil, na merda e cercado por generais (MX, p. 8). Outro momento em que o autor faz 

uso do humor com grande propriedade é quando o personagem-narrador relata suas 

lembranças de infância ao médico sobre estar residindo no bairro Bom Retiro em São 

Paulo.  

 

Agora estávamos morando no Brasil. Melhor: estávamos morando no Bom 
Retiro. Na rua se falava iídiche, havia sinagogas, escolas judaicas, sociedades 
judaicas. Sim, as redondezas estavam cheias de góim, e muita surra eu levaria 
no sábado de Aleluia para aprender a não judiar de Cristo – mas, de alguma 
forma, nós nos sentimos em casa. (MX, p. 57) 

 

Em um único parágrafo dá conta da satisfação de ali residir, mantendo certas 

tradições e uma vida em sociedade onde não haveria grandes choques culturais, 

dispondo até do dialeto utilizado nas antigas aldeias da Rússia na adaptação ao novo 

contexto, mas, concomitantemente, abrindo-se para algo novo. Uma realidade nova, 

porém com elementos conhecidos, alguns desejáveis, outros nem tanto. A forma como 

se dá o relato, colocando a ironia no lugar da apreensão diante da adversidade, ressalta o 

atributo do autor em abordar questões polêmicas e de grande tensão com abertura de 

espírito. É o caso da perseguição e o preconceito informado aqui, que dão lugar a um 
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ambíguo “nos sentíamos em casa”, representando o conforto do lar e ao mesmo tempo 

as agruras conhecidas alhures. 

A admiração expressa pelo intercultural é encontrada na inveja por aqueles que 

se integraram na sociedade brasileira mais intensamente, como é o caso de Noel e de 

seu amigo Samuel Wainer (outra significativa personalidade histórica que Scliar traz 

para o romance). Judeu russo25, intelectual de esquerda, fundador da revista Diretrizes, 

Wainer foi perseguido por questões étnicas e políticas e chegou a ser impedido de 

fundar um jornal. 

 

Noel e Samuel já eram brasileiros autênticos; eu, de certa maneira, continuava 
morando no shtetl, ainda que falasse bem português, ainda que soubesse a 
diferença entre peculato e piorréia. Eles se moviam com facilidade entre os 
góim; eu continuava olhando com desconfiança até mesmo os fregueses que 
entravam na loja. (MX, p. 88) 

 

Como vemos, ser um brasileiro autêntico, segundo o personagem-narrador, é 

estar exposto ao processo de transculturação que mencionamos anteriormente. Não que 

ele próprio não seja agente desse processo, mas, habitado por um complexo de 

inferioridade e percebendo-se um tanto isolado, reconhece-o mais claramente ao 

idealizar o outro. Esse outro traduz também de certo um eu, seja por semelhança ou por 

oposição. Assim, os comentários imaginários de outros personagens – como de um 

grileiro que é seu paciente no Xingu – sobre Noel trazem algo dele próprio e se 

apresentam como forma de questionamento de ideias pré-concebidas: “Sempre pensei 

que judeu gostasse de grana fácil, murmura, não de índio” (MX, p. 127). 

De maneira similar à que observamos nos contos de Robin ao falar de Montreal, 

passagens do romance de Scliar apontam o Brasil como um ambiente híbrido, tanto em 

âmbito cultural como étnico. O aspecto multicultural que é apontado, com respeito à 

                                            
25A Constituição nacional de 1946 impedia que estrangeiros fossem donos de empresas jornalísticas. 
Wainer escondeu suas origens e foi acusado de falsificar documentos. O fato de ter nascido na Bessarábia 
só se confirmou anos após sua morte, quando seu livro autobiográfico é lançado. 
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Montreal, em La Québécoite, quando a vontade de tudo notar, captar as diferenças, as 

nuances das pessoas, dos lugares antes que se tornem familiares, também está presente 

em A majestade do Xingu, por exemplo, nos passeios em que o personagem explora o 

centro da cidade de São Paulo, os bairros, os subúrbios, como se fosse território 

desconhecido, colocando lado a lado a selva urbana e a floresta do Xingu. 

 

Noel no Xingu e eu em São Paulo. Noel entre os índios e eu entre brancos, 
mulatos, japoneses, italianos, eslavos. Entre as tribos das cidades: tribos de 
adolescentes em bares, tribos de travestis em avenidas, tribo de miseráveis sob 
os viadutos, tribos de executivos em restaurantes. (MX, p. 196) 

 

O personagem-narrador, em seu relato cronológico, registra também os 

momentos sociais, políticos e culturais de grande relevância no cenário nacional, tais 

como a Semana da Arte Moderna, o governo de Getúlio Vargas, o golpe militar de 

1964, entre outros, tendo sobre eles impressões permeadas por conflitos internos e 

vivências próprias de um imigrante judeu. 

 

Se eu lhe disser que previ o golpe militar o senhor acredita, doutor?Pois previ o 
golpe, sim, senhor. Não vou dizer que previ o dia, mas teve o golpe. Gente 
como nós, gente que vive ou viveu sob ameaça constante, gente assim tem uma 
espécie de sismógrafo capaz de detectar convulsões históricas antes que 
ocorram. Minha avó percebia quando se aproximava um pogrom. (MX, p.148) 

 

Se o registro de atrocidades e repressões impetradas no período militar – algo 

que sempre esteve presente tanto nas obras de Scliar como em suas palestras e 

entrevistas– foi apresentado de forma mais velada ou sutil em outras produções, como 

O centauro no jardim, A majestade do Xingu, escrito mais de dez anos após o final 

deste período da ditadura, é manifestamente o romance de Scliar mais crítico a esse 

respeito. O personagem Zequi, sob iminente risco de ser capturado em razão de suas 

posições políticas, foge do país, como muitos necessitaram fazê-lo na época.  
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4.4.  Relações entre a condição judaica e a questão indígena 

 

O modelo de integração admirado, representado pela figura de Noel Nutels, 

indivíduo que vive intensamente o processo transcultural, transita por diferentes lugares, 

meios sociais, e como médico sanitarista foi parar no Xingu entre os índios, enseja ao 

personagem-narrador estabelecer associações entre um imaginário próprio da condição 

judaica, imigração, colonização, minorias étnicas, integração social e regimes políticos. 

Qualquer um desses temas distintos que se comunicam uns com os outros pode ser 

utilizado para se colocar em evidência o cenário brasileiro ou mesmo das Américas. O 

leitor pode inferir que eles são mais ou menos próprios a muitas sociedades, e que a 

assertiva poderia corresponder a outros contextos. Sem dúvida, isso não é falso. É, 

contudo, mister observar o quanto autores americanos valem-se desses temas, 

colocando-os em lugar privilegiado no que se refere ao imaginário que perfaz a ideia de 

americanidade e de Novo Mundo, e a obra de Scliar inscreve-se nessa situação, como se 

observa neste extrato, ainda que narrado com a ironia de quem percebe uma 

complexidade maior do que ela está representada: “Noel era um desbravador, um 

descobridor; Noel era o Novo Mundo, eu era um barco à deriva tentando lá chegar. 

Noel era tudo, eu era nada. Nada. Foda, esse discurso, hein, doutor? Essas metáforas – 

foda, hein?” (MX, p. 106). 

A condição dos índios na Amazônia, as propostas e os ideais socialistas e a 

inserção de imigrantes judeus na sociedade brasileira muito naturalmente (atributo do 

contador de histórias) vão se encadeando na narrativa. A personagem Sarita, vizinha 

com quem o narrador acaba se envolvendo, idealiza e tenta sem sucesso por em prática 

movimentos improváveis como uma revolta dos índios em apoio ao partido comunista. 

Isso por entender estar unindo representações sociais marginais ou minoritárias e ainda 
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identificar práticas semelhantes aos modelos socialistas na vida dos índios. Outras 

associações humoradas nesse sentido surgem quando o narrador impetra uma estratégia 

de aproximação com o filho engajado em um movimento político. Valendo-se da 

imaginária amizade que mantém com Noel, escreve cartas, como se dele fossem, 

endereçadas à célula comunista Zumbi dos Palmares, composta por seu filho Zequi e 

outros adolescentes. Para eles, os índios representavam seres humanos perfeitos, tão 

perfeitos quanto entendiam ser as ideias comunistas:  

 

…os índios saltariam diretamente do comunismo primitivo para o comunismo 
científico, sem necessidade de passar pelas perigosas fases do feudalismo, com 
seus condes de botas sedutoras, e do capitalismo, com suas lojas a oferecer a 
tentação do consumo. (MX, p. 143) 

 

Essa associação com os índios se desenha desde o início do romance. No navio, 

o personagem-narrador e Noel eram crianças, e como tais, imaginavam com inocência e 

fantasia o que lhes reservava o país para onde rumavam. Um marinheiro lhes falava de 

grandes florestas, mostrava livros com figuras de índios. Quanto a Noel, o narrador se 

perguntava se não estaria ali a centelha da admiração do futuro médico pelos índios, 

enquanto que ele, conforme relata ao seu médico na UTI, sentia outra coisa, “Olhando 

os índios, doutor, o que eu senti foi medo: O ancestral medo judaico acrescentado ao 

meu próprio terror.” (MX, p.37). Poderia ser o medo de índios que comiam gente, 

como o marinheiro afirmara existir, talvez o medo do novo, um medo que não é claro, 

mas está lá, presente. Noel, como uma espécie de figura idealizada para o narrador, não 

o tinha, zombava desse medo. 

Já adulto, o personagem-narrador encontra presente na condição dos índios 

traços que ele entende como sendo a sua condição, algo sobre um sentimento de 

estrangeiro, um trauma do imigrante que lhe trás inferioridade. Identificação 
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evidentemente parcial, insuficiente para lhe trazer algum reconforto pelo sentimento de 

pertença ou acolhimento, representado pela atenção dispensada por Noel aos índios.  

 

Noel estava com os índios. Eu não era índio, doutor, ou melhor, eu até era um 
pouco índio, eu me sentia desamparado como um índio, mas índio com cara de 
judeu, índio assim não tem vez: com o Noel eu não podia contar (MX, p. 135) 

 

 

 

4.5.  Retratar da expansão  

 

Enquanto que O centauro no Jardim apresenta elementos contextuais de um 

êxodo rural, ou seja, fluxo de pessoas do campo para as cidades, indicado tanto nos 

movimentos do personagem como nos das pessoas de sua relação, O romance A 

majestade do Xingu tem em seu pano de fundo os movimentos de expansão e ocupação 

de regiões distantes dos centros urbanos (concentrados na costa brasileira desde o 

período dos descobrimentos) instaurados pelo então presidente Getúlio Vargas. É dessa 

forma, que em meados dos anos 1940, através da Fundação Brasil Central, num 

programa de ocupação de territórios brasileiros mais ao oeste que Noel foi trabalhar no 

Xingu. (Esse programa de governo, influenciado pela expansão estadunidense, ficou 

conhecido como Marcha para o Oeste. Visava explorar a produção agrícola e de 

matérias-primas naquelas regiões, com também abastecer as regiões sul e sudeste do 

país) 

O personagem-narrador vê nos índios talvez a figura mais próxima da 

representação de uma origem brasileira, na condição de leitor, ele traz da literatura para 

seu mundo prático o desejo de integração, “leio Alencar, leio Franz Boas, leio Darcy 

Ribeiro, mas a prática é mais importante que a teoria” (MX, p. 188) O caso que tem 

com uma mulher chamada Iracema, estaria simbolicamente dando um sentido seu em 
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alusão à imagem do país? Ele [Noel] descobrira os índios, eu descobria Iracema. (cf. p. 

159). Tal alusão poderia ganhar maior abrangência se levarmos em conta que o próprio 

nome da índia é também um anagrama da palavra América. 

Pode-se perceber, contudo, que as releituras não deixam de colocar em destaque 

a dinâmica da sociedade que continuamente está se reformulando, transformando-se em 

algo novo e imprevisível: “Convenhamos, Noel, essa é forte, pajé que está mais afim de 

antibióticos que de espíritos, é forte, leva-me a pensar que já não se faz mais pajé como 

antigamente, a modernidade é foda.” (MX, p. 189) 

Não seria o primeiro romance de Scliar a encontrarmos uma reapropriação ou 

uma releitura da bela índia do romance de José de Alencar a acolher o estrangeiro. Em 

Max e os felinos, entre conciliação com o traumático passado e a busca de afirmação 

identitária, Max constrói uma nova vida e, como que em um elogio à miscigenação, 

instala-se em um sítio no interior do Rio Grande do Sul e se casa com uma índia, “Índia 

de José de Alencar” (Scliar, 1981, p. 59), e experimenta a satisfação de encontrar um 

lar, não sem externar certa melancolia, essa sensação comum aos imigrantes, tema 

privilegiado por Scliar: Foi com orgulho, mas com certa tristeza, que Max se instalou 

na casa. Não uma tristeza tão grande como a que sentira ao deixar a Alemanha; era 

uma coisa mais suave, mais resignada. Melancolia. (SCLIAR, 1981, p. 56) 

É o trabalho em prol do coletivo que é admirado em Noel Nutels. Esse médico 

sanitarista, que trata o corpo social em sua relação com os índios, segundo a narrativa, é 

reconhecido pelo esforço em atuar no processo de colocar aquele grupo social em 

contato com a “civilização” sem prejuízo de sua milenar cultura, tarefa (complexa, 

talvez impossível) que exige habilidade e dedicação, traduzindo de alguma forma uma 

renúncia à própria individualidade - estes são os termos de uma reflexão que se refere 

tanto a Noel quanto a Paulina. Dir-se-ia a busca de uma utopia. Mas o espaço-tempo 

próprio da ficção consegue imbricar a realidade, o devaneio e o sonho todos 
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confundidos, como a surpreendente admiração do personagem-narrador por Paulina, sua 

esposa que o abandona e parte para Israel para viver - galopando (sempre esse galopar 

remetendo a um desejo de ultrapassagem) por caminhos de paixões exóticas - no 

deserto de Negev com um chefe beduíno: “Paixões transculturais” (cf. p.178) segundo 

ele, que vê nisso, em sua inveja pelo transcultural, algo de semelhante ao trabalho de 

Noel junto ao índios no Brasil. 

Se o conceito de sucesso no Brasil traduzia-se também para esse personagem de 

A majestade do Xingu não simplesmente em uma fortuna em dinheiro, mas em desejo 

de estar-se integrado, isso é algo que ele acaba obtendo à sua maneira, mesmo que não o 

perceba. Contudo, o elogio à mobilidade faz ainda de Noel, segundo o que é narrado, 

um modelo de integração libertador em oposição à situação de se permanecer em uma 

loja, no Bom Retiro, bairro de judeus.  

 

Eu o covarde, imóvel; Noel o corajoso, em movimento. Em constante e 
dinâmico movimento. […] O Noel não parava quieto: ele ia avançando, 
embrenhando-se mato adentro, cada vez mais dentro do Brasil, cada vez mais 
brasileiro, brasileiro como a paca, brasileiro como a onça, brasileiro como o 
saci. (MX, p. 101) 

 

Noel, em temos simbólicos, está em meio ao processo transcultural. Se em um 

primeiro momento de exaltação, o elogio é (porque é um elogio o comentário acima que 

é tecido sobre ele) o fato de tornar-se o outro (ser assimilado?), na comparação com a 

paca, a onça, o saci, animais e lendas tão característicos do cenário brasileiro, um pouco 

mais adiante, como que em um recuo para reflexão, esse mesmo personagem narrador 

vai observar no amigo Noel, em seu movimento de ir ao encontro do outro, as 

particularidades do processo de transculturação: constituir-se em algo compósito e 

complementar, o que não tem em conta hierarquias e não abdica de memórias, tradições 

e pertenças para agregar o novo, o porvir. O personagem-narrador percebe que 
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definições e adjetivações não se bastam, necessitam ser complementarem para obter um 

sentido mais próximo ao da condição identitária de Noel: 

 

O Noel estava virando índio. Índio judaico, mas índio. Índio buliçoso, mais 
buliçoso do que os próprios índios. Índio inquieto, a percorrer sem cessar as 
trilhas do Brasil central. (MX, p. 101) 

 

Vale aqui ratificar o que apresentamos no segundo capítulo, o fato de que o 

judeu em questão na obra de Moacyr Scliar, como também o da obra de Régine Robin, 

evidentemente não é o judeu de Israel, tampouco está em meio ao conflito do Oriente 

Médio, ou demais querelas associadas envolvendo questões étnicas e territoriais e que 

suscitam atualmente acaloradas discussões geopolíticas. O leitor não encontrará aqui 

algo que não está presente na conjuntura das Américas, local de onde a leitura de mundo 

- o locus enunciativo - é acessada. O judeu aqui, como podemos observar, é este ser, 

resultante de trânsitos e mobilidades, em busca de uma integração em contexto 

americano, um ser que está construindo sua identidade em um exercício contínuo de 

tradição e ruptura. 

A relação estabelecida, o judeu e o índio, Noel e os índios, organiza-se na lógica 

do personagem-narrador como uma forma de equacionar sua própria condição enquanto 

imigrante, judeu e também como brasileiro. A reflexão presente no romance sobre ser 

questionável o fato de serem os índios considerados genuinamente brasileiros, 

mencionando estudos sobre possíveis trânsitos entre a Ásia e o continente americano 

centenas de anos antes dos descobrimentos que poderiam indicar que eles também 

migraram para o Brasil e corroborar no aspecto antropológico com o fato de que haver 

um povo raiz, fundador, é sempre questionável. É de Edouard Glissant a observação de 

que as culturas atávicas tendem a se tornarem compósitas. Um fenômeno que ele chama 

de crioulização, caracterizado pelo encontro de elementos culturais vindos de diferentes 

horizontes e que se imbricam e se confundem uns com os outros, produzindo algo 
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totalmente imprevisível. Fenômeno esse constatado nas Antilhas, por exemplo, e 

também no Brasil. Ao identificar em termos concretos essa ocorrência, observando a 

vida de Noel, o narrador identifica nos índios algo de sua própria história, como um 

ponto de intersecção, um entrecruzamento de destinos que reiteradas vezes é destacado 

no romance. “Ali, se encontram dois caminhos, o dos índios que vieram da Ásia, o dele 

desde Ananiev” (MX, p. 108): 

 

Índios. Como nós, tinham vindo de longe; diferente de nós, tinham vindo havia 
muito tempo – mas, em algum momento haviam sido, como nós, intrusos. 
Intrusos, eles? Sim. Recém-chegados, eram intrusos. […] Ao longo de gerações, 
foram se integrando na paisagem, tornaram-se seres naturais como as árvores, 
cujos frutos colhiam, como os animais que abatiam. (MX, p. 102) 

 

Nessas associações, identifica também no outro, no índio, um sofrimento que lhe 

é familiar: os primeiros contatos de Noel com a tribo – que têm a participação de um 

intérprete cuja função é destacada como um mediador “colocado numa fronteira de 

culturas” (MX, p. 118) –, segundo o que conta ao médico da UTI, envolve uma 

situação de enfermidade grave de uma índia que necessita de antibióticos. Enquanto 

administra um tratamento, vê no cacique uma agonizante expressão de tristeza, tristeza 

que o narrador interpreta como a de um povo minoritário, à margem, (e que depois, 

concretamente se justifica com a constatação de uma epidemia de tuberculose) tal a 

experiência que sua comunidade conhecera na Rússia:  

 

Nunca imaginaria ver um índio chorando. Lembra um velho judeu sentado nas 
ruínas de sua casa, depois do pogrom, em Ananiev, soluçando e perguntando até 
quando teremos de derramar nossas lágrimas, até quando?… Noel suspira. 
Suspeita que a pergunta do índio, como a do velho de Ananiev, ao fim e ao cabo 
ficará sem resposta. (MX, p. 115) 

 

A Rússia e o Xingu são comparados em outros momentos, como em 

circunstâncias imaginárias envolvendo hipotéticas ações contra grileiros e kulaks 
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(proprietários rurais da Rússia) nas cartas (como se de Noel fossem) endereçadas ao 

filho Zequi. Imagens ou histórias fantasiosas surgem frequentemente como que uma 

espécie licença para divagar e estabelecer conexões com percepções e contextos que de 

outra forma dificilmente seriam obtidas na evidência e intensidade em que são 

apresentadas. Contudo, o efeito de absurdo encontrado na narrativa, oriundo de delírios 

e sonhos do personagem-narrador, como é possível constatar, não se interpõe como 

forma de ignorar conflitos e tensões presentes nos espaços geográficos em evidencia no 

romance. Os habitantes da Amazônia, não são somente os índios. Em termos de 

contextualização, um personagem que surge como um problema para o Noel Nutels em 

seu trabalho de combate a epidemias junto aos índios é João Mortalha. É narrado seu 

ardiloso plano para transmitir varíola aos índios. A tribo já estava vacinada contra a 

doença e o plano fracassa. Entretanto, sua presença na trama ilustra de forma ampla a 

situação decorrente da exploração descontrolada da Amazônia. O João Mortalha é um 

ex seringueiro que através de atividades predatórias - extração ilegal e etnocídios - 

pretende ser um grande proprietário de terras. Ocorre aqui uma conexão com a realidade 

local (dos anos 1950) onde o ciclo da borracha causou, e causa até hoje, sérios 

problemas sociais. Conforme descrito na página 123, o personagem é magro, feio, mau 

caráter, possui cicatrizes na cara que mostram um passado de encrencas, o que 

corresponde à imagem estereotipada dos temidos predadores locais: grileiros e seus 

comandados que se apossam ilegalmente de terras, muitas das quais são habitat 

indígena. O caráter do conflito levantado nessa passagem do romance, à época de sua 

publicação, está ainda efervescente na sociedade brasileira face ao assassinato de Chico 

Mendes, seringueiro e ambientalista, ocorrido em dezembro de 1988 por ordem de um 

fazendeiro. Um crime de repercussão internacional pelo reconhecido trabalho de 

Mendes em defender a preservação da floresta amazônica.  
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Rafael Voigt Leandro escreve uma tese de doutorado mencionando uma 

produção literária que denuncia os problemas decorrentes do ciclo da borracha na 

Amazônia e não deixa de incluir o romance de Scliar neste rol. Ele informa que esse 

quadro de exploração predatória sofreu pouca alteração até o presente momento: 

 

A concentração de terra, a devastação do meio ambiente, a predatória atividade 
extrativa, os etnocídios, a opressão dos trabalhadores são marcas de uma 
realidade que mudou muito pouco, mantendo uma conexão com vários 
processos inerentes ao ciclo histórico da borracha. (LEANDRO, 2014, p. 207)  

 

Mais tarde, quase ao final do romance, o caráter histórico da narrativa 

envolvendo a figura do grileiro João Mortalha se dissipa, colocando-o num hipotético 

negócio de fazer os índios produzirem equipamentos diversos para empresários 

estrangeiros. Lunetas, por exemplo, subvertendo a história atinente aos descobrimentos:  

 

Você já imaginou os índios fabricando lunetas? Você se deu conta do 
significado simbólico disso, meu amigo? Durante quase 500 anos - desde que 
Cabral descobriu o Brasil – os brancos os olharam pelas lunetas; agora, eles 
chegarão aos brancos e dirão tomem, amigos, lunetas, para que vocês 
enxerguem longe, para que vocês percebam os erros que cometeram - não é uma 
glória? (MX, p. 164) 

 

Seria isso, talvez, um pensamento que antecipa o sonho do personagem narrador, 

revelado nos últimos momentos de sua vida, o de abrir uma loja, no Xingu. Uma loja 

que se chamaria A majestade do Xingu, reproduzindo mais ou menos aquela do Bom 

Retiro, dando continuidade ao comércio de variedades tão peculiar a imigrantes judeus, 

mas em um gesto de compreensão de um mundo em movimento, compondo-se com o 

repertório do passado e agregando elementos novos, novidades resultantes de contatos 

de diferentes origens e culturas, tal como um processo de transculturação: “Venderia 

tudo o que havia vendido antes e tudo o que o asiático vendia agora, a tradição e a 

modernidade.” (MX, p. 207). Agregaria assim sua realidade de comerciante ao discurso 
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social, Noel, fazendo o contato entre a civilização e o índio, mas à medida do possível 

respeitando sua cultura ancestral; o narrador, oferecendo ao índio os produtos dessa 

civilização: “as vendas seriam feitas em moeda corrente do país, mas eu também 

aceitaria o escambo, recebendo em troca de uma lanterna elétrica, arco e flechas” 

(MX, p. 208). Venderia muitos produtos, inclusive memórias, sim memórias tornadas 

produtos, ou vice-versa, como miniaturas do navio Madeira que trouxera tantos 

imigrantes ao país – a memória dos objetos, como os encontrados no comércio, nos 

arquivos, nos museus. A loja teria assim por objetivo: “iniciação das tribos à arte da 

compra” (MX, p. 208). O título do livro não seria então uma referência a um processo 

de transculturação que o personagem narrador gostaria de ver concretizado, abrigando 

elementos de um mundo verossímil e ao mesmo tempo de um mundo onde cabem suas 

crenças? Essa loja seria alegoricamente um lugar que poderia comportar o múltiplo, tal 

o espaço bioficcional que Régine Robin desenvolve: “Na Majestade do Xingu haveria 

lugar para o real e para o Imaginário. A conjugação perfeita do prático e do mítico” 

(MX, p. 209). A Rússia dos primeiros decênios do século XX, os fluxos migratórios 

para o Brasil, os movimentos políticos, sociais e culturais – semana da arte moderna, 

movimento antropofágico, os anos de chumbo, recondução do regime democrático etc. 

– e outros componentes que estiveram presentes na construção de uma identidade 

nacional ao longo desse século – e os índios, é claro –, estariam ali também.  

Os momentos finais do romance indicam uma alteração anímica do personagem. 

Se em outros momentos prevalece um sentimento quase depressivo em relação a sua 

vivência e à maneira como interpreta a vivência de toda uma comunidade que o cerca, 

revisitando seu passado ao contar, ao médico da UTI, a sua história à sombra da história 

de Noel Nutels (ou vice-versa?), ele parece realizar um processo de autoconhecimento, 

e absorver de forma conciliadora seus traumas, culpas e complexos. Não que os ignore 

para tanto mas, que em forma de ensinamento, próprio das parábolas bíblicas, aprende a 
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lidar com lembranças, enfrentar seu pogrom interior e ressignificar sua condição. Três 

segmentos destacados abaixo ilustram essa transformação no personagem: 

 

É verdade que não nos demos tão mal, não é Noel? Você é médico, eu 
empresário - bom, eu não sou muito empresário, mas você também não é bem 
médico, sanitarista não é médico. (MX, p. 189) 

 
Mas não estou infeliz, de todo infeliz não estou não. Sempre penso assim: 
escapamos do pogrom, escapamos dos fornos crematórios dos nazistas, então 
tudo é lucro, não é mesmo? (MX, p. 190) 

 
Ossos secos não faltavam no meu passado, os ossos dos mortos em pogroms e 
em campos de concentração; mas esses ossos estavam longe. Longe demais. 
(MX, p. 193) 

 

Esse processo pode ser igualmente observado em O centauro no jardim, na 

medida em que Guedali– que seja a versão de uma doença mental que o faz se ver um 

centauro, ou que seja no campo teratológico, sendo assim extraído a parte animal do seu 

corpo – encerra seu percurso narrativo com um final feliz, quase novelesco, aceitando 

suas múltiplas pertenças.  

A loja Majestade do Xingu está no futuro do pretérito - o personagem a 

construiria -, assim como os possíveis locais de residência da Québécoite de Régine 

Robin. Esses espaços ficcionais criados no Xingu ou em Montreal que trazem a 

cumplicidade proporcionada pelas ideias hipotéticas e pelo devaneio conferem um 

caráter de experimento, colocando em contato os anseios e as aspirações dos 

personagens em suas perspectivas de construção identitária. 
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5. LA QUÉBÉCOITE E AS DIFERENTES 
REPRESENTAÇÕES MEMORIAIS: DOS ESTUDOS 
SOCIAIS AO EXPERIMENTO LITERÁRIO DE 
RÉGINE ROBIN 

 

As obras de Régine Robin não possuem até o presente momento tradução para o 

português – salvo A memória saturada, publicada em 2016 pela Unicamp –, no entanto, 

elas têm sido relevantemente estudadas por pesquisadores brasileiros, geralmente 

integrados em universidades onde ocorrem estudos canadianistas. 

Enquanto ensaísta (e mesmo como romancista), Robin privilegia questões 

identitárias, memoriais, o ato da escrita – que como a memória também tem caráter 

seletivo: em razão de escolhas retêm, fixa ou mesmo exclui o não dito. Leva em conta a 

relação entre culturas e etnias, provavelmente de forma diferente daquela apresentada 

pela obra de Scliar, cujo aspecto comunitário sobrepuja as questões introspectivas e 

íntimas, mas as coloca em evidência a cada representação do meio urbano 

(frequentemente Montreal) em que está inserida. Para tanto procura distanciar-se do que 

encerra uma identidade de raiz, a mesma que remete à ideia de pureza e que se torna 

substrato das Guerras e das doutrinas totalitárias. 

O exemplo da Segunda Guerra Mundial, onde se conheceu uma escalada do 

espírito nacionalista e a promessa de um mundo dominado por uma supremacia racial, 

acendeu um alerta. Esses acontecimentos influenciaram o pensamento de nossa época e 

provavelmente o medo de novas ondas ideológicas se instalem reivindicando pureza 

racial, religiosa ou cultural reascendeu anseios, pelo menos nos discursos sociais, em 

torno da valorização da diversidade. Nesse idealizado universo plural há lugar 

privilegiado para se pensar a construção identitária como rizomática, termo empregado 
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por Gilles Deleuze e Felix Guattari para contrapor a uma lógica identitária e/ou de 

origens atávicas que suscitam a idéia de raiz única. 

A literatura contemporânea americana, isto é, das três Américas, muitas vezes 

expressa esse sentido rizomático de se mover entre as coisas, de instaurar uma lógica do 

“e”, de anular fim e início e considerar o meio onde as coisas adquirem velocidade 

(DELEUZE e GATTARI, 1995, p. 37). Nessa literatura que se inscreve a produção de 

Robin. Em sua obra, a imagem que descreve das Américas parece se tornar ponto de 

contato entre o mundo referencial e seu mundo ficcional, ambos tomados de 

imprevisibilidade: 

 

Une Amérique mal ficelée, tout juxtaposé en vrac. Comprimé de temps et 
d’espace, tous les pays, toutes les Histoires, tous les peuples. Œcuménisme du 
pauvre, du poursuivi, de celui qui n’a pas le droit à la parole. (LQ, p. 66)  

 

La Québécoite, publicada pela primeira vez em 1983, surge em um momento em 

que o Quebec está digerindo seu interculturalismo. Uma população bastante 

heterogênea em um contexto onde se articulam diferentes elementos que integram sua 

identidade compósita. Ainda sob o impacto da Revolução Tranquila, ocorrida nos anos 

sessenta, que desencadeou significativas transformações no plano político e social e que 

conferiu maior autonomia àquela província, já estão em vigência várias leis que tratam 

de imigração, de questões sobre a soberania linguística e afirmações de sua cultura. Se o 

francês é a língua oficial, muitas outras são escutadas nos espaços urbanos de forma a 

integrar o imaginário realmente plural e cosmopolita. 

Todo esse contexto suscetível de mudanças inesperadas está em jogo no 

universo de La Québécoite e vai ao encontro de uma proposição literária e uma leitura 

de uma sociedade que implica uma poética da relação (lembrando Edouard Glissant) e 

uma estética textual híbrida. 
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A Québécoite, protagonista do romance, é construída. Trata-se de uma 

construção em torno da questão da alteridade, não somente no discurso como também 

no nível estético. É o que se verifica quanto ao percurso utilizado para catalisar as 

diferentes memórias presentes e que suscita uma noção de identidade que se constrói 

como resultado da interação de diferentes culturas e etnias, próprio de um processo 

transcultural. Ora na estrutura do romance, ora na imagem pintada do meio que 

encontramos descrito na obra está presente um ar de opacidade das fronteiras entre 

ficção e realidade. Nessa mistura de memórias, de (ir)realidades telescopadas, 

fantasiadas não surpreende encontramos uma Montreal que se assemelha um pouco com 

aquela descrita por Pierre Nepveu et Gilles Marcotte: Montreal não é tudo; ela é a 

imagem do tudo. 

 

O que a literatura faz é tão somente registrar, de modo descritivo, essa 
transformação de Montreal. Entre a cidade e a literatura, ousemos dizer que a 
influência é recíproca: a nova narrativa urbana, volúvel, móvel, expandida, só pode 
se produzir em uma cidade ingressada na era da perpétua mutação; e Montreal 
parece realizar sobre nossos olhos as intenções de sua literatura (NEPVEU e 
MARCOTTE, 1992, p. 9) 

 

Essa, por assim dizer, estratégia discursiva compreende a transposição ou talvez 

um esmaecimento da noção de fronteiras entre os gêneros literários tais como 

autobiografia ficção e ensaio. A Québécoite se situa nesse espaço intersticial de 

hibridação das formas, das culturas, dos lugares e das memórias. 

 

Essa figura do dentro/fora, do entre-dois, vai atravessar a todos os níveis de análise, 
todas as lógicas, tanto na ordem do real quanto na ordem simbólica, tanto os 
acontecimentos cotidianos quanto a representação textual. (ROBIN, 1989b, p. 12)  
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Essa estética híbrida é o que permite a criação da imagem do todo que destacamos 

acima. Imagem em fragmentos. Dito de outra maneira, a produção deste feito não é 

proveniente de uma suposta totalidade, mas do detalhe do traço, do vestígio este 

apontado por Barthes:  

 

Todo vestígio escrito se precipita como um elemento químico inicialmente 
transparente, inocente e neutro, no qual a simples duração faz aparecer, pouco a 
pouco, todo um passado em suspensão, toda uma criptografia cada vez mais densa. 
(BARTHES, 2004, p. 16) 

 

A mistura de anúncios de jornais em inglês (LQ, p. 75/76), de poemas (LQ, p. 

102), publicidades de restaurantes contendo listas de alimentos judaicos ou advindos 

dos mais diferentes lugares do mundo (LQ, p. 114), toda uma variedade de cardápio de 

restaurantes quebequenses denotando influências de alhures, programações completas 

de televisão que ocupam quase cinco páginas (LQ, p. 128-132), discursos de partidos 

políticos (LQ, p. 119), endereços de restaurantes retirados de um anuário (LQ, p. 191), 

colagens, em suma, toda essa hibridação das formas que vem a estruturar – ou 

desestruturar – a narrativa e dar mostrar de uma diversidade. Dessa forma, a recepção 

do romance talvez traga ao leitor certo desconforto e inquietação, desencadeando assim 

uma reflexão sobre os rituais discursivos e a ruptura de uma linearidade estética.  

São sucessivas as advertências ao leitor que tenta por hábito ou por organização 

interna buscar algumas classificações para compreender a lógica do romance. Um 

romance étnico, do luto, da nostalgia e das contradições: desejo e impossibilidade de 

acomodação. Um texto que funciona um pouco como uma lente objetiva que se 

aproxima ou ora se distancia, sem nenhuma fixação, somente linguagem e captação de 

impressões ou de imagens, para nos atermos à simbologia da lente. Um tema 

específico? Vários e nenhum, somente uma escrita automática na perspectiva de que em 

algum momento constitui-se em um sentido. Talvez por isso o cuidado de tudo nomear 
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até o momento em que toda estranheza se torne familiar. Notar todas as diferenças, esta 

ordem estabelecida em meio ao caos, parece repetir incansavelmente o exercício de 

observação até a fixação.  

Aqui um paradoxo, uma vez que, ao mesmo tempo em que as listas exaustivas 

parecem estar ali inseridas para registrar algo, a voz narrativa anuncia resistência a toda 

fixação. Um medo, talvez, de esquecer que se é estrangeiro. É entre a tendência, 

aparentemente contraditória, à fixação e ao desenraizamento que vai se situar o 

imaginário migrante, fazendo irremediavelmente lembrar a sensação da falta de algo (le 

manque). 

 

Ses bouts de rêves – ville reprisée, 
ville d’exils juxtaposés, 
de solitudes amoncelées qui se côtoient sans se voir 
pas de reprise perdue, les fils se voient dans la 
couture. 
Paroles égarées 
à la dérive 
sans points d’appui. 
Paroles étrangères aux idiomes incompréhensibles, 
paroles des communions perdues 
des réseaux disloqués 
paroles qui se rencontrent à l’aveuglette dans 
la ville, 
paroles nues 
parole autre, 
La parole immigrante. (LQ, p. 192-93) 

 

Escrever desta maneira é também, para Robin, uma forma de experimentar sua 

condição que é de alguma forma aquela da Québécoite. A estética do fragmento, do 

traço permite a associação de ideias que se acomodam umas com as outras sem ordem 

cronológica nem lógica, como anunciado no início do romance, e adquirem sentido 

plural e imprevisível e que são os mesmos atributos geralmente conferidos à conjuntura 

quebequense. 

Pode-se pensar que a Québécoite não é somente uma pessoa, mas um mosaico 

do imaginário que circula no que diz respeito ao estrangeiro, seja ele um imigrante, um 
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descendente, um ser que se considera do não-lugar, um quebequense estrangeiro em 

relação a ele próprio em busca de alguma coisa que está sempre em outro lugar. Trata-se 

de alguém que busca compreender-se e se perder ao mesmo tempo, inventar-se, tecer, 

destecer e tecer novamente seu passado, confundindo-se e apropriando-se de outras 

memórias. Sabe, de fato, a Québécoite, quais são realmente as suas? 

 

Elle perd la boule, le nord. 
Elle perd ses mots. 

Mémoire fêlée 
Mémoire fendue 

Les articulations sont foutues. 
Il n’y aura pas de récit 

Pas de début, pas de milieu, pas de fin 
Pas d’histoire. 

Entre Elle, je et tu confondus 
Pas d’ordre. 

Ni chronologique, ni logique, ni logis. 
(LQ, p. 88) 

 

Essa estética um tanto vertiginosa de discursos fragmentados e oblíquos permite 

ao autor abordar a temática da perda escrevendo de forma a levar em conta a própria 

perda. Exercício esse que denota a erudição da autora, provavelmente leitora de Roland 

Barthes, para quem escrever é de certa maneira fraturar o mundo e refazê-lo 

(BARTHES, 1966, p. 79). Assim, escrever seria um processo que a todo instante lembra 

que existe a perda e que não é possível recuperá-la, mas que o ato descrever é um 

esforço sempre fracassado e recomeçado de reinventá-la, aprisioná-la mesmo sabendo 

da impossibilidade de fazê-lo (cf. ROBIN, 1993, p. 10). 

Em La Québécoite, a presença desses duplos, das diferentes possibilidades de 

vida para o mesmo personagem não favoreceriam aqui certa capacidade de confundir ou 

brincar com a morte? A clivagem do eu, tão representativa na obra, por vezes talvez 

desempenhe um papel nesse sentido. Duplicar o “eu”, justapor os lugares, as línguas, as 

culturas, confundir o tempo dos acontecimentos e da narrativa seria como que um 
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procedimento que dissimula ou dribla a angústia da perda. Os sentimentos nostálgicos e 

os cenários recriados apresentam-se como substitutivos de uma realidade que já não 

existe. A alegoria do retorno ao passado pode ser observada mesmo através das 

referências e dos estilos de móveis (décapé), como se fosse possível ao retirar a camada 

de poeira dos dias de hoje e reencontrar um passado intacto, de mesmas cores, formas, 

odores…, intocado. 

 

La mode serait au décapé. On s’activerait beaucoup rue Saint-Denis à remettre à 
neuf les maisons victoriennes à pignons et à enlever les vernis, les peintures pour 
retrouver la fraîcheur du pin naturel. (LQ, p. 146) 

 

O medo da castração, a pulverização das origens, a situação do estrangeiro 

diante de seu contexto e de si-mesmo, apresenta-se algumas vezes nessa rede discursiva 

sobre forma de lamento. La perte du nom, de la mère et du lieu. Sans feu, ni lieu, sans 

chaleur – passés réels ou fictifs je vous ai perdus. Nulle part (LQ, p. 64). Adviria talvez 

daí a necessidade de compor um romance familiar? Criar uma fantasia permitindo 

senão retrabalhar a questão da pertença ou proporcionar, pelo viés dessas narrativas 

condicionais, com histórias reais ou fictícias ou ambas ao mesmo tempo, um lenitivo à 

errância? 

A respeito desse romance familiar – expressão criada por Sigmund Freud para 

designar fantasias pelas quais o indivíduo modifica imaginariamente os laços com seus 

pais, sobretudo na infância, quando dos movimentos de libertação da autoridade dos 

pais (imaginando ser adotado, por exemplo, e idealizando uma família do tamanho de 

suas expectativas) – ele é ponto de partida para Régine Robin cunhar o termo romance 

memorial que é teorizado em seu livro que leva o mesmo nome (Le roman mémoriel: de 

l’histoire à l’écriture du hors-lieu. Montreal: Préambule, 1989). Segundo ela, o 

romance memorial remete a  
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Un individu, un groupe ou une société qui pense son passé en le modifiant, le 
déplaçant, le déformant, s’inventant des souvenirs, un passé glorieux, des 
ancêtres, des filiations, des généalogies ou au contraire, luttant pour l’exactitude 
factuelle, pour la restitution de l’événement ou sa résurrection. (ROBIN, 
1989, p.48) 

 

Essas reflexões que revisitam vários domínios do conhecimento humano, tais 

como a sociologia e a psicanálise, nos falam da impossibilidade de reconstituir ou 

reformular uma imagem absoluta do passado, que não há memória sem essa diversidade 

de representações mitológicas, históricas e científicas e que realidade e ficção acabam 

por compor um único sentido. A qualquer momento o passado vem à tona de formas 

diferentes segundo os elementos que são acrescidos ou omitidos. O romance memorial 

robiniano nos apresenta isso. 

É o medo da perda, até mesmo a perda consumada, que parece despertar o 

desejo deste, digamos, jogo de construção/desconstrução identitária, de busca de um 

hino, seja a “Marseillaise, Atikva ou Ô Canadá” (LQ, p. 66), um referencial 

comunitário: “Ils auraient fini par s’intégrer aux milieux juifs de Montréal. Ils 

fêteraient Purim, Chanouka, Rosh-a-Chana, Yom Kipur” (LQ, p. 65) ou a consciência 

de um exílio irremediável. 

A escrita de Robin dá conta da perturbação de perda e ao mesmo tempo insiste 

na necessidade de resistir a ela e a própria escrita é um exercício de resistência. 

Expressão literária do que ela propõe como teórica, em La Québécoite encontramos 

várias passagens que manifestam essa preocupação, como a que destacamos a seguir, 

que ao mesmo tempo em que encerra um elogio à cultura oral, a partir da criação de 

uma fábula judaica, evidencia a importância do ato de narrar como lenitivo ao 

esquecimento e como veículo da retomada da memória coletiva: 
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Un tzadik26 avait l’habitude de se retirer dans un coin du bois. Il faisait du 
feu, chantait une certaine chanson et implorait Dieu. On disait qu’en général, 
Dieu ne restait pas insensible à ses supplications. 

Une génération plus tard, le tzadik suivant allait dans ce même coin du 
bois, chantait la même chanson, implorait Dieu mais ne savait plus faire du feu 
– ça marchait quand même. À la troisième génération le tzadik non seulement 
ne savait plus faire du feu mais ne se souvenait plus de l’emplacement. Il 
chantait la même chanson et implorait Dieu et ça marchait quand même. 

À la quatrième génération, on avait perdu et l’emplacement dans le bois, 
et la façon de faire du feu, et la chanson mais on connaissait l’histoire et le récit 
tenait lieu d’action plus exactement le récit était un acte. La mémoire chez nous 
est un acte (LQ, p. 136-137). 

 

Em estudo recente, Philippe Zard utiliza versão semelhante deste mesmo relato da 

tradição oral judaica para tratar de questão do oubli créateur (esquecimento criador): 

 

Lorsque le Baal Chem Tov voyait qu’un malheur se tramait contre le peuple 
juif, il allait se recueillir à un certain endroit dans la forêt ; là il allumait un feu, 
méditait en prière et ce qu’il avait décidé de réaliser devenait possible : le 
miracle s’accomplissait, le malheur était révoqué.  
Lorsque son disciple, le Maguid de Mezeritch devait intervenir pour les mêmes 
raisons, il se rendait au même endroit dans la forêt et disait : « Maître de 
l’Univers, prête l’oreille. Je ne sais plus comment allumer le feu, mais je suis 
encore capable de dire la prière ». Et le miracle s’accomplissait encore une fois.  
La génération suivante, Rav Moche Lev de Sassov, pour sauver son peuple, 
allait lui aussi dans la forêt et disait : « Je ne sais pas comment allumer le feu, je 
ne connais plus la prière, mais je me souviens de l’endroit, cela devrait suffire. » 
Et cela était suffisant.  
Lorsque plus tard Rabbi Israël de Rijine voulait écarter une menace contre le 
peuple juif, il s’asseyait dans son fauteuil doré au cœur de son château, se 
prenait la tête entre les mains et s’adressait à Dieu : « Maître du Monde, je suis 
incapable d’allumer le feu, je ne connais pas la prière, je ne peux même plus 
retrouver l’endroit dans la forêt. Tout ce que je sais faire, c’est raconter cette 
histoire, cela devrait suffire. » Là encore, le miracle s’accomplissait... (ZARD, 
P., 2006, p. 325) 

 

Zard reapresenta esse conto hassídico de domínio popular, sinalizando uma 

leitura de duplo sentido, primeiro o declínio inevitável e melancólico de uma tradição 

em razão do avanço do tempo e que expõe, no exemplo deste conto, a necessidade de 

assimilar e reprocessar a perda. A visão pessimista que esta situação poderia gerar, 

destaca Zard, é contrabalanceada, a guisa de moral da história, com o atendimento da 

                                            
26 Em hebraico, Mestre espiritual, homem justo.  
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oração. O que traz o reconforto de que há sempre algo que resta, um resíduo, e que este 

resíduo é suficientemente compensador apesar das limitações humanas. 

Retomando aqui nossa reflexão do capítulo precedente que trata sobre a questão 

da condição e da literatura judaica e sobre o que elas seriam, o autor sugere que a 

própria parábola poderia exemplificar um pouco do que se entende pelo estabelecimento 

(uma pré-história, segundo Zard) de uma “literatura judaica”, ou mesmo da literatura 

em geral, que de um modo imagético, é “aquela que começa ali aonde vai a prece. 

Ausência profícua (manque), que pode se tornar uma nova configuração espiritual: ser 

judeu não é mais necessariamente conhecer as preces, mas saber contar a história 

daqueles que conhecem as preces” (ZARD, P., 2006, p. 32627). 

Talvez esse exercício de tradição e ruptura impetrado pela narrativa de Régine 

Robin coloque em pauta a questão de até onde é possível reconstituir as lacunas da 

memória. Como reencontrar o passado se o que há são apenas fragmentos, lembranças 

incompletas? Régine Robin sugere uma recomposição, uma nova leitura dos traços que 

restam na memória preenchendo com criações possíveis, inventando uma história, um 

sentido que se alimenta do provável, do condicional.  

É também de forma a demonstrar esta lógica das coisas como que passando do 

ensaio ao texto literário, que Robin escreve um conto chamado L’agenda. Nesse conto 

que integra L’immense fatigue des Pierres, uma filha tenta reconstruir uma história a 

partir de pequenas anotações incompletas encontradas na agenda de sua mãe que 

falecera recentemente. Trabalho de reescrita em meio ao trabalho de luto, ela quer dar 

vida e um sentido lógico ao que está descontínuo, incompleto, perdido. Todo esforço de 

ver o sentido recomposto não resulta na representação fatual, mas uma representação do 

provável, do possível. 

                                            
27A tradução é minha. 
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Robin utiliza esse conto no início do Roman Mémoriel para exemplificar o 

percurso de suas obras, essa tarefa de compor quebra-cabeças, traços de memória e do 

passado que só reforçam a impossibilidade do intento.  

 

Cette petite nouvelle qui traite du biographique, des traces, de la mémoire, dit 
assez bien où va mon texte. Ni tout à fait théorique dans la discursivité qu’il 
emprunte, ni tout à fait fictionnel, ni fiction-théorique à proprement parler. 
Itinéraire, il s’arrête à certains repères du temps, de l’espace, de la théorie, de la 
fiction. Il tente de jalonner sa réflexion comme il peut, empruntant à tous les 
discours, à toutes les formes. Discours hybride ! (ROBIN, 1989, p. 15) 

 

Dizer que seu texto vai por aí indica direção. É pelo menos curioso vê-la 

apresentar um ordenamento das coisas, trata-se contudo de um ensaio, onde toma um 

recuo do texto literário para informar. Um recuo breve, já que perfila novamente para o 

universo literário, recorrendo em seguida ao exemplo do conto – que é aqui 

primeiramente publicado para depois fazer parte de um dos sete contos de L’immense 

fatigue des pierres – para ilustrar seu percurso que perfaz uma espécie de hors-lieu28, 

que também é sua maneira de reinventar a narrativa, os lugares, os signos. Assim como 

acontece de passar para o ensaio em meio a suas narrativas, aqui ocorre o inverso. A 

hibridação que informa compreende, de fato, tanto no que diz respeito ao discurso, às 

formas e, pelo que constatamos nessa ultrapassagem de fronteiras, evidentemente aos 

gêneros. 

Na composição do romance memorial, definição que se aplica a La Québécoite, 

haveria: 

 

un ensemble de textes, de rites, de codes symboliques, d’images et de 
représentations où se mêlent dans une intrication serrée l’analyse des 
réalités sociales du passé, des commentaires, des jugements 
stéréotypés ou non, des souvenirs réels ou racontés, des souvenirs 

                                            
28Habiter poétiquement l’histoire, c’est se dessaisir en permanence de toute tentation de maîtrise, c’est 
selon Blanchot laisser parler cette voix narrative du lointain, d’ailleurs, du neutre, bref, de ce que 
j’appelle le hors-lieu. (ROBIN, 1989, p.17) 
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écrans, du mythe, de l’idéologique et de l’activation d’images 
culturelles ou de syntagmes lus, entendus, qui viennent s’agglutiner à 
l’analyse. (ROBIN, 1989, p. 48) 

 

O transitar por diferentes caminhos e estratégias narrativas que tratam do real do 

ficcional, do tempo e dos gêneros dão a impressão de um relógio mole de Dali, para 

recorrermos a outro campo das artes que talvez ilustre esta percepção. 

A impossível fixação, os lugares e as histórias cambiantes e a dificuldade de 

resignificar lembranças de um passado, que lhe é muitas vezes traumático, 

invariavelmente preenchem seu imaginário. Reiteradas referências a uma Polônia dos 

anos trinta e quarenta, uma Rússia de pogroms ou uma Paris ocupada pelo exército 

alemão, projetam ou transferem uma carga emocional fortemente ligada a momentos de 

sofrimento e de angústia para as leituras contextuais dos momentos e impressões.  

Pode-se questionar se ao longo da análise da obra não ocorre certa confusão ao 

nos reportarmos ora à narradora ora à personagem ou mesmo à autora. A questão suscita 

a tradicional discussão da teoria literária sobre considerar ou não certa distância entre o 

autor e sua obra, por exemplo. Pensar a ficção como um fato contado de forma oblíqua, 

romanceada, exagerada, parcial, seletiva ou simplesmente uma narrativa nutrida por 

fragmentos inexatos de memória. Seria talvez dessa forma que se alinhe o gênero de 

Robin, por ela mesma visto como uma bioficção: um tanto ela, um tanto a narradora, a 

Québécoite ou todas elas imbricadas umas nas outras. 

Percebida essa ambiguidade (entre criador e criatura?), as particularidades de um 

romance polifônico e a vertigem de uma mise en abyme onde um ser fictício ou real 

pode habitar o outro, seria possível imaginarmos Robin alegrar-se ao atingir esse efeito, 

ou talvez não, já que tal percepção, ao reduzir o estranhamento na compreensão de sua 

estruturação compósita, poderia, quem sabe, trazer algum reconforto ao leitor, dando ao 

texto de Robin contornos ou efeitos de perplexidade menos intensos.  
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Hibridação do discurso, de vozes, de seres, nos remete ao conto Le dibbouk 

inconnu, publicado em L’immense fatigue des pierres no qual a questão do duplo na 

identidade é abordada. Fazendo alusão à mitologia judaica, a alma de um professor de 

literatura (a notar que frequentemente temos professores como personagens), que é 

leitor de Maupassant e de Kafka, é habitada por um judeu morto durante a Segunda 

Guerra Mundial. O interesse pela vida de uma vítima do holocausto acaba por se tornar 

a sombra de sua existência. Prêmio ou punição a esse professor por escavar a poeira da 

história e trazer à tona o passado.  

Da mesma forma como ocorre no conto, no entrecruzar das vozes, a narradora de 

La Québécoite toma consciência que a sua se torna um amálgama de memórias 

individuais e coletivas como se sua alma fosse invadida por um desejo de comportar, 

nesse lugar de experimentações que é a literatura, todas as outras que se calaram.  

 

Souvenir – littérature – intertexte. Tu parles Charles. C’est du Babel. Mais c’est 
que nous avons eu la même enfance. Odessa exceptée – Je n’en connais que le 
grand escalier du Cuirassé Potemkine comme tout le monde. Non, moi c’est 
Vitebsk, Chagall oblige. Autant lui laisser la parole à moins que ce soit lui qui 
parle en moi ou que nous soyons tous les deux parlés par la même enfance (LQ, p. 
39-40). 

 
 

A narrativa em torno da Québécoite traz um pouco da inquietante estranheza, do 

sujeito migrante, um pouco desse imaginário de uma judeidade secular e do trauma do 

pós-guerra, um pouco da certa esquizofrenia ao residir numa Montreal multicultural e 

estar-se hiperconectado, para utilizar essa palavra ligada à realidade virtual, com uma 

multiplicidade de memórias que às vezes é a dela, ou representativa de uma classe, de 

uma coletividade, de imigrantes, de pessoas ausentes...  
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5.1. A desestruturação do romance 

 

 

 Por onde começar? O que lembrar e por quê? Se no lembrar residem marcas de 

um passado frequemente traumático como uma estrela de Davi imaginária presa no 

braço? Habitar poeticamente o lugar, o texto, a memória e a condição judaica, esta é a 

realidade de uma imigrante, escritora, personagem, narradora ou o que o leitor preferir, 

sempre em questionamento a respeito de sua condição em seu processo de adaptação em 

Montreal. Um ser híbrido, um texto híbrido, hibridação de lugares, de formas de narrar. 

O estudo de bibliografias críticas sobre o romance La Québécoite nos permite 

ver uma curiosa recorrência: todo esforço em elucidar o percurso do romance, tem o 

ponto de partida em seu primeiro parágrafo. Ele é fundamental, no sentido pleno do 

termo, uma vez que antecipa ao leitor a ausência de uma sequência narrativa lógica e 

anuncia que, de certo modo o romance configura-se como uma espécie de catalisador, 

de revelador de impressões, estruturado (ainda que anuncie que a intenção é não haver 

nem ordem, nem lógica, nem lugar) tal uma lente objetiva de uma câmera capaz de se 

aproximar e afastar-se, para colocar em evidência o imaginário migrante e captar as 

diferenças, como também as várias memórias em circulação e a multiplicidade cultural. 

Poesia em prosa, narração do indizível, escrita automática (diriam os 

surrealistas?) são algumas das considerações que são tecidas em torno deste parágrafo 

que abre o romance: 

 

Pas d’ordre. Ni chronologique, ni logique, ni logis. Rien qu’un désir 
d’écriture et cette prolifération d’existence. Fixer cette porosité du 
probable, cette micromémoire de l’étrangeté. Étaler tous les signes de 
la différence... Fixer cette étrangeté avant qu’elle ne devienne 
familière, avant que le vent ne tourne brusquement, libérant des 
giclées d’images évidentes. Traversées, les nostalgies ne se 
laisseraient pas apprivoiser. On ne pourrait pas les décomposer. Elles 
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s’imposeraient d’emblée. Aucune figuration à l’exil. Irreprésentable 
(LQ, p. 15). 

 

 

 A corroborar, nessa mesma linha de interpretação, o pesquisador quebequense 

Michel Peterson entende que a trajetória do romance seria como que 

 

um conjunto de redes, discursos, crises, desejos. A heroína de La 
Québécoite é uma mulher que procura compreender os circuitos de 
trocas que formam o tecido social e urbano no qual ela se inscreve. 
Romance arqueológico à medida que escava a memória coletiva que 
informa não somente a alteridade do outro, mas também o outro em si. 
(PETERSON, 1995, p. 83). 

 

Dito de outra forma, podemos entender La Québécoite também como um 

exercício de repensar a história, as memórias, as línguas, destacando os diversos 

discursos ou interdiscursos (sincrônicos e diacrônicos) que o narrador identifica na 

multiplicidade quebequense. Seria esta uma ficção, forma encontrada por Robin, para 

captar textualmente a complexidade do lugar onde, segundo ela mesma afirma em seu 

post scriptum? 

 

par essence un pays borgesien, une fiction faite réalité improbable, un 
lieu postmoderne dont on ne peut jamais savoir s’il est une copie, un 
original, une version doublée d’un film qui n’existe pas, un labyrinthe 
impossible de contradictions entre son rapport au Canada, aux « 
Anglais », aux Amérindiens, à ceux qui parlent français et à ceux qui 
parlent anglais, aux Immigrants, ces éternels fédéralistes en puissance 
(LQ, p. 223).  

 

Entrecruzamento do concreto e do subjetivo, estética textual híbrida que vem a 

ser um veículo de uma busca por uma totalidade de sentido. Totalidade essa jamais 

atingida e consequente angústia da impossibilidade da realização desse intento. Assim, 

o romance se dá no campo da especulação. A narrativa, impregnada da condição 

migrante (também judaica), organiza-se pelo viés do provável e decorre sob a regência 

do condicional (futuro do pretérito) e outros marcadores temporais que salientam a 
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suposição. Isso concede ao narrador escolha ao manipular os destinos da personagem. 

Algo não habitual na sorte de imigrantes: Sais-je exactement où je la conduis, perdue 

entre ces conditionnels, ces présents et ces imparfaits ? 

Sei exatamente onde eu a conduzo, perdida entre esses condicionais, esses 

presentes e esses imperfeitos? (LQ, p. 138) 

Nesse percurso, que difere das narrativas tradicionais, a descontinuidade dos 

fatos como dos períodos faz o leitor transitar por diferentes épocas e encontrar por vezes 

personagens e eventos subvertidos pela imaginação da narradora. Ela traz à tona 

fragmentos de um passado quase sempre associado ao trauma judaico, e (sob forma de 

hipótese) faz experimentar à Québécoite as possibilidades de viver o presente. O desejo 

de tudo absorver: registro de vozes, objetos, lugares, impressões, imagens. Anotar tudo, 

gravar, captar. Múltiplas vozes que destacam a perda, a lacuna deixada pelo não vivido 

ou por uma existência traumática, gerando uma situação circular de onde a fuga é 

improvável. Lembrar como resistência ao apagamento, mas quais lembranças e como 

fazê-las emergir sob a cumplicidade do tempo e do trauma? Se procurar a resposta está 

na origem, qual origem? Judaica, francesa, quebequense? São memórias e origens 

plurais, complexas e incompletas. Assim, as vozes do romance preenchem as lacunas 

com reinvenções, apropriam-se do passado e o reconstituem com elementos de uma 

nova realidade e procuram recuperar o que o fora aprisionado pelo silêncio. 

O romance parece então oferecer ao leitor um olhar caleidoscópico de forma a 

perceber todo um mundo de possibilidades que o convida a “notar todas as diferenças”. 

Esta frase seria como uma espécie de eixo onde o híbrido se manifesta, “notar” podendo 

significar fazer emergir um arquivo de memórias preenchido por mitos de um 

imaginário coletivo judaico que se põem em interação com a realidade de Montreal. A 

impossibilidade de auto-afirmação no personagem ou nos personagens – se 
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considerarmos que discursos se dissipam, oscilando entre eu, tu, ela ou ele – 

desencadeia uma busca de identificação com o meio.  

Tudo notar – programas de televisão restaurantes típicos, jornais anglófonos, 

francófonos... – seria assim um mecanismo de inserção e ao mesmo tempo um fio de 

resistência ao apagamento das origens – múltiplas que sejam –, isto é, uma forma de 

equacionar sensações de errância ou de perda e colocar em contato todas as 

significações advindas da Europa, do Novo Mundo: “l’oubli commence par le goût des 

aliments, après la couleur du ciel, le son des voix, l’odeur des rues.” (LQ, p. 82) 

Romance de narrativas dispersas e discursos que se entrecruzam sem sabermos 

ao certo se o foco está nos personagens ou nas memórias e nas possibilidades que 

habitam o mundo ficcional de Robin. Um mundo simbolizado pela imagem de uma 

montanha flutuante no ar como um Rochedo de Magrite (como aquela descrita na 

página 49) nos dá a noção de surrealidade. Assim, pessoas, memórias e discursos são 

esparsos como a representação de um imaginário judaico em torno da errância: 

« L’errance est insituable comme cette voix de la Bible qui n’est ni celle de Dieu, ni 

celle de Moïse. Une voix inassignable, sans nom et sans écho ». (LQ, p. 79) 

Como então proceder a uma análise de um romance que se apresenta sem início 

nem enfim sem lógica nem cronológica? Parte-se intuitivamente em busca de algum fio 

condutor esquecido por acaso antes de se dissipar nesse amálgama de memórias 

oblíquas. Talvez o de uma voz narrativa que questiona a todo o momento sua criação, 

que experimenta ao mesmo tempo liberdade e castração e que apesar de tudo se sentiria 

bem em Montreal, este lugar visto como ambiente da impossibilidade, de uma 

conclusão ou de fixação, dando uma sensação de não-pertencimento e onde as 

memórias, as línguas, os imaginários e as inseguranças circulam simplesmente como 

palavras que flutuam no romance. Nesse sentido, a hibridação de gêneros, contempla 

não somente a intenção estética mas, ao expressar-se, como na passagem abaixo, em 
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linguagem e forma poética, confere ao romance um singular efeito de espaço lacunar, 

intersticial que ora é a impressão de Montreal, ora a condição identitária da personagem 

ou mesmo uma estética discursiva:  

 

On serait bien 

chez nous ? 
loin des discours domptés 

la trace  
la coupure  

ce qu’on ne trouverait pas au bout de l’attente 
Hors-lieu 

découd – page  
ici       partout            Ailleurs 
Aucun récit          n’aura lieu       Elle va 
Elle ne sait pas où.            sans repères 
     sans repaire 
Elle ne dit rien 
Elle dit le rien  
    en suspens 
séparée d’elle-même. 
Les articulations sont foutues  
Il n’y aura pas de récit. 
Il n’y aura pas de messie. 
Ce qu’on ne trouverait pas au bout de l’Attente.  
La nuit – le gel – le silence 
Le livre inachevé – les mots défaits.  
Les mots            nomades              mad 
   made in        Pitchipoï 

(LQ, p. 31) 
 

Entre uma discussão dialética de escrever ou não, de encontrar um começo para 

a narrativa, de desculpar-se pelas coisas esquecidas, pelo dito e o não dito, surge uma 

efervescência de memórias, cores, odores, sobreposição de lugares e entrecruzamento 

de vozes – fruto de um desejo de expressão – que se dissipam, se perdem nessa relação 

de perda e ganho da escrita.  

Esse efeito de um espaço intervalar, ou de um entre-lugar, providenciado de 

forma a expressar a multiplicidade de vozes e de gêneros discursivos, coloca em pauta 

diversos aspectos sócio-culturais – a transculturalidade – deste ambiente diverso que se 

configura Montreal e que ilustra a situação do imigrante exposta nas inquietações dos 
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personagens, a questão lingüística (a de origem, as línguas locais, os dialetos 

comunitários) e outros confrontos internos e externos inerentes ao estado do entre. Se 

pudermos falar de uma estética robiniana, que inclui, forçosamente, um entendimento 

sobre como ela própria denomina sua produção, encontraremos indícios de por onde vão 

suas obras, inclusive sua produção literária, – que é uma espécie de prolongamento de 

seus estudos teóricos e críticos – em muitos de seus ensaios. O que encontramos em Le 

deuil de l’origine, de 1989, se enquadraria de alguma forma na intencionalidade ao 

escrever La Québécoite? 

 

Ce que j'entreprends ici, c'est de montrer l'originalité de mon itinéraire 
intellectuel.  
Il s'agit d'une tentative pour élaborer une véritable interdisciplinarité qui s'étend 
sur 25 ans de recherche. [...] 25 ans de recherche ponctués par une errance 
existentielle, par une mobilité linguistique, du français à l'anglais, du russe à 
l'allemand en passant par le yiddish, une mobilité et une articulation des savoirs 
(histoire, linguistique, sociologie, littérature), par des déplacements 
géographiques (de l'Europe à l'Amérique du Nord) et une volonté de traverser 
les disciplines, de les faire dialoguer, parfois grincer, dans leur spécificité, les 
conflits qui les opposent les unes aux autres  
Il s'agit d'approfondir les zones frontières, certains concepts et de voir comment 
la totalité de cette production fait sens, là où elle trouve son unité, là où elle 
innove, maîtrise quelque domaine de la connaissance et là où, à partir de 
l’acquis, je voudrais aller désormais. (ROBIN,1989, p. 27) 

 

Esse ambiente de Montreal propício para os errantes, segundo o que 

depreendemos no romance, é o cenário de experimentações da personagem em busca de 

seu cadinho, que necessita, contudo vagar e resistir à fixação.  

 

 

5.2.  Espaço e afirmação identitária: a escolha dos lugares 

 

 A personagem de La Québécoite teria sido construída e reconstruída pela 

narradora em três possibilidades: Snowdon, Outremont e próximo do mercado Jean-
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Talon. Três identidades para uma mesma personagem experimentar-se em três lugares 

diferentes na perspectiva de se acomodar, de encontrar um shtetl que não está em 

nenhum lugar.  

 

Elle aussi mon personnage devrait bien savoir que le Shtetl n’existe plus. 
Le ghetto – la guerre – les sirènes, c’est la reine du sabbat mais il n’y a plus 
de sabbat. La parole immigrante traverse les mots – la voix d’ailleurs – la 
voix des morts. Elle mord (LQ, p. 63). 

 

É em Snowdon o primeiro cenário oferecido ao leitor, que começa a mergulhar 

em um texto fragmentário que dá conta das impossibilidades das representações e do 

sentimento de estranheza. Compreende-se de imediato que a palavra migrante ocupa um 

lugar preponderante tão ou mais significativo que a própria existência dos personagens, 

colocando nossa atenção sobretudo sobre os fenômenos psicológicos que cercam uma 

realidade particular que se amplifica para uma realidade coletiva. 

A Québécoite29 aqui tenta residir no bairro Snowdon ao passo que a palavra 

migrante parece resistir a qualquer fixação. Nômade, ela pode atravessar os tempos, os 

lugares, metamorfosear-se em narradora, na Québécoite ou talvez na própria Régine 

Robin (aliás, “talvez” parece bastante apropriado para um romance regido pelo 

condicional). Algo, no entanto, reincide, sua condição judaica. 

Uma personagem confrontando o dentro e o fora, sotaques, entrecruzamento de 

línguas e sobretudo um passado problemático que se interpõe ao presente. Passado 

pogrom, passado Volínia30, o passado Paris, o passado 1919 e o passado 1939/1945. 

Todos aqui são lugares e momentos que marcaram o percurso pessoal ou familiar do 

                                            
29

De forma a distinguir o romance La Québécoite da personagem que às vezes é identificada por 
“Québécoite”, apresentaremos graficamente esta última sem a formação em itálico. 
 
30Localidade à noroeste da Ucrânia, onde cerca de oitenta mil poloneses foram massacrados entre 1942 e 
1944.  
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autor e que na personagem faz parte de um compósito memorial de difícil agenciamento 

e cujo resultado chega a suscitar certa esclerose. 

 

Perdue sur la Main, sur Saint-Urbain ou sur la rue Roy, elle s’obstinait encore à 
demander la rue Novolipie, la rue Gésia, la rue Leszno, la rue Franciskana. Elle 
confondait les lieux, les époques, les langues et les gens. Elle n’arrivait pas à 
comprendre, à admettre que tout était fini. (LQ, p. 68) 

 

Se o seu habitar em Montreal é preenchido pelo trauma, também há espaço para 

o amor pelas “americanidades”, por essa diversidade de odores e de culturas, pelo 

cosmopolitismo. Haveria sempre, contudo, a preocupação com a errância, o encontro 

com símbolos identificadores, porém, nunca suficientemente completos. A Flor de lis, a 

estrela de Davi, ou o azul - branco – vermelho, cada um deles não seria suficientemente 

capaz de representar a Québécoite. Assim, tal a tecedeira de Ulisses, a Québécoite se 

desfaz e vai se reconstruir no bairro de Outremont. 

Se Snowdon parece, no início, o lugar onde ela se encontra especialmente ligada 

ao passado, Outremont seria para ela, no entanto, o bairro da ilusão do enraizamento. As 

descrições dos ambientes apresentariam traços de um eu fragmentado. Sua casa ali seria 

híbrida por suas formas e estilos provenientes das mais diferentes origens: utensílios de 

ameríndios, cozinha com um ar mexicano, fotografias de Paris etc. um composé 

proporcionando um pouco da sensação do exílio e o reconforto na perspectiva de viver 

concretamente no híbrido. 

Nessa segunda possibilidade, são as lutas sociais que ganham destaque em seu 

processo de inserção ao meio. Um esforço para tornar-se menos errante com a busca de 

uma causa para se sentir envolvida na realidade do território onde agora reside. Em 

Outremont, a Québécoite encontra algumas identificações com os problemas e lutas 

sociais locais porque eles lembram os seus e de seus antepassados. Talvez pela sensação 
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de processos contínuos e inacabados: um partido de trabalhadores sempre em 

construção, lutas pelos direitos das mulheres, razões para viver ou morrer, filiações. 

Colocar-se em favor dos oprimidos ou daqueles que reclamam seus direitos é de 

alguma maneira reconhecer nessas pessoas ou nesses movimentos uma ligação com sua 

condição. Uma procura por si própria a partir de uma identificação (positiva ou 

negativa) com a causa do outro, ou seja, a adesão aqui é uma maneira de domesticar a 

estranheza em relação aos outros e a si própria, essa angústia do meteca em meio a 

gregos: 

 

Oui, tout cela serait son monde, ses valeurs depuis toujours. Tout le mouvement 
syndical qui refusait d’être aux ordres, qui refusait l’anticommunisme, la loi de la 
carotte et du bâton. Mais cela ne lui suffirait encore pas. En cherchant on sortirait 
aussi du balluchon, toutes les luttes pour constituer ici une gauche, et Fred Rose et 
les manifestes de Parti pris, et le PSQ, le MLP, le FLP, le Frap et les discussions 
sur l’étapisme, et ce parti des travailleurs toujours à construire et jamais construit. 
Là encore, elle se reconnaîtrait pleinement, pas du tout dépaysée. [...] Dans sa 
besace identificatoire, il y aurait aussi les femmes, leurs recherches, leur combat, 
leur écriture... (LQ, p. 126-127) 

 

Às voltas com esta outra tentativa de identificação, habitando no bairro de 

Outremont ela teria dificuldade de agenciar suas lembranças. Na impossibilidade de 

uma organização lógica dos acontecimentos e dos lugares, ela acabaria por viver na 

esquizofrenia do exilado, justapondo memórias: 

 

Télescopage de passages des grandes plaines de Russie aux toits de 
Paris, de l’East-End de Londres au lowereastside new-yorkais, la 
Vistule, la Volga, la Volgule, la virgule, coma. L’oubli – l’amnésie. 
Collages. Tout se chevauche et se mêle. Désormais, le temps de la 
confusion, de la contradiction, du désespoir solitaire. (LQ, p. 133-134) 

 

A sensação de entre-dois experimentada pela personagem recai sobre 

posicionamentos políticos. Colocando-se em impasses ideológicos, surgem os 

questionamentos quanto ao que dizer quanto ao referendo. Sim ou não pela 

independência do Quebec face ao Canadá anglófono? Impossível dizer não, votar com 
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os detentores das multinacionais, os dominantes. Não sendo exatamente québécoise 

mas québécoite ela se sentiria estrangeira, estranha e receosa:  

 

La peur de l’homogénéité 
de l’unanimité 
du Nous excluant tous les autres 
du pure laine 
elle l’immigrante 
la différente 
la déviante. 
Elle hésiterait. 
Car il pourrait aussi y avoir une façon québécoise de faire 
                 La chasse aux sorcières 
car il pourrait aussi y avoir une façon québécoise 
d’être xénophobe et 
antisémite. 
Elle hésiterait. Perdue dans ce combat historique  
                    Pas tout à fait le sien 
pas tout à fait un autre (LQ, p. 133). 

 

Essas são observações de uma narradora que tenta pensar seu mundo por óticas 

diversas e que traz à baila aqui uma possível reflexão sobre as razões do “não” (59% 

contra 44% de votos favoráveis) na ocasião do referendum realizado em 1980 sobre a 

separação do Quebec do Canadá. Um local cuja população é formada por imigrantes – 

chegados por diferentes razões: qualidade de vida e exílio, por exemplo – em parte 

significativa de vagas migratórias recentes (posto ser até hoje um país de acolhida), não 

surpreende o medo de novas exclusões ou de uma guetoização não desejada.  

No processo de rememoração de imagens fragmentadas cruciais ou fugazes dos 

mais diversos lugares e circunstâncias, a narradora faz emergir sua realidade particular, 

reinventando significados e buscando dar um sentido pessoal ao que vê no Quebec e nos 

seus símbolos. 

 

La fleur de lys a pour elle d’étranges connotation : royalistes, antisémites, nobliaux 
imbus de leurs anciens privilèges...Elle saurait pourtant que les symboles ont une 
histoire, qu’ils peuvent inverser leur signification, qu’ils circulent d’étranges 
façons. (ROBIN, 1993, p. 134-135).  
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Enquanto que se fixar em algum lugar parece impossível, a narrativa se desfaz 

para reconstruir a personagem em outro. Outra possibilidade de encontrar seu cadinho. 

Por isso residir próximo ao mercado Jean-Talon, um mercado em parte ao ar livre, onde 

os cheiros e os produtos do mundo estão presentes (bananas da Martinica, laranjas de 

Israel, lichias asiáticas...) vem a ser uma alternativa para que sua condição múltipla se 

reconforte. 

A narrativa de sua última morada, próxima do mercado Jean-Talon, seria talvez 

o último esforço para encontrar um lugar para a Québécoite. Esforço cujo resultado é 

anunciado sem tardar: Impossible simplement de s’arrêter quelque part, de poser le 

balluchon, de dire ouf ! (LQ, p. 173) 

A Québécoite recomeçada aqui é casada com um rebelde paraguaio exilado e 

reside em um apartamento preenchido pelo american way of life. Na parede, um retrato 

de Kafka sinalizando o paradoxo e a inquietante estranheza, noção freudiana 

(Unheimlich) que designa esse aspecto intimamente familiar daquilo que é muitas vezes 

sentido como estranho. A felicidade em perceber alguns traços ou vestígios de lugares e 

momentos vividos ou desejados.  

 

Le dimanche en été, ils traîneraient de longues heures autour du marché Jean-
Talon. Ils adoreraient ça. Elle aurait l’impression par moment d’être à Naples ou 
en Sicile. Lui aussi pourrait avec de l’imagination par moments revoir les 
marchés de petites villes du Paraguay. (LQ, p. 184) 

 

Apesar do conforto ao viver as diferenças, a impossibilidade de acomodação, ou 

de encontrar um cadinho, lembra sempre que esses deslocamentos comporiam tão 

somente um novo gueto e o único domicílio possível, é o que parece revelar a narradora, 

seria o espaço intersticial entre todos esses lugares.  

 

Ils ne se sentiraient totalement eux-mêmes qu’en marchant, en traversant les 
différents quartiers. 
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On quitte un ghetto pour un autre, murmurerait-il ironiquement, chez les Juifs, 
puis chez les Italiens, en passant par chez les riches. Que des ghettos. Tu as 
remarqué ? (LQ, p. 190) 

 

Essa passagem tem em conta a organização urbana de Montreal. Muitos dos 

bairros caracterizam-se por reagruparem uma ou outra predominância étnica ou 

comunidades de imigrantes provenientes de um mesmo território. Guardadas as 

proporções e peculiaridades, a título de exemplo, tomando a cidade de São Paulo, 

poderíamos pensar numa relação homóloga com o bairro Bom Retiro, ainda com um 

grande número de residentes judeus, retratado por Scliar em A majestade do Xingu, ou o 

bairro do Bexiga, de descendentes italianos.  

O efeito na Québécoite, ao defrontar-se com essa realidade é uma sensação de 

vertigem, sentindo-se talvez hóspede do limbo e tomada pela secular (armadilha?) 

errância judaica. Tal como a arqueologia do próprio romance, de constituição 

fragmentada, inexata, oblíqua, não teria a protagonista a mesma sorte? Nenhuma 

fixação, nem lógica, nem cronológica. 

A discussão dos estudos culturais em torno da questão de um novo eixo, de 

novos paradigmas para se colocar em pauta uma condição americana ou pelo menos 

certo distanciamento de uma visão eurocêntrica, tal como abordamos precedentemente, 

é contemplada na ficção robiniana. Não é exatamente apresentado como algo possível, 

mas como uma impossibilidade face às múltiplas pertenças da personagem. 

Deslocamentos, migrações e questionamentos existenciais sobre sua condição de 

estrangeira e sua relação com o meio são dilemas confrontados pela Québécoite em seu 

exercício de engajar-se em território quebequense:  

 

Elle n’aurait rien dit, honteuse de son trop visible europocentrisme, de son 
eurocommunisme, de cette impossibilité par moments à sortir des cadres 
étroits de sa culture parisienne. (LQ, p. 77) 
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É o intimo escavado de um alguém que se sente incluído e excluído ao mesmo 

tempo, resultante tanto de fatores internos quanto externos, próprios a uma personagem 

contraditória e complexa, que ilustra a clivagem do eu, essa coexistência de atitudes 

psíquicas contraditórias diante da realidade externa, segundo os estudos de Freud. 

Ocorre igualmente um viés de contentamento: a narradora destaca a alegria de 

viver em Montreal e o reconforto na identificação com seu cosmopolitismo, o que é 

observável em um rápido passeio pelo romance. 

 

You dont need to be jewish to love Cantor’s bagels 
   Ville schizophrène  

Vous n’avez pas besoin d’être québécois pour aimer Gilles Vigneault, 
les raquettes et la tourtière du Lac-Saint-Jean. (LQ, p. 79) 

 

 

 

 
  



171 

 

6. BIOFICCIONAL EM L’IMMENSE FATIGUE DES 
PIERRES 

 La Québécoite não é um romance, mas “uma experimentação ao mesmo tempo 

literária e social” com o objetivo de “ficcionalizar a inquietante estranheza que cria o 

choque cultural”. É Régine Robin que entende sua obra nesses termos, como informa 

em seu posfácio. O eixo está na questão da adaptação à cidade de Montreal, episódio 

que é próprio de uma narrativa de imigração. Particularidades geradas em um espaço 

geopolítico em que vagas migratórias relativamente recentes influenciaram todo um 

imaginário em torno de identidades, memórias e tradições advindas de uma diversidade 

de lugares e que, como parte do processo transcultural, inscreve-se no contexto 

quebequense. L’immense fatigue des pierres dista treze anos da primeira edição de La 

Québécoite. Há uma continuidade na abordagem da sensação de estranheza e de 

estranhamento na interação do imigrante com o meio como também está presente a 

questão das múltiplas memórias adquiridas ou transmitidas geracionalmente: como 

conservar essas memórias, o que conservar, o que são de fato memórias genuínas, 

enfim, uma série de reflexões nesse sentido suscitadas a partir de narrativas que tentam 

reconstituir o passado ou projetar hipotéticos futuros sob a cumplicidade da ficção. Dito 

de outra forma, L’immense fatigue des pierres comporta as principais temáticas 

presentes nos ensaios de Régine Robin: memória, a questão judaica, experimentação de 

identidades fictícias entre outras, fazendo de sua produção literária uma espécie de 

laboratório de experimentações textuais e identitárias.  

Seu leitor provavelmente o tomaria por um livro de contos, entretanto isso não 

levaria em conta a resistência de Robin às tradicionais classificações. Assim, a obra é 

composta de sete narrativas, nem totalmente verdadeiras e tampouco totalmente 

inventadas,que a autora classifica de bioficções: L’immense fatigue des pierres; Le 
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dibbouk inconnu; L’agenda; Gratok. Langue de vie et langue de mort ; Mère perdue sur 

le World Wide Web; Journal de déglingue entre le Select et le Compuserve; Manhattan 

bistro. 

Tratar aqui de bioficção é uma reação enquanto escritora – uma mise en pratique 

– aos seus estudos teóricos sobre a representação literária de questões em torno da 

memória e da identidade. A produção intelectual de Régine Robin, como se sabe, 

alterna-se entre ensaio, produção e crítica literária. Quase no mesmo momento em que 

escreve L’immense fatigue des pierres, publica Le golem de l’écriture: de l’autofiction 

au cybersoi, onde aborda a relação entre ficção e biografia, ao colocar em evidência 

obras de autores de origem judaica como Romain Gary, Serge Doubrovsky e Philip 

Roth que tratam direta ou indiretamente sobre os aspectos da autobiografia – ou 

escrevem sob sua égide – como também, da representatividade do eu, do ser dividido, 

do eu e o outro, da clivagem, da questão do duplo entre outros tópicos existenciais, que 

parecem colocar em evidência a pergunta “quem sou eu”. Serge Doubrovsky é, aliás, 

quem cunhou o termo Autoficção em 1977, com referência ao seu romance Fils, usado 

na crítica literária para se referir a uma forma de autobiografia ficcional, combinando 

dois estilos, paradoxalmente contraditórios: autobiografia e ficção. 

Na introdução de Le Golem de l’écriture, Régine Robin coloca algumas 

questões chave que se interpõem na escrita da bioficção, quem sou, quem é quem e 

quando nos tornamos “outro”? Todas ligadas à questão da identidade, que segundo ela 

própria é uma noção imaginária e impossível de se fixar, e cuja problemática tem lugar 

no espaço literário:  

 

Le clivage du sujet, l’autre en soi, le « jeu est un autre »... sont devenus 
des évidences du discours culturel. Pression de la littérature et de la 
psychanalyse dans leurs versions vulgarisées, l’unité du sujet cartésien est 
depuis longtemps un mythe du passé. Dans cet art, la littérature a montré le 
chemin depuis toujours… L’écrivain est toujours habité par un fantasme de 
toute-puissance, ce sera mon hypothèse. Être à la source du sens, être le père et 
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le fils de ses œuvres, s’auto-engendrer par le texte, se choisir ses propres 
ancêtres, ses filiations imaginaires, à la place de sa vraie filiation, sont des 
tentations courantes chez les écrivains. (ROBIN, 1997, p.16) 

 

 

A tentação que ela descreve, a do escritor querer ocupar todos os espaços, se 

tornar seu próprio ser fictício ou se experimentar no texto fictício da identidade, 

rompendo com as certezas e desconstruindo o “eu”, fragmentando-o, se apresenta ao 

longo de seu percurso intelectual. Já abordamos anteriormente que, em Le Roman 

mémoriel : de l’histoire à l’écriture du horslieu (1989), Robin desenvolve uma reflexão 

sobre o termo “romance memorial” que ela própria cunha e que reuniria a noção de 

memória coletiva – englobando todo o domínio da apropriação do passado – e de 

romance familiar – noção que vem de Freud para designar os fantasmas pelos quais o 

sujeito modifica imaginariamente seus laços com os pais. A intercomunicação dessas 

noções, transferidas para o campo da literatura, comporia o romance memorial, que 

remete a: 

 

Un individu, un groupe ou une société qui pense son passé en le modifiant, le 
déplaçant, le déformant, s’inventant des souvenirs, un passé glorieux, des 
ancêtres, des filiations, des généalogies ou au contraire, luttant pour l’exactitude 
factuelle, pour la restitution de l’événement ou sa résurrection. (ROBIN, 1989, 
p.48)  

 

E sua composição levaria em conta vários tipos de memória que se imbricam: 

memória nacional, erudita, coletiva e cultural, não havendo definição exata de onde 

termina uma e começa outra. Seria um tecido compósito feito de imagens, de frases, 

sintagmas, extratos diversos, etc.: 

 

Un ensemble de textes, de rites, de codes symboliques, d’images et de 
représentations où se mêlent dans une intrication serrée l’analyse des réalités 
sociales du passé, des commentaires, des jugements stéréotypés ou non, des 
souvenirs réels ou racontés, des souvenirs écrans, du mythe, de l’idéologique et 
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de l’activation d’images culturelles ou de syntagmes lus, entendus, qui viennent 
s’agglutiner à l’analyse (ROBIN, 1989, p.48). 

 

Memória, identidade, narrativa centrada no “eu”, que pode se tornar o “outro” ou 

alterar os fatos a todo o momento, jogo de duplos, vertigem identitária são tópicos 

presentes aqui. Ao tratar de romance memorial, a relação com a bioficção parece 

evidenciada. Da mesma forma que Freud apresenta o romance familiar como a 

capacidade de um indivíduo alterar sua história pessoal – imaginando, por exemplo, ser 

um filho adotado e atribuindo a isso uma série de características as quais não 

compreende –, o romance memorial alteraria as memórias do passado. Algo que ocorre 

no procedimento bioficcional.  

A cumplicidade do tempo traz sempre novos contornos e significados ao 

passado, de forma que, para Robin, não há memória coletiva sem romance memorial 

(ROBIN, 1989, p.48). Se os historiadores se ocupam com as histórias-batalha ou em 

defender sua ideologia ou ainda em fazer inventários exatos de documentos e do real 

passado; já a biografia-ficção, gênero hibridizado utilizado por Robin, permite 

vislumbrar as lacunas da história. Portanto, segundo a escritora, cabe à literatura expor 

as novas questões da sociedade mesmo que imperfeitamente ou implicitamente 

(ROBIN, 1989, p.94). 

A hibridação de gêneros e de formas é assim defendida pela autora que 

considera não ser possível haver separação estanque entre o científico e o mito, o 

explicativo e o relato, o legendário e o histórico que compõem a narrativa do passado. 

Não há memória coletiva sem a licença criativa do romance memorial. A própria 

memória coletiva, segundo Robin, « oscille entre le silence, l’amnésie, la reconstitution 

imaginaire et le détail intensément revivifié. » (cf. ROBIN, 1989, p. 48)  

Isso parece remeter ao postulado de Aristóteles de que a alma nunca pensa sem 

fantasia (no sentido de imaginação) e reiterar a relevância do exercício da representação 
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e do imaginário criativo, através de mitos, crenças religiosas e populares entre outras, 

para a saúde e o equilíbrio de cada indivíduo e das sociedades.   

Esse processo criativo permite desvelar correspondências não previstas e sutis, 

podendo também tornar muitas vezes o que é aparentemente insólito familiar ou o 

contrário, apresentar o que pode ser interpretado como familiar como algo insólito. 

Imaginação e pensamento racional não parecem ocupar funções antagônicas ou se 

oporem na narrativa robiniana. Ao combinar o universo do racional com o universo do 

sensível, na comunicação entre sonhos, devaneios, observação e experimentação, há um 

otimizado processo de compreensão da condição identitária como também de gerir e dar 

novos significados às memórias. Essa abertura que proporciona o processo inventivo vai 

ao encontro da reflexão de Eugène Enriques em O paradoxo da imaginação: 

 

O pensamento precisa pegar atalhos, estar pronto para reconhecer o imprevisto 
para desenvolver um gosto pelo imprevisível, pelo surpreendente; para confiar 
na analogia, na metáfora - pela capacidade do trabalho metafórico 
metamorfosear as coisas –; para recorrer a associações de palavras, de ideias 
(como no trabalho psicanalítico ou na literatura). (ENRIQUEZ, 2010, p. 252) 

 

O imaginário pode ter uma função dialética de nos construir (espelhamento). 

Constituímo-nos influenciados por uma construção imagética formulada por nós 

mesmos e pelo outro. Entretanto, se imaginação pode ser a abertura do pensamento, ela 

pode também ser simultaneamente um encerramento do pensamento nas utopias, 

criando uma função de máscara. Assim, Enriquez enfatiza ainda que se a imaginação 

fecunda o pensamento, mais cedo ou mais tarde precisa encontrar uma confirmação na 

prática. 

A reinvenção do passado pode ter várias motivações, seja para preencher as 

lacunas do esquecimento, seja para transformar o passado em algo desejado e que antes 

não foi possível modificá-lo, ou mesmo demonstrar que “le passé n’est pas libre”, como 

afirma Robin, melhor dizendo, que não é isento de permeabilidades no sentido de que 
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há determinações externas ao passado que podem ressignificá-lo de acordo com 

demandas e perspectivas a todo momento.  

Robin destaca o caráter transformacional do romance memorial acerca de 

lembrar, esquecer e de reinventar, e faz analogia à bioficção, que comporta uma 

narrativa que escapa à representação do passado fixo, estanque. Em sua tese sobre a 

escrita autoficcional de Régine Robin, Kelley Duarte procura estabelecer os principais 

elementos que diferem a autoficcção da autobiografia, reforçando que o caráter 

inventivo, próprio a todo escritor, é preponderante em relação à narrativa fatual. 

 

Se a autobiografia manifestava o obsessivo desejo de se contar ao outro, a 
autoficção e a bioficção manifestam muito mais o desejo de olhar-se no espelho 
textual, contar-se outra história, reinventar-se. Em contraponto à forma clássica 
autobiográfica que dava ênfase à relação do eu com sua história e sociedade, as 
demais formas narrativas do eu vão ao encontro de imbricações de uma vida 
real, fictícia e imaginada, ou melhor, à relação do sujeito com o eu pessoal, com 
o eu escritor e o eu personagem de ficção. Nesse jogo de semideus no qual o 
escritor manipula sua vida ou inventa nova existência, privilegia-se o biográfico 
como ponto de partida. (Duarte, 2010, p. 174) 

 

A escrita bioficcional, ainda segundo Duarte, pode se amparar da paródia como 

recurso para imitar, de forma distorcida, estruturas literárias fixas, tais como a biografia 

e a autobiografia e, com o acréscimo da ficção, recriar o seguimento de um 

acontecimento findado, manipular novos desfechos. Isto é textualmente demonstrado ao 

longo das sete narrativas de L’immense fatigue des pierres. 

Está em questão também a possibilidade de explorar as diversas possibilidades 

das identidades – individual, coletiva, imaginada... – em constante estado de construção. 

A narrativa pessoal e memorial presente na bioficção proporciona reconstruir o passado 

enquanto que o caráter ficcional acrescido à narrativa vem a preencher os buracos da 

memória, ausências voluntárias ou não. Nesse espaço intersticial, a bioficção aporta 

uma cumplicidade em relação ao fato ou, no sentido inverso, a ficção dá sentido ao real. 
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Assim, a fronteira entre a realidade e a ficção, inerente a toda a literatura, é ainda mais 

opaca na bioficção. 

Em L’immense fatigue des pierres, alguns contos, ou bioficções como prefere 

Robin, em termos de adaptação ao ambiente americano, particularmente de Nova Iorque 

e sobretudo de Montreal, são como que um upgrade de um sistema que evolui 

continuamente. O termo aqui é conveniente, já que a Internet e mais especificamente o 

uso das redes sociais – provavelmente o advento gerador das maiores mudanças no 

comportamento social dos últimos decênios – é em alguns contos ferramenta utilizada 

no experimento de outras identidades, como no caso de Mère perdue sur le World Wide 

Web, Le dibbouk inconnu e Entre le Select et le Compuserve.  

Robin foi uma das primeiras escritoras a tratar na literatura do uso da internet e 

dos novos recursos, particularmente as redes sociais, que a partir de seu surgimento 

passaram a ser disponibilizados. Segundo Pierre Levy, o world wide web surgiu em 

1993 e já começou a tornar-se público em 1994. L’immense fatigue des pierres é 

publicado em 1996 e Le golem de l’écriture: de l’autofiction au cibersoi, livro de 

ensaios sobre o experimento autoficcional e sua relação com as novas tecnologias é 

lançado no ano seguinte. Esse fenômeno de grande transformação cultural e das formas 

de relação do eu com o outro desencadeava profunda mudança não somente na 

exploração do conhecimento, mas também na gestão da memória humana ao se ter 

viabilizado o acesso imediato a boa parte do conteúdo das bibliotecas, dos museus, 

arquivos etc. Régine Robin explora essa sensação de ubiquidade dos textos, da 

informação em geral e das pessoas, que, encontrando-se em algum lugar conectadas na 

web, podem experimentar a ilusão de estar em todos. 

É chamada a atenção do leitor para novas formas de literatura e para as novas 

possibilidades de integração do homem com o mundo proporcionadas pela internet: um 

ambiente onde pode-se também desenvolver questões referentes à identidade sob a 
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cumplicidade de se tratar de um mundo virtual. É o caso do conto Le dibbouk inconnu: 

em um chat (grupo de conversa), uma personagem torna-se várias pessoas e ao mesmo 

tempo a operação se inverte fazendo com que ela confunda sua própria identidade. Não 

mais O retrato de Gogol, nem o mundo dos sonhos de Horla, mas um novo cenário 

onde a questão do duplo na literatura pode ser promovida. 

Encontramos lembranças incompletas, fragmentadas e distorcidas: ingredientes 

adjuvantes na criação do imaginário mítico. Através desses fragmentos de memória, por 

vezes sem correlação lógica, é desenvolvido todo um contexto psicológico e social das 

personagens – vale mencionar que Régine Robin, por vezes, apresenta-se como 

personagem de seu próprio enredo: ora confunde o leitor com mudanças de identidade, 

fazendo se passar por outras pessoas, ora descreve ela mesma, seus hábitos e rotina de 

escritora, denominando-se Régine ou Rivka31.Isso parece ser uma das principais 

características da bioficção, termo que Alain Buisine associa à imbricação entre escritor 

e personagem. 

Parte das sete narrativas de L’immense fatigue des pierres,ou um esboço delas, já 

tinha sido publicado em revistas ou em ensaios produzidos por Régine Robin como uma 

espécie de demonstração literária do que sustenta no âmbito da teoria e da crítica 

literária. Vemos tematizados entre outros aspectos a problemática do iídiche (resgate e 

valorização) procurando vislumbrar um novo sentido, já que outrora possuíra status de 

língua proibida, de língua de morte que cheirava a gás e fumaça (marcas remanescentes 

da Segunda Guerra Mundial). No entanto o iídiche é igualmente apresentado como uma 

língua32 que restabelece e cria laços, e que enfim perpassa uma significativa impressão 

                                            
31Rivka é o nome hebraico de Régine, que também pode se traduzir por Rainha ou Rebeca. 
Tradicionalmente, na cultura judaica costuma-se portar um nome herdado em homenagem a algum 
familiar já falecido. Robin faz menção à Inda Rivka (LFP, p. 147), ancestral por parte da mãe de quem 
possui o nome.    
32 Como nos referimos anteriormente, o iídiche é na verdade um dialeto falado por judeus geralmente 
provenientes do leste europeu (asquenazes). Os autores se referem a ele como uma língua e por essa 
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de pertença, tendo em vista que o indivíduo judeu, sobretudo os mais velhos, tem em 

seu imaginário o sentimento de perda de um lugar-referência. Também vemos abordado 

a processo de produção literária e a tentativa de restabelecer textualmente o passado e as 

memórias esparsas, inexatas (até mesmo fabricadas) que sob cumplicidade da ficção dão 

vida ao que Robin chama de bioficção. A questão do duplo na identidade também está 

presente, como é o caso do conto Le dibbouk inconnu, que faz alusão à mitologia 

judaica, em que a alma de um professor de literatura, leitor de Maupassant e Kafka, é 

habitada (e não necessariamente atormentada) por um judeu já falecido. Procuramos a 

seguir apresentar alguns aspectos relevantes dessas narrativas. 

 

 

6.1.  L’immense fatigue des pierres e a narrativa de uma imigração 
recente 

 

 As transferências culturais e interculturalidade parecem ser temas que 

fazem objeto tanto das pesquisas acadêmicas de Robin quanto de seu percurso pessoal. 

O contato com o novo no reinventar-se na América, uma das reflexões presentes neste 

conto, evoca um imaginário em torno das aspirações dos imigrantes a respeito do Novo 

Mundo: o sonho americano, um exílio em amplo sentido. Um imaginário construído e 

continuamente ressignificado à medida que as singularidades se apresentam. 

Diferentemente de Moacyr Scliar, que consagrou parte relevante de sua obra, no que 

tange o relato de imigração, especificamente aquela da primeira metade do século XX 

onde famílias rumavam para as Américas para escapar de guerra, miséria ou 

perseguição, neste conto, a intenção descrita de migrar é recente, por volta dos anos 

noventa, em um momento da vida dos personagens no qual estão relativamente 
                                                                                                                                

razão, ao longo de nosso estudo, continuamos a mencioná-lo como tal, não sendo nossa pretensão aqui 
adentrarmo-nos nessa questão conceitual. 
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estruturados, mas que estão optando por residir em Montreal. Isso, entre outras razões, 

principalmente por vê-la como um ponto de intersecção, um lugar de diversidade 

cultural e linguística proporcionada por um cosmopolitismo sui generis, capaz, segundo 

o que é descrito, de comportar essa sensação que esses personagens experimentam 

como que um “dentro e fora ao mesmo tempo” comum aos errantes.   

 O conto L’immense fatigue des pierres, que leva o nome do livro, esboça de 

maneira ficcional a condição judaica a errância e a problemática do multilinguismo. O 

leitor fica na expectativa que uma mãe e uma filha se encontrem em um aeroporto de 

Paris (Roissy), um encontro que na verdade não chega a ser descrito a não ser no campo 

das suposições criadas por uma e por outra. Aliás, uma é escritora e outra é artista. 

Comum entre elas, além de uma sensação de desterritorialidade, essa flutuação de uma 

língua para outra, da língua materna para a língua do outro, algo que é frequente no 

contexto de Montreal. Impera um espírito de imprevisibilidade. Enquanto não ocorre o 

encontro, há a descrição de Montreal, um hipotético lugar onde seria possível lançar 

âncoras, onde essas duas personagens errantes em busca de um cadinho poderiam 

recomeçar suas vidas nas Américas.  

 

Nous sommes des errantes, des étoiles filantes, toujours à côté de nos pompes, de 
nos lieux, de nos langues. J’ai pensé à ça l’autre soir. Tu travailles en hébreu et moi 
j’écris en anglais. Des langues étrangères, des langues d’ailleurs. Recommenceras-
tu à partir de débris ? Il est vrai que tu fais de bien jolis collages alors que je n’écris 
que des romans à intrigues qui coulent comme de la pâte, mais tout de même. 
(LFP, p. 10) 

 

Ainda com referência à questão linguística, encontramos ao longo da narrativa 

palavras ou expressões mantidas em iídiche, como se ao traduzi-las perdessem o sabor, 

já que remetem às circunstâncias e às tradições vivenciadas naquela língua. As 

tradicionais discussões em torno do ato de traduzir seriam assim colocadas em questão, 

como o risco da perda do sabor das palavras na passagem de uma língua para outra. No 
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espírito de preservação da língua indissociável da cultura, pode ser observada a 

percepção da filha em relação ao iídiche falado ou cantado pela avó, lembrando odores 

provenientes de pratos da culinária judaica: “Ces mots sentaient la cannelle, l’oignon 

sur le pain au cumin, le hareng et le cornichon” (LFP, p. 33).  

 

Vemos nesse conto uma estrutura complexa ao estilo da autora: enquanto o 

avião não aterriza, sob ambiente de expectativa desse encontro, cada qual em seu avião, 

mãe e filha entretém monólogos interiores que se entrecruzam. Confusão proposital 

entre a voz de uma e de outra, tornando-se difícil discerni-las. São apresentados 

problemas inerentes a uma mãe frequentemente ausente e à filha, sua situação enquanto 

imigrantes, judias. Diálogos são imaginados, contendo crítica e autocrítica em torno de 

uma rememoração dolorosa e melancólica de seus passados e dos lugares de memória 

(Jerusalém, Paris, Nova Iorque, entre outros). A mãe, sobretudo, traz à tona certo 

discurso do ressentimento, geralmente associado à Segunda Guerra, como se uma 

estrela de Davi permanecesse psicologicamente tatuada no braço. Ambas questionam 

seus destinos: vida de deslocamentos, de deslocadas, e um sentimento de estarem em 

um entre-dois, perfeitamente representado pelo ambiente dos aeroportos:  

 

Nous passons une partie de nos vies dans ces aéroports entre deux avions qui ne 
vont jamais dans la même direction dans l’espoir de peut-être un jour pouvoir 
se parler, et chaque fois nous nous quittons avec la même angoisse. (LFP, p. 14) 

 

 

Como em La Québécoite, o percurso dos personagens de seus contos e o seu 

próprio perfazem uma amostragem da errância judaica, comparando-a à situação dos 

aviões que voam a todos os lugares sem pertencer a nenhum e pertencendo a todos ao 

mesmo tempo.  
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Ao final desse conto, uma terceira voz se interpõe aos dois monólogos, uma voz 

onipotente na qualidade de autor, que altera o ritmo da narrativa, questiona o destino de 

seus personagens e sugere que se mudem para Montreal, criando assim um caráter 

ensaístico ao conto. É inclusive explicado, por essa voz onipresente, um esquema do 

que a autora prevê ser um romance. Ela se diverte livremente com o texto e seu caráter 

que poderia ser biográfico, mas que ao mesmo tempo se justifica ao descaracterizá-lo 

como tal, informando, por exemplo, que, no conto, envelheceu a mãe em relação a ela 

própria, Régine Robin (LFP, p. 36-37). A partir das circunstancias específicas retratadas 

no conto estão também em questão contextos e impressões que pertencem a uma 

coletividade. 

Obstinação em construir uma narrativa do que é inexato, seja a relação com o 

passado, que é baseado em traços e memórias fragmentadas dos personagens, seja a 

perspectiva do porvir, baseadas em possibilidades que não necessariamente ocorreram 

ou irão ocorrer, mas que são regidas por condicionantes ou relatadas no futuro do 

pretérito. A destacar essa envolvente estratégia discursiva em torno do encontro com o 

potencial de tudo transformar na vida dos personagens. Narração do indizível na relação 

entre mãe e filha e da imprevisibilidade de seus destinos.  

 

 

6.2.  Identidade e mito em Le dibbouk inconnu 

 

A atmosfera de Le dibbouk inconnu é impregnada com a temática do duplo: 

Trata de um personagem, inicialmente apresentando-se como Michel, de 

aproximadamente sessenta anos que se vê deslocado e não consegue compreender a si 

mesmo e equacionar suas memórias. Como a maioria dos protagonistas das obras de 

Robin, era evidentemente escritor e professor. Estava por produzir um livro sobre 
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duplos, problemas de personalidade, personalidades múltiplas, possessões, bruxarias, 

confusões identitárias cujos desfechos se caracterizam por não se saber mais quem é 

quem. 

As atividades de professor e de escritor estão diretamente ligadas à problemática 

de sua existência, de forma que os aspectos estudados se comunicam ou se confundem 

com os seus. O foco de seus cursos volta-se especialmente a personagens literários 

complexos e perplexos diante de suas experiências, como os de A Metamorfose de 

Franz Kafka e de O Horla de Guy de Maupassant. 

Fora do ambiente de trabalho, o momento que lhe é mais aprazível é o que passa 

diante do computador, acessando redes sociais para se comunicar com pessoas as quais 

jamais vira o rosto e cujas identidades são ignoradas. Ali encontra oportunidade de 

experimentar identidades diferentes, criando para si outro passado, outra genealogia e 

características distintas daquelas que entende serem suas, mas que de alguma maneira 

comunicam-se com elas. Quando Robin escreve Le Roman mémoriel: de l’histoire à 

l’écriture du hors-lieu, o subtítulo informa uma intenção da autora em proceder a 

ultrapassagens: passar da história para o “fora-do-lugar” (ainda que essa noção possa ser 

contestada sob a alegação de que todo lugar é lugar de fato e portanto implica em 

posicionamento) indica disposição para um desengajamento com relação a narrativas 

tradicionais, de forma a hibridizar saberes, discursos e formas que compõem por 

exemplo a bioficção. Por se tratar de um mundo virtual, essa imersão em uma realidade 

outra parece propiciar também analogia à figura do judeu errante, figura que simboliza 

um ser que jamais encontra um “chez soi”, e que parece em seu imaginário habitar um 

terceiro lugar que não é nem sua terra natal nem o país que habita. 

Esse contexto de articulação de identidades múltiplas e o intento de se atribuir 

novos perfis nas redes sociais, recriando ou se apropriando de memórias de outras 
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pessoas e hibridizando-as com as suas, acaba por trazer-lhe um mal-estar, especialmente 

após uma visita ao museu do Holocausto em Washington. 

A voz condutora da narrativa adverte ao leitor que não tome este personagem 

por louco. É uma voz onisciente alojada no íntimo do personagem, que de certa forma 

nos permite estabelecer uma relação com o conto fantástico William Wilson, de Edgar 

Allan Poe, obra publicada em 1839, considerada um referencial na abordagem da 

questão do duplo na literatura e que apresenta permeabilidade entre realidade e 

imaginário no universo de um personagem à beira da loucura diante da impossibilidade 

de administrar sua múltipla personalidade. Ao consultar seu psiquiatra, Michel 

Himmelfarb recusa a sugestão de aceitar sua nova condição, preferindo acreditar que o 

que lhe ocorria era uma espécie de revanche da literatura: “A force d’expliquer le nez de 

Gogol et la métamorphose de Kafka à mes étudiants, voilà, je me suis métamorphosé” 

(LFP, p. 47). 

Essa voz segue narrando a experiência da visita ao museu e introduzindo 

elementos referentes ao personagem que, como muitos de seus próximos, perdera 

familiares durante a Segunda Guerra Mundial. Michel perfazendo o caso de um 

indivíduo, ou por analogia, de uma coletividade, que não se libertou de seus traumas, 

referentes a uma trajetória de perseguições ocorrida ao longo dos tempos com relação 

aos judeus, sequelas de algo que embora não tenha vivido pessoalmente habita seu 

inconsciente. No museu, lugar de registro de memória, o personagem ampara-se do que 

encontrara para reinventar sentidos a acontecimentos. Uma tentativa de ressignificar o 

passado que antes já o havia levado ao país onde seus pais foram mortos, a Polônia. Na 

organização de imagens e memórias, a justaposição dos anos 40 e dos anos 90 lhe é 

conflitante como a perplexidade ressentida quando observara uma jovem comendo 

sorvete e esperando tranquilamente um ônibus em Auschwitz. Perplexidade de um 

sobrevivente que encontra, em um lugar de mortos e de dor, uma cidade reconstruída e 
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viva, produzindo outras memórias. Por essa razão, resiste em retornar a Kaluzin, sua 

cidade natal. Em seu intimo, quer que a percepção do passado se estabilize para que a 

memória encontre um parâmetro, um tempo e espaço referencial. O ambiente de um 

museu, avaliado por esse aspecto, parece ao personagem um lugar onde consegue 

melhor equacionar a memória. 

No museu do Holocausto em Washington, cada visitante recebe um cartão com a 

identidade de sobreviventes ou vitimados que passaram pelo holocausto. O que Michel 

recebera era de David Morgensztein, nascido também em Kaluzin. Lendo as 

informações do cartão, apresentadas em inglês, aos poucos passa a incorporar a 

identidade de David. A própria informação que está no cartão, em alguns momentos 

passa a ser descrita não mais em terceira pessoa, mas em primeira, introduzindo o “eu” 

na narrativa de forma a indicar que a história nele contida está sendo assimilada pelo 

leitor, no caso, Michel: 

 

The second of four children, David or Duvid as he was called by family, was 
born to jewish parents living 35 miles east of Warsaw in the small 
predominantly jewish town of Kaluszin... My cousins, Majlech and Abram 
have left with their father in his truck, and my older brother... (LFP, p. 57) 

 

Michel se apropria dos relatos da vida de David para recriar o passado, 

construindo uma identidade a partir de fragmentos de sua história de vida. Tomado pela 

ideia dos duplos, e pelas histórias do holocausto, volta para casa e conecta-se à internet, 

onde geralmente utilizava o pseudônimo de Rivka, nome de sua irmã mais nova morta 

em Treblinka (também nome hebraico que significa Régine) e que ali, no mundo virtual, 

ganhava vida. Naquele dia, porém, tornara-se David Morgensztein, com uma biografia 

idêntica àquela que figurava no cartão exceto que sobrevivera à guerra e agora fazia 

sucesso entre os internautas: “Chacun voulu en savoir plus, ravi de pouvoir parler à ce 

nouvel arrivant si intéressant, avec une vie aussi tragique”.(LFP, p. 59). 
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Em um dado momento Michel não sabe mais quem é, ou melhor, torna-se um 

pouco David, um pouco Rivka ouàs vezeso próprio Michel, compreendendo-se no mito 

do dibbouk, mito bastante retratado em narrativas de tradições e crenças judaicas, que o 

próprio personagem trata de explicar: 

 

Chaque Juif mort dans la Shoah vient habiter l’âme d’un survivant, non pas 
forcément le tourmenter, mais s’installer en lui, lui changer la voix, ou le 
caractère, ou les émotions, ou tout simplement lui faire accomplir des actes 
qu’il ne comprend pas au premier abord. On dit que c’est pour cela que Dieu 
ne permit pas qu’il y ait plus de six millions de victimes, pour qu’il y ait 
aussi six millions de survivants et que chaque âme devenu dibbouk puisse 
aussi trouver preneur.(LFP, p. 61). 

 

Amparado no argumento mitológico, seria então seu dibbouk que o conduziu ao 

museu, que o fizera escrever sobre o tema do duplo, proferir cursos sobre as obras de 

Gogol e de Maupassant, interessar-se pela Metamorfose de Kafka e pelo personagem do 

romance de Philip Roth que declara como conclui também o próprio Michel 

Himmelfarb: É a revanche da literatura! Não estaria ali, naquele ambiente virtual, 

ocorrendo uma bioficcionalização da vida de David, por exemplo, que ganha novos 

périplos tendo a sua existência coabitada ou preenchida pela inventividade de Michel? 

Também o reaparecimento de Rivka, cuja identidade é às vezes assumida pelo irmão 

quando está nas redes sociais, é o exemplo da proposta bioficcional de estabelecer 

novos desfechos para acontecimentos findados ou dar continuidade a eles através da 

liberdade criativa.  

O mito permite rompimento com o mundo real. É desenvolvida uma realidade 

paralela assim como ocorre com o mundo virtual da Internet no qual o personagem 

mergulha fazendo se passar por diferentes pessoas. Mescla entre mito e essa realidade 

virtual, ambiente que proporciona colocar em evidência a questão identitária e 

percepções de tempos e espaços que se confundem e que apresentam rupturas ou 

lacunas que a memória individual ou coletiva muitas vezes não pode restabelecer.  
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Aventurando-se nas redes sociais, o personagem experimenta-se tentando 

compreender o fluxo incontinente de sua identidade compósita. No processo de assumir 

a identidade do outro (ou dos outros), o mito do dibbouk parece ser uma forma de 

interpor nesta equação a questão do dever de memória, de dar voz a quem não está mais 

presente, mas cuja memória pode ser resgatada.  

Compreende-se nesse emaranhado identitário fragmentos da própria imagem da 

autora, o que em alguns momentos pode ser percebido nos detalhes e nas preferências 

pessoais dos personagens: além da frequência em que o nome Rivka aparece nos contos, 

a preferência dos personagens (geralmente na faixa dos sessenta anos) por marcas 

específicas de cigarros (Saint-Moritz Menthol) ou as doses de Bourbon consumidas nos 

bistrôs são como que pistas propositalmente deixadas nas tramas, na verdade hábitos 

pessoais que Régine Robin reconhece como seus. As inserções dessas características 

físicas e de rotinas, parece querer relembrar que quaisquer personagens podem 

comportar traços autobiográficos e são constantemente observadas ao logo dos contos 

de L’immense fatigue des pierres, sobretudo naqueles cujos personagens assumem ou 

produzem textualmente diferentes identidades. 

A presença do imaginário judaico no conto coloca em destaque lendas e 

tradições que, apesar de certa dispersão da comunidade judaica, foram preservadas e 

que se configuram em elemento de identificação cultural. Bastante comum nas 

comunidades do leste europeu dos séculos XVI e XVII, ou seja, de judeus asquenazes, a 

crença é que haveria certa transmigração de almas que buscavam algo como um 

aperfeiçoamento espiritual e que deu origem ao mito do dibbouk. Régine Robin e 

Moacyr Scliar são ambos de origem asquenazes. Scliar faz uso do mito do dibbouk em 

alguns de seus romances como A majestade do Xingu, cujo protagonista credita a ele as 

supostas vozes que pensa escutar em sua loja no Bom Retiro. A voz dos ausentes que se 

manifestam através da presença ou da fala do outro, o que não deixa de remeter à 
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questão da memória coletiva. Dito de outra forma, os autores mencionados parecem 

destacar aqui uma comunicação entre memória e imaginário  

O mito do dibbouk assim como o do Centauro, inscritos em contexto americano, 

ganham particularidades contextuais. A importância do cavalo nas tradições sul-rio-

grandenses ou gaúchas, como apontamos anteriormente, é fundamental para o 

entendimento da construção do personagem de Scliar. Da mesma forma, o caldeirão 

cultural que se configura Montreal, ambiente de vagas migratórias constantes e de 

múltiplas procedências enseja, no exemplo deste conto de Robin, apropriar-se do mito 

europeu com matizes diferentes: o horror de ser habitado por uma alma errante, 

retratado na origem do mito do dibbouk, embora haja em um primeiro momento a 

perplexidade observada no personagem que a incorpora, transforma-se aqui 

consensualmente em possibilidade de transmissão de memória.  

 

 

6.3.  L’ agenda e o processo de re-construção da memória e da escrita 

 

 Um discurso descontínuo, alguns traços desconexos, vestígios, memórias 

esparsas são elementos a não serem desprezados. Podem dar origem a um trabalho 

arqueológico, investigativo para trazer à tona um passado esquecido ou perdido pelas 

razões mais diversas – conscientes ou inconscientes – ou mesmo recriar o passado, 

como uma espécie de puzzle, contudo sem a precisão de encaixe de cada peça. Recorte, 

colagem e sobreposição não são por acaso temas e técnicas frequentemente 

mencionadas nos contos. Os protagonistas expressam mesmo um grande fascínio. No 

âmbito das artes visuais, esses procedimentos talvez se comuniquem com o que Régine 

Robin entende por processo de reconstituição do passado e de narrativas memoriais e 
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que dão vida à bioficção. Vemos isso mais concretamente em um de seus contos de 

L’immense fatigue des pierres intitulado L’agenda em que a filha encontra a agenda da 

mãe falecida e escreve sua biografia a partir de fragmentos e frases praticamente 

desconexos. Temos aqui uma perfeita representação do percurso de Robin: construir a 

partir da desconstrução. 

Antes de ser publicado em L’immense fatigue des pierres, este conto aparece 

publicado no início de Le roman mémoriel para exemplificar um dos percursos 

possíveis de suas obras, a saber, o esforço de recomposição da memória e do passado, 

levando-se em conta a imprevisibilidade resultante desse trabalho que só pode ser 

realizado fazendo-se uso do fato histórico real e do ficcional, logo, do exercício criativo 

que a literatura proporciona. De fato, Robin faz assim tanto referência ao processo de 

criação literária como ao de recomposição memorial. 

O construir ou reconstruir momentos da vida de sua mãe a partir de reduzidas 

anotações ou lembretes encontrados na agenda revela também os procedimentos da 

criação literária. Arqueologia da memória como do texto. Escrever seria também correr 

o risco da elipse, da omissão e limitar-se ao que é registrado. O que fazer a respeito da 

infinidade de sentidos dispostos por uma página em branco, o não dito? O vazio, a 

descontinuidade, as reticências não teriam sentido por si-mesmos, isto é, uma razão de 

existir? Caberia à riqueza criativa a incumbência de preencher os espaços em branco, as 

lacunas? O todo a partir dos traços - palavra em frequente evidência nas obras de Robin. 

Tais desafios que parecem ser suscitados aqui dizem respeito à escrita 

biográfica, cuja reconstituição necessita, segunda a autora, levar em conta um viés 

também ficcional. Ficcionalização que pode ter esse mecanismo de preencher falhas e 

interrupções memoriais e quem sabe explorar os não-ditos da história como também 

exercer uma opção inversa: co-romper e reinventar. 
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L’agenda faz lembrar um pouco a escrita automática dos surrealistas no sentido de 

que pode ser identificado ali um procedimento que tenta traduzir a vontade, o impulso, 

aprisionar as sensações do momento, as impressões desencadeadas pela hibridização, 

interposição ou telescopagem de lembranças e locais. 

Na simbologia da filha às voltas com sua dificuldade em aceitar o falecimento da 

mãe há um ato de luta contra o apagamento, contra a morte - em um sentido amplo -, 

tentando a partir de uma reapropriação de registros esparsos, incompletos e 

fragmentados reconstruir um sentido de existência. O processo de escrita a que se 

propõe a filha – tornado um instrumento de luto particular – é um exercício de recordar 

e lutar contra o esquecimento, inventando onde as lacunas da memória aparecem. A 

filha acaba esboçando dessa forma como se dá o processo de resgate da memória, que é 

inexoravelmente seletivo, condicionado e limitado por fatores psicológicos, 

circunstanciais e mesmo pela necessidade fisiológica de esquecer. 

O médico e neurocientista Ivan Izquierdo, autor de A arte de esquecer (Vieira e 

Lent, 2010) desenvolveu estudos demonstrando a necessidade de esquecermos o 

passado, pelo menos uma parte dele, como uma condição para a saúde mental. Do ponto 

de vista clínico, esquecer é necessário, seja por bloqueio, extinção ou repressão, formas 

que Izquierdo considera as principais na arte do esquecimento (Izquierdo, 2010, p.21). 

Não saturar os mecanismos da memória para não transformarmos as recordações em um 

abismo (onde o excesso de memória pode provocar riscos de ensimesmamento) é tema 

também explorado por Régine Robin em La mémoire saturée (Stock, 2003). Nessa 

mesma linha de raciocínio, em um elogio ao carater reinventivo do relato, Robin faz 

referência à obra de Borges ao destacar o aspecto transformacional do romance 

memorial: “Le roman mémoriel se transforme, sinon l’individu devient ce héros de 

Borgès qui devient fou parce qu’il ne peut rien oublier ni rien remanier”. (ROBIN, 

1989, p. 60). 
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À mãe falecida, Robin empresta algumas características ou predileções. É 

descrita, na voz da filha, como uma escritora reservada que trabalhava, como Robin em 

sua tese de doutorado, sobre a biografia de Kafka. As intersecções entre as observações 

da filha e anotações da mãe que se vê trabalhada pela obra de Kafka, relatando solidão e 

outras sensações experimentadas na leitura das obras do autor estudado, apontam para 

armadilhas da literatura, imprecisões do biográfico e opacidades da memória. 

A problemática lançada pelo conto a respeito da possibilidade de alterar a 

estética da narrativa, essa opção tomada pela filha de transformar as anotações da 

agenda em uma história mais ou menos linear, fazendo uso de uma estética ou mesmo 

de uma licença poética para dar outro sentido à vida da mãe – vida, segundo a filha, de 

idas e vindas, produção de textos, leituras, encontros amigáveis e profissionais e corrida 

contra prazos de manuscritos –, parece comunicar com obra de Raymond Queneau. Em 

seu livro Exercices de style (Paris: Gallimard,1947) apresenta um episódio curto e pueril 

em um ônibus parisiense. A trama é sem importância, o que se torna relevante são as 

noventa e nove formas diferentes em que é contada, valendo-se dos mais variados 

estilos e gêneros literários para tanto. Como Robin procura demonstrar em Le roman 

mémoriel, trata-se de encontrar neste exercício literário novas formas de narrar, de 

satisfazer a vontade de contar fatos ou impressões que às vezes precisam ser 

acomodadas ou representadas de diferentes maneiras para serem expressas ou caberem 

na linguagem. Dessa forma, a filha ressignifica a mãe, transformando suas anotações 

ora em prosa ora em poesia.  

 

La mère, la fille, mais la première est morte. La fille n’a pas accepté ou 
presque. Puis elle a fait avec, vaille que vaille. Sa mère était un écrivain connu. 
À sa mort, il a fallu donner à des bibliothèques, à des éditeurs toutes sortes de 
papiers qui traînaient, des manuscrits, des lettres, des vieux trucs. 

Elle n’a jamais donné les agendas… 
Elle n’ira plus à Venise. 
J’ai pris le caillou de Prague. 
Elle venait de la tombe de Kafka. 
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Je l’ai posé sur la tombe. 
Il faisait doux. 
Rien. Il n’y a plus de Saint-Moritz Menthol. 
L’agenda est déchiré. (LFP, p. 69) 

 

 

6.4.  Gratok. Langue de vie et langue de mort 

 

 Inicia-se assim o conto, tal uma estrutura que faz lembrar os enunciados 

da gênesis bíblica ”quand elle était toute petite, mais vraiment toute petite, c’était 

l’Occupation”. Esse ponto de partida para criação narrativa, em tom incontestável e 

absoluto, e o mapa que encontramos ao lado do texto, indicando as ruas de Paris, onde 

em uma delas se encontra uma garagem, dão caráter realístico ao cenário. Enquanto 

ecoa em toda a Europa a Segunda Guerra Mundial, essa garagem serve de refúgio que 

abriga um casal de idosos, dois adolescentes, uma mulher chorosa, uma menina, sua 

mãe e o urso de pelúcia que a menina chama de Gratok. Como sói acontecer em muitos 

dos contos de Robin e em La Québécoite, nenhum dos personagens daquela garagem 

são apresentados com seus respectivos nomes: impossibilidade de nomear talvez em 

referência àquele período em que pessoas eram coisificadas para justificar a realização 

das atrocidades (o que suprimia a culpa dos executores); Se essa estratégia era adotada 

pelos nazistas (muitas vezes associando os judeus à imagem de ratos, fato, como 

referenciamos anteriormente, explorado por Art Spiegelman que utilizou em Maus: a 

história de um sobrevivente, que conta sobre a vida de seu pai em um campo de 

concentração, cujos personagens judeus têm aparência de ratos), aqui, despersonalizar 

ou não atribuir nomes àquelas pessoas seria talvez uma forma de despersonalizar 

também o sofrimento, a iminente perda. 

Naquela garagem, só se fala iídiche e sussurrando. Pouco valeria falar o francês, 

já que o sotaque carregado da Europa Central, de onde a maior parte dos judeus de Paris 
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era proveniente, revelava suas identidades, que, sob risco de morte, precisavam ser 

mantidas em segredo. O momento histórico em que se passa a cena é o início de 1944 

em Paris, quando judeus estrangeiros, remanescentes do extermínio étnico impetrado 

em 16 de julho de 194233, escondem-se como podem para resistir a eminentes novas 

ameaças. Data, aliás, de grande relevância para a autora, que frequentemente a revisita 

em seus romances. Na época, Régine Robin era uma criança, residia em Paris e teve 

parte da família vitimada pela operação chamada de “Véld’hiv”. 

Durante o dia, a menina (o leitor, envolvido na trama bioficcional, autorizado a 

se perguntar o quanto de Robin há na menina) era cuidada por Juliette, uma jovem não 

judia (não por acaso, única personagem cujo nome é mencionado) que a levava a todos 

os lugares, inclusive o seu local de trabalho uma espécie de cabaré. Gratok, testemunho 

inanimado, tornou-se o único elo entre os dois mundos que conhecia essa menina de 

menos de seis anos de idade: 

 

Le monde de ceux qui portaient l’étoile, qui devaient se cacher, qui parlaient 
tout bas, qui parlaient yiddish, et le monde de ceux qui buvaient du champagne, 
qui allaient au Caf Conf, qui chantaient j’attendrai et qui allaient au guignol 
(LFP, p. 75). 

 

Assim a menina tinha a impressão de viver em dois mundos que entendia como 

sendo um o da morte e o outro o da vida, e que se encontravam em suas conversas 

imaginárias com Gratok, companheiro em ambos e com o qual além do iídiche e do 

francês mantinha conversas em uma língua só deles. Isso lhe criava a sensação de 

“entre-dois”, uma maneira de agenciar essa ruptura abrupta. Esse “entre-dois” se fazia, 

                                            
33 Neste dia, todos os judeus que não fossem de origem francesa deveriam ser deportados para os campos 
de concentração. Operações similares ocorrem em vários lugares da Europa. Mapa, descrição de 
contingências no esconderijo como proibição de tossir entre outras apresentadas no conto, fazem certa 
comunicação com o contexto do relatado em O Diário de Anne Frank, que descreve naquele mesmo 
período, sob a ótica de uma menina, os dias passados em confinamento à espera do fim da guerra no 
Anexo Secreto, um esconderijo nos fundos do prédio onde o pai trabalhara em Amsterdã. Dos Frank, 
apenas o pai sobrevivera, que posteriormente tornara público o diário da filha, escrito entre 12 de junho 
de 1942 e 1de agosto de 1944. 
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entretanto, impossível no campo linguístico: ou ela falava iídiche à noite – língua do 

silêncio, do escuro e do medo ressentido naquela garagem – ou falava o francês, que 

aprendera a pronunciar como uma parisiense – língua da luz do dia, dos bailes e das 

crianças brincando nas ruas. 

Essas interpretações contextuais associadas à questão da língua utilizada no 

momento dos acontecimentos e a carga emocional que elas comportam em razão deles 

são também apresentadas nas obras de Moacyr Scliar, cujos personagens reiteradas 

vezes tratam o iídiche como língua de morte e dos mortos, rememorando, como o faz 

Robin, o fato de que os que sucumbiram nos pogroms e no holocausto falavam 

sobretudo aquela língua: o iídiche que, segundo esta menina que sobrevivera 

escondendo-se em uma garagem em Paris, cheirava gás e fumaça (LFP, p. 78). Era uma 

língua a ser esquecida em detrimento das línguas locais de subsistência, também porque 

o sofrimento fora não em português ou em francês, mas em iídiche. O apagamento dos 

traumas passaria pelo esquecimento do iídiche? Algo que Robin e Scliar destacam ao 

mencionar que um grande número de famílias não queria ensinar o iídiche aos filhos: 

língua de memórias traumáticas. O protagonista de A majestade do Xingu chega a 

estabelecer paralelos entre a situação do iídiche e o idioma dos índios, ambos fadados 

ao esquecimento:  

 

Morávamos numa pequena aldeia, num shtetl, como se dizia em iídiche. Iídiche, 
doutor: ninguém mais fala essa língua. Como o idioma dos índios logo estará 
esquecida. Não vem ao caso, logo muita coisa estará esquecida (MX, p. 11). 

 

Entretanto, nos escritos dos dois autores são observadas oscilações quanto à 

carga emocional associada ao iídiche. Se em muitos momentos o uso do iídiche faz 

lembrar períodos traumáticos, em outros, a sensação de acolhimento e pertença é trazida 

pelo uso de uma língua comum. Ilustra isso a percepção do protagonista Michel em 
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Mère perdue sur le world wide web a respeito do uso do iídiche, para quem, ao utilizar 

em suas viagens, se tratava sobretudo de um atributo a não ser desprezado:  

 

Son anglais n’était pas parfait ; quant au français qu’il entendit à son arrivée il 
n’y comprit rien et se trouva désemparé. Il parlait yiddish, cela pouvait l’aider, 
cela devait l’aider. C’était la seule planche de salut. Une fois déjà, en Argentine, 
il avait réussi à communiquer avec son éditeur grâce au yiddish, et, toujours 
grâce au yiddish s’était fait de nouveaux amis. Depuis, il savait que cette langue 
morte était comme un précieux talisman, un Sésame-ouvre-toi qu’il ne fallait 
pas négliger. (LFP, p. 85-86) 

 

Passam-se os anos, a menina sobrevive à guerra, é educada na França e também 

em meio a tradições judaicas (algo que poderia ser encontrado na biografia de Robin). 

Gratok desaparece como desaparecem outras lembranças daqueles momentos e locais, 

como prédios e garagens de uma Paris que se renovou. Aquela menina sem nome torna-

se tradutora de iídiche, da língua que para ela fora a do silêncio: « la langue dans 

laquelle il fallait se taire et même tousser et éternuer en dedans » (cf. LFP, p. 798). É 

com o francês, a língua de vida, a língua do dia, com a qual falava com Juliette na Paris 

ocupada, que traz à vida os mortos de sua memória e da memória de uma realidade que 

está em iídiche, ficando novamente posta em questão o dever de memória:  

 

Traduire des romanciers et des poètes juifs de langue yiddish c’était à la fois 
passer du royaume des morts à celui des vivants. Ils ressuscitaient dans une 
autre langue bien vivante celle-là, mais les traduire, c’était aussi descendre à 
chaque fois aux enfers (LFP, p.80) 

 

Este conto, uma das raras narrativas robinianas com sequência lógica e 

cronológica, particularmente não traz Montreal como cenário. Tem foco sobretudo na 

questão linguística e memorial. Contudo, a situação da personagem escritora e tradutora 

confrontada a diferentes línguas e sentimentos associados a elas, faz-nos, de alguma 

maneira, pensar na condição linguística de Montreal, ambiente cosmopolita onde 

diferentes sotaques e línguas são escutados.   
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6.5.  Mère perdue sur le world wide web 

 

 Uma data que ressurge frequentemente nos escritos de Robin é o 16 de 

julho de 1942, conhecida como “la rafle du Vél’ d’Hiv”, em português, rusga do 

velódromo de inverno de Paris, é considerado o maior aprisionamento de judeus na  

França, e que fora realizado pela policia do governo francês, durante a Segunda 

Guerra Mundial, resultando na deportação de cerca de oito mil judeus para os campos 

de extermínio. Em Gratok: langue de vie et langue de mort, a mãe da protagonista 

consegue escapar dessa operação nazista; em Mère perdue sur le World Wide Web outra 

mãe conhecera a mesma operação, também chamada de vent printanier. Ela teria sido 

considerada morta, até que seu filho, passados mais de cinquenta anos, descobre 

acidentalmente, ao ler registros de um sindicalista, indícios de que a mãe teria 

sobrevivido e fixado residência em Montreal. Esses registros levam o filho a procurar a 

mãe, ainda que questionando sua veracidade ou mesmo os propósitos dos fatos estarem 

ali relatados. 

 

Il aurait réinventé son personnage, comme si elle continuait à l’accompagner, 
comme une ombre qui continuait de vivre à ses côtés, avec laquelle il pouvait 
parler pendant des heures. Plus tard, lorsqu’il écrivit ses mémoires, il en aurait 
fait une héroïne du mouvement ouvrier, obligée de quitter New York pour se 
réfugier à Montréal […] Il y avait ainsi dans ses mémoires, un personnage 
imaginaire, un personnage réel dont il avait prolongé l’existence, un personnage 
virtuel […] il quitta ce monde en emportant son secret dans la tombe. (LFP, p. 
89) 

 

A reflexão do filho em tom de suposição e suspeita quanto aos relatos 

biográficos desse sindicalista que dava novamente vida a sua mãe, reacende o tema da 

fidelidade da biografia em relação ao fatual. Poderia tratar-se aqui de um espelhamento 
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ou um processo similar ao que propõe os escritos teóricos de Régine Robin: uma 

bioficção, que pode atribuir a um personagem pretensamente real uma nova história de 

vida, prolongando-a. 

Essa mãe tem nome: Rivka Himmelfarb, - que é também o da irmã de Michel 

falecida com três anos de idade em Le dibbouk inconnu e que ele assumira sua 

identidade na web, recriando seu passado no ambiente virtual e lhe atribuindo 

ficticiamente um destino diferente. Nesse conto também haveria nova ficção à vida de 

Rivka, para quem é proporcionada continuidade em seu percurso existencial. Bioficção 

cujo ponto de partida articula-se em torno do episódio que culminou em tantos 

desaparecimentos. Rivka estaria viva, residiria em Montreal para onde imigrara e agora 

deveria ter mais de 80 anos. 

O filho que parte a procura da mãe tem um pouco mais de sessenta anos. 

Saberemos, quase ao final da narrativa, que se chama Michel Himmelfarb. É escritor 

que, como sua mãe ou mesmo personagens de outros contos (a exemplo do personagem 

homônimo que inventa perfis nas redes sociais em Le dibbouk inconnu), pode bem 

comportar hábitos ou traços que um leitor, conhecendo um pouco Régine Robin, 

provavelmente pensaria na autora.  

Régine Robin possui uma página na internet chamada Papiers perdus na qual 

apresenta um pouco de seu histórico profissional e literário que evidentemente se 

confundem, embora procure apresentá-lo de forma distinta. Assim, sua página tem duas 

ramificações, uma, nomeada Parcours universitaire, apresenta seu perfil e links 

acadêmicos e extratos de publicações de cunho crítico ou teórico; a outra dá acesso a 

uma experimentação autobiográfica que ela realiza na web. Essa ramificação que ela 

apresenta chama-se não por acaso Rivka A. (Rivka, é o nome hebraico que utiliza 

frequentemente em seus personagens e A. provavelmente seria de Aizertin, seu nome de 

solteira). Como ela própria explica, ali encontramos “bouts de souvenirs, parcours et 
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pérégrinations à travers le monde, méditations sur l’origine, le déracinement. C’est 

mon double qui est au clavier, cette Rivka qu’il me faut apprendre à mieux connaître”. 

Uma imagem caleidoscópica dessa Rivka ultrapassa e transita em diferentes planos. 

Apresenta-se em um processo de solve e coagula, se quisermos recorrer a um termo 

hermético, mostra-se e recua, expondo o complexo e o ambíguo da identidade. 

Enquanto está em busca da mãe, Michel observa as particularidades de 

Montreal. Passa a experimentar a cidade (talvez em um processo de identificação com o 

meio que faz lembrar de algum modo fases do processo de individuação junguiano a 

que nos referimos ao analisarmos os personagens de Scliar), frequentar cafés, procurar 

lugares insólitos que poderiam integrar-se ao cenário de seus romances. A história de 

Montreal e a imigração de judeus também fariam parte de seus pontos de interesse, de 

modo a compreender o porquê de encontrar judeus envolvidos no “mundo anglófono” 

da cidade predominantemente francófona. O personagem compreenderia a origem dos 

Canadiens français (primeiros imigrantes do Quebec), o sentimento de abandono que 

permanecera no inconsciente coletivo – com a França, em meio à colonização 

impetrada, abrindo mão daquele território em 1763 –, a condição de inferioridade 

linguística e também cultural do Quebec ressentida em relação a outras localidades do 

Canadá, a intensa atuação da religião católica naquela sociedade – que resultou nas 

últimas décadas do século XX em uma dessacralização, ao ponto de transformar um 

léxico associado ao sagrado em palavrões populares: Calice, tabernacle, hostie etc. –, e 

outras particularidades que ele poderia associar a sua vivência pessoal e comunitária que 

compunha sua judeidade. 

 

Il avait fait quelques lectures, savait que ce lieu avait été autrefois la ligne de 
partage entre les Canadiens français et tous les autres dont les Juifs devenus 
anglophones quasiment dès leur arrivée vu que l’école catholique leur était 
fermée. (LFP, p. 87) 
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Assim como a Québécoite, Michel explora Montreal, quer tudo observar: 

compreender os meandros dos lugares. Ele vê uma cidade múltipla em sua 

configuração, com restaurantes e bistrôs cujas decorações e menus como também o 

cheiro dos pratos remetem às mais variadas proveniências, sobretudo europeias. O 

mercado Jean-Talon, como ocorre em La Québécoite é aqui lembrado como lugar 

simbólico da diversidade. Diversidade que vê também nas línguas praticadas. 

Diversidade potencialmente passível de desencadear divisões – pequenas getoizações 

em razão das origens de seus integrantes, comunidades linguísticas – próprias de um 

ambiente urbano transcultural sujeito a imperfeições onde se colocam em contato 

modernidades e tradições de todos os lugares.  

O anonimato de personagens ligados a memórias traumáticas e de sofrimento 

que encontramos em alguns dos contos não se repete aqui. Conhecemos seus nomes, 

porém a descrição de cada um é muito mais de ordem psicológica – constituída sob a 

lógica da suposição – do que físicas. Sob a cumplicidade dos cinquenta anos decorridos 

desde o desaparecimento da mãe, Michel sente-se incapaz de imaginar o rosto dela:“il 

n’arrivait pas à lui donner un visage. C’était ça le plus douloureux” (LFP, p. 91). A 

descrição dos lugares, fatos e pessoas sob a ação do tempo e as ressignificações de 

memórias falhas, imperfeitas ou traumáticas é mais uma vez colocada em evidência, de 

modo que o dar-se conta do indizível, do indomável e do indescritível apresenta-se 

como uma obstinação dos personagens que, como a própria Régine Robin, são 

escritores, professores, tradutores. 

A estada de Michel em Montreal acaba se transformando em um duplo percurso, 

um imbricado no outro: a busca pela mãe que depois de inúmeras pesquisas em 

bibliotecas, bares e arquivos e também através da web termina sem encontrá-la; e a 

busca de um cadinho para si próprio. Acaba fixando residência ao conhecer uma jovem 



200 

 

argentina, estrangeira como ele, com quem divide suas impressões da cidade: uma 

Montreal lugar de excelência para os errantes, os que não encontraram um “chez soi”:  

 

Oh, tu sais, on ne se sent jamais vraiment d’ici. C’est un pays bien 
compliqué. On n’en fait pas vraiment partie, non. Mais on s’y sent bien. 
C’est comme si on était à la fois dedans et dehors, à la bordure, jamais 
totalement impliqué, mais jamais totalement indifférent. Ce n’est pas le 
sentiment de l’exil, non. C’est un ailleurs. On n’est pas chez soi, voilà tout. 
(LFP, p. 99-100) 

 

 

Montreal seria para Michel esse lugar borgesiano, um jardim dos caminhos que 

se bifurcam, expressando territorialmente o reconforto que encontra no desprendimento 

de seus escritos, na folha em branco, no espaço criativo: “C’était là son chez soi dans 

les mots, les feuilles de papier, l’ordinateur et les dictionnaires”. (LPF, p. 101) 

 

 

6.6.  Journal de déglingue entre le Select et Compuserve 

 

 Não é nada simples apresentar em termos sintéticos a tessitura presente 

nos escritos de Robin. Histórias são contadas, se encontram, se dissipam, dão lugar a 

outras, reiniciam-se com cenários e acontecimentos modificados. Se preferirmos, a 

palavra história pode se substituir pela palavra pessoas, remetendo ao caráter biográfico 

e bioficcional. Journal de déglingue entre le Select et Compuserve tem ares de um 

diário, ou é escrito como se fosse um. É de cunho introspectivo, pessoal. Registro de 

tempestade de ideias no processo de criação literária, fragmentos, traços, ruínas, dejetos, 

resíduos (léxico sempre presente no texto robiniano). Parece não haver uma ordem 

lógica ou cronológica linear, aliás, isso já havíamos observado em La québécoite, essa 

vontade de escrever, de tudo notar antes que este tudo se torne familiar. Entretanto, a 
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narrativa desse processo encontra uma organização mais evidente no conto, própria de 

uma lógica que poderíamos encontrar em um diário: embora não haja datas precisas, 

indica uma sequência temporal (primeiro dia, segundo dia, até chegar ao penúltimo e ao 

último dia) e é apresentado como  

 

Journal mémoire, journal fourre-tout. Tantôt un état d’âme (pas trop), tantôt des 
esquisses de travaux, de réflexions, de citations. Vivier, répertoire, réserve de 
textes de notes. Tantôt ce sont des carnets de voyages, des impressions après de 
séances d’analyses, tantôt des aperçus sur le travail de recherche. Des mots, des 
phrases, des plans, des scénarios. Decay. Ce mot me frappe Des K. 
Délabrement, démolition, dissolution, l’engluement du temps et de l’Histoire. 
(LFP, p. 110-111) 

 

 

As observações são em primeira pessoa, em torno de estratégias de escrita, as 

escolhas de o que escrever em seu diário, as fontes a utilizar, entre elas as anotações em 

agendas (obstinação em tudo registrar, em conservar memórias como se fosse possível 

colocá-las em uma espécie de caixas de conserva) como aquela do ano de 1988, quando 

se lança na escrita de um estudo sobre Kafka. Ali estão descritas as dificuldades em 

avançar, a vida em bibliotecas e os meandros da criação de um texto, provavelmente o 

seu. 

A partir de abstrações em torno de sua rotina e de seu processo de escrita, suas 

fontes e registros como agendas de vários anos, Robin detém-se em uma das propostas 

deste livro quando descreve o processo de conservação da memória através da metáfora 

de caixas que conservariam as lembranças de cada um, de forma que a existência seria 

uma aquisição de memórias a serem guardadas nessas caixas. Elas podem ser perdidas, 

queimarem ou se misturem ao longo do tempo, desencadeando alterações ou mesmo o 

desaparecimento de seu conteúdo. Segundo Robin (ou a narradora, ou as duas, afinal, na 

liberdade da escrita bioficcional ela pode ser quem quiser ou se chamar como preferir) 

há alguns que não suportam as caixas em razão dos traumas que impedem de conservar 
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a memória, outros se revoltam contra as caixas, há ainda os que as escondem para não 

precisar olhar o que há dentro delas. «Boîtes de souvenirs, vrai et faux. Boîtes de passé 

qui passe, qui s’invente, qui se vit ou s’imagine, boîtes jaunies, pourries, boîtes de 

marché aux puces» (LFP, p. 109). Daí o desafio de administrar e gerir a memória, seja 

por meio de arquivos, seja em escritos autobiográficos ou autoficcionais. 

Os sete contos reunidos em L’immense fatigue des pierres comunicam-se entre 

eles. Neste conto, a narradora faz alusão à filha que manifesta o desejo de tudo 

abandonar e ir morar em Montreal, o que poderia ser uma referência à proposta expressa 

no primeiro conto que trata dessa expectativa de mãe e filha mudarem-se para aquela 

cidade; Manhattan bistrô, em Nova Iorque, é citado aqui como um lugar que faz falta, e 

torna-se o cenário do último conto da obra, que parece ser um dos que mais se 

assemelha a uma biografia. Entretanto, os espaços – físico e virtual – aqui em evidência 

são o Select e o Compuserve34: dois ambientes que permitem a situação de quase 

anonimato. A impessoalidade do bistrô e da web dão a liberdade de tornar-se um outro: 

na interação com o garçom ou com os membros de um grupo de discussão online os 

interlocutores são cúmplices. 

Entre divagações que escreve em seu diário e, em paralelo, a tentativa de 

escrever uma história contínua – a de uma mulher em um bistrô bebendo bourbon e 

fumando os seus Saint-Moritz Menthol e que, a uma interlocutora que veio lhe falar à 

mesa, se faz passar pela pessoa com a qual deveria se encontrar, a saber Pâmela 

Wilkinson, uma artista especialista em colagens – o que está ocorrendo é a criação de 

um pretexto para uma narrativa em que ocorre confusão de identidades. Algo que está 

operando como uma espécie de revestimento para a inserção de fragmentos e registros 

                                            

34
Compuserve foi um dos primeiros serviços de conexão à internet em âmbito internacional e foi 

responsável pela popularização dos fóruns de discussão na década de 1990. 
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desconexos, como a própria Robin informa no título com a palavra “déglingue”, que 

poderia ser traduzida como “desconjunção”.  

Sua personagem, então se identificando como Pâmela, tendo visto uma revista 

de biografias sobre medida em Montreal quis levar a situação adiante para ver até onde 

poderia chegar com o jogo biográfico, bioficcional na verdade. De forma que a narrativa 

apresenta-se na forma de uma história que está sendo inventada sobre alguém que se faz 

passar por outro. Se isso pareceu confuso, provavelmente o leitor deve reconhecer que o 

texto robiniano não visa exatamente desfazer os nós, mas colocá-los em cena. Confusão 

em três níveis: a narradora que escreve o diário, sua personagem e a autora. Quem é 

quem? Essa pergunta não é realizada, mas ao longo da narrativa parece nortear (ou 

desnortear) o leitor, tanto quanto a pergunta sobre o que é fato e o que é ficção, também 

oculta. O fictício dilui-se no fatual e vice-versa.  

Como que praticamente teorizando ao mesmo tempo em que produz literatura, o 

texto robiniano parece um labirinto identitário. O personagem cujo nome oscila, ora é 

Robin, Marta ou Pamela lembra, antes de ocorrer essa aventura no Select, de ter 

começado em Montreal com o negócio de produção de biografias fictícias numa loja 

que propunha na vitrine “biographie sur mesure”. Baseada na mesma lógica encontrada 

no conto L’agenda (a de recompor uma história a partir de traços), consistia em 

produzir biografias de clientes que forneciam fatos fragmentados, fotos e documentos e 

enriquecê-las com a intuição criativa, dando requintados contornos às memórias de 

quem pagava para ter registrado uma história de vida um tanto mais interessante que a 

original. Algo que nas narrativas de vida costuma de fato acontecer, essa transformação, 

a partir do trabalho biográfico, de pessoas comuns em personagens literários: 

 

Bref, sans s’en rendre compte au début, elle se mit à fabriquer du faux souvenir, 
du faux passé, du fantasme qui passe à l’acte, du vrai-faux ou du faux vrai, mais 
qui, après tout, n’était pas plus faux que les récits que l’on rencontrait 
communément dans la pratique du récit de vie. Rares étaient les clients qui 
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voulaient vraiment que l’on suivit avec fidélité les grands événements de leur 
existence. (LFP, p. 126-127) 

 

O fazer-se passar por outra pessoa e a confecção de biografias com evidências 

fabricadas sob medida dão destaque à questão da licença ficcional. O alternar de 

momentos e lembranças de Paris, Montreal e Nova Iorque faz retomar igualmente o 

tema da movência espacial ou da errância, que de alguma forma remonta os passos e 

impressões de imigrantes de outros tempos que viveram o “désir d’Amérique” Também 

tem lugar em meio às abstrações da personagem para o elogio ao espaço transcultural de 

Montreal onde, segundo o que é apresentado no conto, consegue comportar paradoxos, 

identidades e memórias complexas 

 

J’aime l’aspect inachevé de Québec cette fausse fragilité qu’il affiche en dépit 
de son poids de glu de mémoire quelque chose m’attire et me garde dans ce 
pays borgesien impossible dans cette identité qui cherche à se fermer en 
permanence et qui en fait est toujours ouverte. (LFP, p. 115) 

 

Ficam relegadas a um segundo plano as referências às memórias traumáticas 

associadas à comunidade judaica?Neste conto, pode-se pensar que sim, contudo, não 

deixam de se fazer presentes em alguns momentos na forma de analogias 

circunstanciais, como que se amparando da recorrente frase “Je me souviens”, que 

visualizamos diariamente em Montreal nas placas dos carros e que está cunhada no 

brasão do Quebec desde 1939, remetendo a um dever de memória: eu me lembro de um 

histórico vivido senão por mim, por meus antepassados. Assim, a situação desta 

fabricante de biografias, diante de demandas de clientes para adulterar fotos, omitir ou 

inserir pessoas, faz para ela, remeter àquela vivida na Rússia no início do século XX 

com o desaparecimento de pessoas e de evidências: “comment voulez-vous que jê fasse 

cela? lui demanda-t-elle, ébahie. Seuls les Soviétiques faisaient disparaître des 

personnages des photos officielles.” (LFP, p. 128) 
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A analogia do exercício biográfico e do pedido do cliente em apagar fatos mais 

ou menos relevantes ou circunstâncias desagradáveis, remete novamente não só aos 

mecanismos de rememoração do passado através dos vestígios, tal como é apresentado 

em L’agenda, como também destaca a importância do fazer literário nesse processo. 

Algo que Zilá Bernd também procura destacar em seu livro de ensaios Por uma estética 

dos vestígios memoriais: 

Entre memória e esquecimento, o que sobram são os vestígios, os fragmentos 
do vivido, o qual jamais pode ser recuperado na sua integralidade. De onde a 
preocupação dos regimes totalitários em apagar os rastros para que seus atos 
arbitrários não possam ser lembrados. Mas sempre sobra algum rastro que a 
sensibilidade dos escritores consegue retraçar e incorporar à matéria poética. 
Desse modo, se nossa memória é um receptáculo de resíduos memoriais, a 
literatura também o é. (BERND, Z. 2013, p. 53) 

 

A ação descrita neste conto, a de alguém que produz narrativas a partir de 

memórias e de imagens adulteradas inspiradas por imagens e memórias tidas como 

verdadeiras ou verossímeis, é o experimento literário que a bioficção proporciona. 

Como é possível observar, a própria Régine Robin insere-se nele,brinca com a ideia de 

colocar-se dentro e fora do texto. De qualquer modo, há um vinculo entre Robin e a 

personagem que também é tradutora, frequenta bistrôs, tem uma filha, luta contra prazos 

de seu editor e alimenta um fascínio pelas biografias, fictícias é claro. Talvez uma 

espécie de brincadeira identitária, confusão que provoca no leitor a impressão de um 

jogo de mostra e esconde – “Il faudrait qu’elle consulte ses journaux de 1969 et de 

1970. Elle ou moi ?” (LFP, p. 123) – e que nesse flutuar entre o fatual e o ficcional 

desperta nele a curiosidade de desconstruir ou desmembrar os personagens como quem 

busca uma verdade maior que aquela que está ali. Se este efeito ocorre, por outro lado, 

em pelo menos três oportunidades (nas páginas 129, 140 e na orelha do livro em sua 

primeira edição), encontramos na narrativa um despiste que age como que sendo uma 

advertência à ultrapassagem do texto:  



206 

 

 

Mais oui, j’ai vu Régine Robin. Elle était ici il y a encore une demi-heure. Elle a 
dû aller acheter des cigarettes au tabac du Dôme ou bien vous la trouverez chez 
Tschann, à moins qu’elle n’ait remonté la rue du Montparnasse vers la place 
Edgar-Quinet; elle a pu prendre une bière à La liberté. Vous la trouverez à la 
terrasse. Ou alors, à cette époque de l’année elle est peut-être à Montréal, à 
Outremont, à la terrasse de La Moulerie, ou au café Souvenir, rue Bernard. Ah ! 
je ne sais pas. Elle a pu prendre l’avion pour aller voir sa fille. Biographie sur 
mesure, vous ne connaissez pas son magasin ? Elle trafique des biographies de 
tout un chacun avec des images de synthèse et de drôles de petits textes. Elle 
vend des boîtes de souvenirs. Elle a fait fortune. Vous ne connaissez pas son 
magasin ? Moi, je suis Pamela Wilkinson, ou Emilia Morgan, ou Nancy Nibor, 
ou Martha Himmelfarb, ou les alias du personnage quand elle prend part à des 
forums de discussions sur Compuserve ou sur Internet ; je suis peut-être la fille 
de la narratrice, ou même Régine Robin si vous voulez. Mais laissez-moi, vous 
m’embêter à la fin, vous voyez bien qu’il est tard. Il faut absolument que je 
m’achète un paquet de Saint-Moritz Menthol. (LFP, p. 129-130) 
 
 
 

6.7.  Genealogia fictícia em Manhattan bistrô 

 

 Não há como não colocar em questão a comunicação entre o histórico, o 

ficcional, a verossimilhança e o imaginário mítico na narrativa robiniana. Não há como 

se esquivar do tema uma vez que ela a todo o momento parece convidar o leitor para 

uma reflexão a respeito de uma opacidade, ou melhor, de uma permeabilidade que se 

estabelece? A epígrafe de Raymond Quenau que inicia o conto é de saída uma 

provocação a esse respeito: 

 

Les personnages de ce roman étant réels, toute 
ressemblance avec les individus imaginaires serait fortuite 
(LFP, p. 143) 

 

 

O conto Manhattan bistrô poderia bem ser uma continuidade de Journal de 

déglingue: entre le Select et Compuserve: a imagem de alguém sentado à mesa de um 

bistrô inventando, adaptando ou ressignificando histórias de pessoas que se confundem 
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ou se fundem (pessoas e histórias) com o próprio narrador. A proposta aqui é ampliada, 

já que é a história da família que passa a ser ficcionalizada. A insistência sobre o 

romance familiar teorizado por Freud, não necessariamente estabelecendo filiações 

fictícias (o filho imaginado ter sido adotado, por exemplo, para justificar uma carência 

afetiva ressentida), mas reinventando os rumos tomados pelos membros da família ao 

longo dos tempos. Isso vem a ser o que Robin chama de roman mémoriel. 

Assim como o conto precedente, também tem forma de diário. A protagonista 

(talvez mais Robin do que nos outros contos?) se coloca em outro bistrô, desta vez em 

Nova Iorque, para iniciar a escrita de um novo livro. Nova reflexão sobre como 

proceder, como compor os capítulos, que história contar, enfim, as particularidades do 

processo criativo na composição do texto literário. Claro que preferencialmente tudo 

estará escrito no condicional para gerar uma “mémoire probable, plausible” (LFP, p. 

146) e contar, na verdade, reinventar sua genealogia: os Ajzersztein e os Segalik. Essa 

narrativa ficcional inspirada no biográfico torna possível trazer para seu mundo literário 

os mortos de sua memória.  

Nova descrição portanto de uma realidade hipotética. No caso de seus ancestrais 

terem vindo para as Américas, não nos anos sessenta, mas por volta de 1908, é via 

Hamburgo, conta ela, que teriam chegado. Aliás, Hamburgo também é descrito como 

local de partida de imigrantes judeus que deixaram a Europa nos cenários de Moacyr 

Scliar. É o caso de A Majestade do Xingu, conforme retratamos anteriormente: o 

encontro de Noel Nutels com seu incondicional admirador se dá no navio Madeira, que 

partira daquele porto rumo ao Brasil, marcando naquele momento o ingresso nos 

trópicos. Assim como Scliar, a Rússia da virada do século XIX para o século XX é para 

Robin um lugar que visita constantemente em suas obras e cujos acontecimentos 

históricos marcaram o imaginário de toda uma comunidade judaica que de lá partira em 

busca de melhores condições de vida.  
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Nessa versão genealógica descrita no conto, que faz lembrar o período de 

intensa imigração de judeus provenientes da Europa para as Américas que Moacyr 

Scliar frequentemente retrata em seus romances, a mãe de Régine Robin, Sara Fajga, 

teria oito anos ao chegar à Nova Iorque. No mesmo ano, viria a família do seu pai, então 

com quatro anos. Seus progenitores teriam assim vindo para América sem sucumbirem 

à guerra. Essa genealogia imaginária geraria mais parentes, Rivka (Régine Robin) 

nascendo em dez de dezembro de 1939 não em Paris, mas em Nova Iorque (cf. LFP. 

P.148) tendo pais músicos, uma vida confortável, estudado em Harvard. Poderia, 

segundo ela própria, se chamar Rebeca no lugar de Régine, nome ocidental também 

associado ao nome hebraico. 

Não há aqui exatamente uma história estruturada como o faz Moacyr Scliar: 

situação introdutória anunciando uma aventura, caminho percorrido e possível desfecho 

que remete a um aprendizado, a tal linguagem parabólica a que nos referimos 

anteriormente. O processo de escrita no caso de Manhattan bistrô é ele próprio uma 

manifestação da impossibilidade de narrar a perda da família, a perda da memória que 

sua ancestralidade teria produzido, e que assim mesmo algo deve ser contado: “On sait 

bien que l’écriture prend toujours le sujet en défaut. Autobiographie, autofiction, auto-

analyse, autobiotexte, tout ce qu’on veut. Jouer avec l’identité narrative, savoir qu’on 

joue avec, c’est tout.” (LFP, p. 151) 

No terceiro capítulo que a personagem escreve sobre sua genealogia, em uma 

nova tentativa de imaginar as consequências de um passado diferente daquele que é 

conhecido, há uma narrativa sobre a figura do pai (retratada anteriormente em seu livro 

Le cheval blanc de Lenine : ou l’histoire autre, 1979) que tendo hipoteticamente 

abandonado a vida de músico na orquestra, teria ingressado no exército vermelho em 

meados de 1918. Esse período aparece reincidentemente também nas obras de Scliar, 

ratificando ser um momento relevante, não apenas para a autora, às voltas com sua 
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memória familiar, mas para a memória coletiva judaica. A lembrar Isaac Babel, escritor 

e jornalista russo de origem judaica que também, se utilizarmos o termo de Robin, 

torna-se um personagem bioficcional em A Majestade do Xingu. Como o pai da 

escritora (ou o pai de Robin), Isaac ingressara no exército vermelho mais ou menos na 

mesma época e viu frustradas suas expectativas depositadas naquele movimento, que se 

desenvolveu em uma direção diferente de seus ideais. Conforme abordamos 

anteriormente, Isaac ficou historicamente conhecido pelo seu livro A cavalaria 

vermelha, que denunciava as atrocidades cometidas durante a guerra. Na descrição 

daquele período, em Manhattan Bistro, o humor se faz presente para acusar o 

sentimento de perseguição atemporal: 

 

Et n’est pas oublier l’épisode légendaire de 1918. L’armée allemande occupe 
Kaluszyn. Mais attention, ne pas se tromper de guerre. Cette fois, pour les Juifs, 
les Allemands représentent la civilisation contre la botte tsariste qui écrase la 
Pologne (LFP, p. 162) 

 

É possível encontrar humor na obra de Robin, o que certamente implica levar em 

conta que ele é um tanto diferente quando comparado com o humor que encontramos na 

obra de Moacyr Scliar. O humor robiniano é tenso, impacta. Não visa conferir algum 

aspecto lúdico ou divertido nas cenas descritas, mas expor o absurdo dos 

acontecimentos. Um absurdo que impregna, que parece perdurar e permear. Contamina 

a linguagem, os lugares, os momentos. A escolha do trecho de uma conversa de La 

danse de Gengis Cohn de Romain Gary como epígrafe de Manhattan bistro, ilustra esse 

sentido, ao colocar lado a lado como local de prática de língua um curso para este fim e 

um campo de concentração: 

 

- Tiens, vous parlez yiddish ? 
- Couramment. 
- Berlitz ?  
- Non, Treblinka. (LFP, p. 143) 
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Se isso ocorre também em Scliar, seu humor é, contudo, percebido como algo 

sutil, uma ironia que ao mesmo tempo acusa sofrimento e procura atenuar a dor. A 

memória residual de experiências traumatizantes também assombra às vezes 

circunstâncias aparentemente desconexas. No entanto, quando ocorre, na própria 

narrativa geralmente sucede uma autocrítica. Ilustra isso o episódio de O Centauro no 

jardim em que personagens comentam temer a perseguição política no período militar e 

ao mesmo tempo fazem um recuo avaliando que pode se tratar de paranoia judaica: “um 

reflexo de enxergar tribunais da inquisição e fornos crematórios por toda parte” (CJ, p. 

130). A observância de maior ou menor intensidade e relevância desses traumas 

associativos nas obras de Scliar e de Robin pode levar em conta o fato de que enquanto 

um autor teria conhecido a realidade da guerra, o outro é um descendente de imigrantes 

que não conheceram a guerra pessoalmente. 

A obsessão pela história de sua família, que começa e se interrompe a cada final 

de capítulo (cinco ao todo), retoma mais uma vez a estratégia encontrada em La 

Québécoite, demonstrando paradoxalmente o desejo de narrar e a impossibilidade de 

fazê-lo, resultando a todo o momento em um ato de desconstrução: “Casser le texte, 

empêcher le texte de prendre comme une mayonnaise”. (LFP, p. 162) 

De estrutura textual híbrida, em alguns momentos o texto apresenta a 

configuração de uma narrativa poética onde fica em destaque a reconstrução/recriação 

dos fatos. O problema levantado pelo escritor, aqui personagem, a saber, a narração do 

indizível, torna-se o objeto de escrita 

 

Mutité des figures. 
Leur rendre un corps, un nom, une tombe. 
L’histoire de ma famille. 
Ma place dans l’arbre généalogique décimé.  
Est-ce que cela constitue un début de travail de deuil ? 
Paroles mortes.  
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Mots en impasses.  
Mots perdus en gare de triage. 
Silence du comme si de rien n’était. 
On efface tout et on recommence. 
On efface tout ? (LFP, p. 164) 

 

Sentado no Manhattan Bistro, encontra-se esse escritor com seu caderno de 

anotações, seus cigarros Saint-Moritz Menthol, jornais, notas espalhadas sobre a mesa e 

um copo de Bourbon. Quer lutar contra a perda, relatar, contar, testemunhar em 

palavras. As palavras que servem para impedir que os homens se apaguem 

completamente, como faz lembrar a extensa citação de Romain Gary encontrada na 

página 165. Lançando mão de uma intertextualidade, procura quase como uma forma de 

justificar o porquê de escrever uma genealogia bioficcional. A exemplo de outros 

momentos, as citações utilizadas por Robin, mesmo quando extraídas de outros 

romances, dão à sua produção literária um caráter ensaístico. Nesse caso, o dever de 

memória é o que está em evidência: 

 

Quand tu seras devenu ce que ta mère a dit, ne nous oublie pas. Tu sais Romain, 
les gens comme nous sont toujours menacés, surtout par le temps qui courent. 
Et puis nous sommes dans un pays où on ne nous aime pas beaucoup… Je ne 
suis pas sûr que ta mère n’ait pas vu trop grand, mais si un jour tu deviens 
écrivain, que tu as accès à des journaux, ce sera à toi de garder notre mémoire. 
Les mots servent à cela, à empêcher que les hommes s’effacent complètement. 
 
Écris des textes qui donnent la parole à ceux que tu as connus. Ne dis pas 
forcément les choses comme elles se sont passées, mais transforme-les en 
légendes, et trouve le ton de voix qu’il faut pour les raconter. Ou alors cite les 
noms, mais précise bien où nous habitions. Pour moi, contente-toi de leur 
dire :« au numéro 16 de la rue Grande Pohulawska à Wilno, habitait un certain 
M. Piekielny » et cela suffira. (LFP, p. 165)35 

 

Contudo, se esse escritor se sente assim respaldado para liberar-se das amarras 

da exatidão, no resgate da memória, confronta-se com outros aspectos do conteúdo de 

sua escrita que vão da hesitação de como dar conta do indizível – Seria necessário 

                                            
35A referência a essa citação aparece na obra da seguinte maneira: “Romain Gary, citado por Pierre 
Bayard, Il était deux fois Roman Gary, Paris, Presses universitaires de France, 1990, p. 123”. 
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transmitir a ausência, a lacuna? – ao temor quanto ao excesso, a memória em demasia – 

“l’hypermémoire se stérilise, s’empêtre, s’empierre dans ses stèles mémorielles”. (LFP, 

p. 165) 

Na confecção dos cinco capítulos – uma mistura de ensaio e texto literário, 

talvez mesmo uma análise discursiva do processo criativo – está traçada uma estratégia 

de colocar no mesmo espaço “aquilo que quer fazer”, isto é, o sentido que pretende dar 

ao seu texto que contém evidentemente memórias associadas a vivências familiares 

durante a Segunda Guerra, particularmente o ano de 1942, e fragmentos advindos de sua 

passagem por lugares em diferentes momentos que inseridos ali, ganham toque de 

pessoalidade. 

 

Mettre en rapport ce que je veux faire avec ce que j’ai vu dans différents 
musées, galeries de New York ces temps-ci. Quelque chose qui a à voir avec 
le travail de la trace, du souvenir-écran, de la mémoire ou plutôt de la 
démémoire, de ce qui tient lieu de mémoire, avec le travail du deuil. (LPF, p. 
156) 

 

Esse procedimento antecipa propostas de publicações subsequentes de Régine 

Robin tais como Berlin Chantiers (2001) e Le mal de Paris (2014), que contêm relatos 

de suas impressões sobre essas cidades, espaços urbanos pelos quais a autora transitou 

ao longo dos anos e cujas memórias que a eles são associadas contrastam com o 

cosmopolitismo e a diversidade cultural que apresentam no início do século XXI.  
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7. ASPECTOS COMUNICANTES: O LEGADO 
KAFKIANO E OUTRAS INTERCOMUNICAÇÕES NA 
OBRA DE MOACYR E DE RÉGINE ROBIN 

 

 

Ao pensarem na condição judaica, tanto Scliar como Robin encontram em Kafka 

e sua obra um referencial. Robin publica em 1989 um minucioso ensaio sobre a obra do 

autor, onde entre outras coisas salienta a questão da tradição judaica e a modernidade. É 

consenso, como afirma Robin, que em termos de análise crítica já se disse tudo sobre 

Kafka como também que ao se tratar de identidade judaica há muito que se ver em sua 

obra.  

A admiração de Scliar pela obra kafkiana permeia até mesmo sua estilística. 

Segundo ele, Kafka não negava sua condição judaica. Desenvolvera-se em um contexto 

de diversidade cultural e fora criado ao mesmo tempo em ambiente familiar judaico; 

vivia entre os tchecos, povo “cuja identidade nacional era mal definida” e se expressava 

em alemão. Uma existência complexa, híbrida que influenciou sua produção literária 

perfazendo o que Scliar chama de “características judaicas na obra de Kafka” (SCLIAR, 

1985, p. 76). 

É justamente na admiração da parábola e seu caminho oblíquo, recurso 

magnificamente explorado por Kafka, que a definição do que Scliar entende por 

condição judaica (e a sua autodefinição nesta intersecção enquanto médico, judeu e 

escritor) é dada através de um episódio que rememora de sua infância em uma narrativa 

semelhante a uma parábola. Lembra de sensações em torno de quando tinha três anos e 

tentava salvar palitos de fósforo da chuva (pequenas criaturas em sua fantasia). Disso, 

depreende que além de uma fantasia de criança, podem estar contidas aí congruências 

de sua identidade que ele mesmo elenca: o desejo de salvar que é a “aflição que move 
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os médicos”, “ansiedade da separação” e o senso de “solidariedade”. Alega que pode 

estar aqui a evocação de uma memória judaica: “A ancestral sensação de uma terra 

estranha, da catástrofe iminente (os temporais da história). A eterna busca de um lugar 

abrigado, seja este lugar o colo da mãe, a casa paterna, ou o Estado protetor.” 

(SCLIAR, 1985, p. 6) 

Esta forma de contar mostra um pouco do estilo da escrita de Scliar, 

consequência de seu vivido e de suas heranças literárias. Seria tal como Barthes entende 

metaforicamente por estilo: uma equação entre a intenção literária e a estrutura carnal 

do autor (BARTHES, 2004, p. 11).  

Podemos encontrar questões bastante semelhantes às levantadas neste pequeno 

relato na obra de Robin: a necessidade de lembrar, o árduo exercício de preencher na 

memória o espaço ocupado pelo inexato, pelo esquecimento; tentar entender o porquê 

do esquecimento. “Fósforos queimados”, “tocos de cigarros”, esses restos cuja 

tendência é o desaparecimento. Recolhe-los é esse esforço da escrita, que ao mesmo 

tempo em que resgata, condena o fato ao limite do relato, ao perde e ganha do exercício 

da escrita.  

A bagagem intelectual e o potencial em agregar em seu manancial significativo 

volume de escritos relevantes de diferentes áreas das ciências humanas, nos fornece 

elementos de base para compreendermos sua obra como uma grande rede de 

intertextualidades. La québécoite pode ser pensado como um romance cujas referências 

foram perdidas, pulverizadas tal como um copo de cristal (esse mesmo copo utilizado 

nos casamentos judaicos, para nos atermos a esta representação simbólica) que, uma vez 

quebrado não pode ser reconstituído. La québécoite não é outra coisa senão fragmentos 

deste copo, acrescido de algumas impurezas diante da tentativa de reconstituição. Essas 

impurezas (um elogio à impureza, se quisermos) são elementos que compõem uma nova 

criação, novos sentidos e formas: a poeira da gênese literária.  
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O estudo desse texto-cristal pode informar traços de Franz Kafka, Elias Canetti, 

George Pérec, Rimbaud, Blanchot, Borges, Freud ou ainda encontrar outros. O jogo da 

intertextualidade é inesgotável, ganha vida e, não raro, foge ao controle do próprio 

escritor.  

Entre suas filiações literárias Robin parece identificar-se especialmente com a 

escrita de Franz Kafka, esse escritor que soube expressar, através de sua obra, a 

perplexidade e a estranheza que lhe impunham uma época e uma instabilidade particular 

de sua condição linguística, identitária e cultural. A questão da linguagem atrai 

sobretudo a atenção de Robin à medida que ela reconhece em Kafka que a estranheza, o 

tornar-se estrangeiro tem uma correlação com a língua:   

 

Ce qu’il a encore à nous dire, c’est qu’il n’y a que du langage, que tout se joue 
dans l’étrangeté de la langue et dans le devenir étranger de la langue, dans la 
non-totalisation et la déterritorialisation, dans le déracinement et le devenir 
autre, dans ce flux perpétuel de transformations, de déplacements, de 
substitutions. (ROBIN, 1989b, p. 22) 

 

Nessa mesma obra, intitulada simplesmente Kafka, resultante do estudo de sua 

tese, Robin destinada boa parte à questão da língua:  

 

Pas installé dans la langue allemande, détestant l’allemand, mais grand écrivain 
dans la langue allemande, incapable d’écrire et de penser même dans une autre 
langue. Ni sioniste, ni anti-sioniste, ni yiddishiste, ni tout à fait étranger au 
yiddish, fantasmant sur le yiddish sans le connaître, toujours à côté de. 
(ROBIN, 1989b, p. 10) 

 

Esta questão de sentir-se à margem, à côté de, é frequentemente perceptível nos 

personagens de Robin. Alguém que comunique francês mas que tem necessidade do 

iídiche, ou do inglês para expressar alguma coisa que não tem sentido em sua própria 

língua e que, ainda que dominando outras línguas, compreende que nenhuma pode de 

fato ocupar o lugar da língua materna. A relação que Robin estabelece com a escrita de 
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Kafka é intensa. Habitada pelas leituras de Kafka, a Québécoite, por exemplo, também 

perdeu sua língua em algum lugar.  

Nesse estudo exaustivo sobre ele, Robin frequentemente tece comentários que 

poderiam ser atribuídos a sua própria produção, de forma que se suprimirmos os 

referentes da citação que segue, provavelmente pairaria a dúvida se se trata da obra de 

Kafka ou a de Robin, sobretudo a destacar a condição do entre-dois, que adota muitas 

vezes para expor tanto sua condição como a de seus personagens: 

 

Et Kafka par sa position réelle et son écriture vient nous rappeler étrangement 
que la seule position d’écriture est une position d’entre-deux, de dedans/dehors, 
une position inconfortable mais nécessaire de bordure et de frontière, de zone 
indistincte où toutes les certitudes s’effondrent. (ROBIN, 1989b, p.22) 

 

Se por um lado, Robin enquanto que crítica observa em seus estudos que a mãe 

(sua ausência) se apresenta como um elemento de análise em Kafka - A mãe, a nostalgia 

da mãe, do paraíso perdido, será marcada nele pela aspiração à fusão, à união, à 

indistinção, à plenitude e pela repulsa do lacunar, do caos e da hiância (ROBIN, 

1989b, p.12) -, vamos encontrar nas próprias obras de Robin conflitos entre mãe e filha. 

Pastiche kafkiano, espécie de autobiografia, destaque da figura da mãe na cultura 

judaica? A relação materna em conflito está presente no romance: Mime Yente e a 

Québécoite ou a narradora (aqui, geradora de seus personagens) sempre questionando a 

sorte de seus personagens ou ainda, como em seu conto L’immense fatigue des pierres, 

no qual a expectativa do encontro entre mãe e filha assinala um conflito proveniente da 

impossibilidade de uma compreender as razões do distanciamento de outra. Não é por 

acaso que, no conto, o encontro que realizam se dá em um aeroporto: esse lugar do 

transitório, muito peculiar ao estrangeiro ou ao judeu errante que não tem ponto de 

partida nem de chegada. 
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A origem perdida, o enraízamento impossível, a memória que mergulha, o 
presente em suspenso. O espaço do estrangeiro é um trem em movimento, um 
avião em pleno voo, a própria transição que exclui a parada. (KRISTEVA, 
1989, p.18)  

 

As interpretações que Robin dá a obra kafkiana fazem-nos pensar se o mesmo 

não se aplica as intenções implícitas ou explícitas da própria autora no que tange sua 

produção. Não poderíamos fazer tal inferência diante dessa sua afirmação encontrada 

em sua obra Kafka?  

 

Il écrit pour tenter désespérément de trouver une raison de vivre ou pour mettre 
en mots sa vie intérieure qui s'apparente au rêve, comme il le dit lui-même, et 
qu'il sent si riche dans sa confusion(ROBIN, 1989b, p. 14) 

 

A condição judaica ou mesmo quebequense não poderia ser de alguma maneira 

traduzida por essa rica confusão? A québécoite criada por Robin não tenta captar a 

imagem caleidoscópica de Montreal e encontrar nela uma razão de viver como Kafka o 

faz com sua escrita, segundo ela define? 

Um olhar sobre a Québécoite, sobre sua permanente errância espacial e 

identitária - a narradora sendo incapaz de reservar um destino a sua personagem, ou 

mesmo de lhe dar um nome ou decidir o curso de sua narrativa: sem lógica, nem 

lugar… - e sobre a estética textual híbrida - um autor a hesitar sobre o caráter de sua 

obra, se se trata do real, do ficcional, do biográfico, si esta composição de fragmentos 

que confere à obra, segundo o que a critica costuma classificar, um status de pós-

moderna é de fato um romance - permitindo atribuir a Robin o que ela própria confere à 

Kafka: o status de escritor da indecidibilidade.  

 

Dans le cadre d'une sociologie de la littérature, il est possible de déceler à la fois 
les stratégies particulières que Kafka déploie qui renvoient à une surenchère au 
désintéressement, et le créneau qui va être le sien dans la littérature d'expression 
allemande de la modernité, celui del’indécidabilité et de la méta-fiction, de 
l'oscillation polysémique et de la suspension du sens, du sens ouvert par le blanc 
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du texte, par l'inscription du manque,piège offert au délire et au commentaire 
interprétatif des analystes. (ROBIN, 1989b, p.14) 

 

Em La Québécoite, se a personagem finalmente se instala, é a narradora que não 

está à vontade e mergulha no trauma judaico, manifestando a dificuldade de expor pela 

escrita a sua angústia por fazer parte dessa geração do pós-guerra e sua impossibilidade 

de tudo dizer. O que fazer, senão deixar a falar o silêncio? Angústia de dizer e não dizer 

existencial como na escrita de Kafka: se escrever é condenar o não dito à morte, o dito 

no entanto torna-se a morte. O que fazer com o indizível? A questão resta aberta no 

romance. 

Robin vê no protagonista de A metamorfose, Gregor Samsa, a metáfora da 

condição judaica (que embora esteja sempre presente na obra de Kafka, jamais fora 

abordada diretamente - a crítica observa que na literatura brasileira, o mesmo ocorre em 

Clarice Lispector, que traz elementos atinentes à condição judaica, sem contudo, 

explicitar. A hora da estrela seria um exemplo disso36.) como a do estrangeiro, do 

estranho ou daquele que se sente, por fatores internos e externos, excluído e que 

vivencia a relação em amplo espectro do dentro e do fora: 

 

Il représente le paradigme de tous les exclus, les bannis, les rejetés, ceux que 
l'on ne peut accepter, une altérité qu'on ne peut regarder en face, telle la 
Méduse. Est-il le Juif, ce paria par excellence ? Est-il l'artiste, l'écrivain dont la 
sensibilité ne peut s'accorder aux mesquineries familiales de la vie quotidienne ? 
Est-il l'homosexuel qui s’ignore mais qui refoule son propre rejet par une 
société intolérante et qui finit par intérioriser ce rejet en culpabilisant ?Est-il le 
malade, celui qui fait peur, nous renvoyant à notre mort, nous rappelant qu'il y a 
de la mort ? Est-il tout simplement l'étranger, l'autre en nous et en dehors de 
nous, figurant ce qui se joue dans l'altérité et l’inquiétante étrangeté ? Grégoire 
est tout cela à la fois ou une seule de ces acceptions, ou littéralement le cafard 
qui va mourir et finir dans la poubelle. (ROBIN, 1989b, p. 15-16) 

 

                                            
36Uma inferência sugestiva, no entanto, seria quanto ao nome da protagonista. Macabéa, nome curioso 
para uma jovem nordestina, mas que poderia fazer pensar nos macabeus (cerca de 160 anos a.C), 
conhecidos como resistentes à ordem estabelecida.  
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Samsa e a Québécoite têm em comum esse medo da solidão e de não poder 

suportar a própria diferença em relação ao meio e ao outro. Apesar de situações 

distintas, ambos estão às voltas com o sentimento da exclusão. 

 

Il lui répéterait jour après jour que n’étant pas d’ici elle ne pourrait jamais 
comprendre. Elle aurait fini par déposer les armes. Exclue. Seule dans cette 
ville-collage, cette ville-livre, cette ville-histoire. (LQ, p.144) 

 

La Québécoite seria, por assim dizer, um texto Kafka, uma busca da judeidade, 

da língua, de um cadinho por um indivíduo que sofre do mal para o qual o exílio um 

lenitivo e a linguagem uma residência: langage carrefour, errant, mobile comme toi, 

comme elle, habiter une langue, une complicité intraduisible (LQ, p. 139). Na verdade, 

a língua em Robin não só faz parte da constituição identitária mas confunde-se com ela: 

Un langage sang, mort, blessure, un langage pogrom et peur. Un langage mémoire. 

(LQ, p. 140) 

Lembrar uma língua morta é fazer também vir à tona um passado associado a 

ela, revivê-la. Muitos associam o iídiche a uma língua – na verdade é um dialeto – de 

angústia e de dor e utilizada por pessoas em sua grande maioria em idade avançada. Via 

de regra, imigrantes que chegavam às Américas não viam vantagem na sua transmissão 

para as novas gerações, sentiam necessidade de um distanciamento de traços que 

remetessem a locais e períodos recentes. O fato de transmitir essa “língua de morte” que 

lembra a diáspora implica rememorar o passado do trauma. Por outro lado, reencontrar 

o iídiche é talvez uma forma de convergência cultural e de resistência a 

“disneylandização” ou “macdonaldização”, como afirmam os críticos em estudos 

culturais. 

A relação com essa língua (dialeto, embora Robin e mesmo Scliar 

frequentemente o aborde como língua) pode esboçar a noção de perda como a de 
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imprevisibilidade, isso se considerarmos que ela é híbrida, impregnada de um léxico 

sobretudo proveniente da língua alemã. 

 

Se taire peut-être – 
peut-être – 
Écrire – avec les six millions de lettres de l’alphabet juif (LQ, p.19) 

 

Esse número, que remete aos judeus mortos durante a Segunda Guerra Mundial, 

sugere o desejo de perpetuá-los ou seria uma metáfora a indicar que cada letra disposta 

sobre a página é a morte revelada? 

Se tomarmos ainda A metamorfose para pensarmos a respeito da permeabilidade 

de Kafka na obra de Scliar, uma das grandes preocupações expressas de seus 

personagens não é simplesmente o desejo de sentir-se inserido no meio, mas o temor de 

se tornar, sob o olhar do outro, uma figura ex-cêntrica, uma aberração. Isso está bem 

evidente em O centauro no jardim. No início do romance que começa em tom de 

epílogo, o protagonista está em um restaurante confraternizando com a esposa e seus 

amigos e inicia seu relato com “Somos, agora, iguais a todos. Já não chamamos a 

atenção de ninguém. Passou a época em que éramos considerados esquisitos” (CJ, 

p.10). Assim como Samsa, Guedali está às voltas com a incompreensão de si mesmo A 

vontade de identificação com o meio, o desejo de ser igual, escamoteia inquietação com 

sua condição múltipla, híbrida, a que alegoricamente é traduzida pela figura do 

centauro. As angustiantes indagações do personagem-narrador em torno da forma como 

veio ao mundo traz em mente a perplexidade que Samsa experimentara em seu quarto: 

 

Aos poucos a sensação de diferença, de bizarria, me impregna, incorpora-se ao 
meu modo de ser; antes mesmo da pergunta – inevitável e temível: por que sou 
assim? O que aconteceu, para que eu nascesse deste jeito? (CJ, p. 35) 
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Outros romances de Scliar também abordam essa questão e fazem mesmo 

explicitamente referência a esse consagrado personagem kafkiano. Se em Deuses de 

Raquel, a questão da inserção em contexto comunitário outro, cria conflitos internos na 

personagem, que quer encaixar-se no seio escolar de educação cristã através da 

dissimulação do aceite dos ícones religiosos no colégio de freiras, em A guerra no Bom 

fim, o personagem Marcos, conforme a narrativa, diferentemente dos amigos do bairro, 

que estudavam no colégio israelita, sofria com perseguição e preconceito em sua escola, 

onde o professor frequentemente acusava os judeus. Perseguido e violentado, Marcos 

suicida-se com veneno de barata. Esta passagem é interessante, à medida que, escapa 

um pouco ao estilo do autor, que retrata situações de preconceito e tensão com relação a 

indivíduos de origem judaica, via de regra, fazendo o uso do recurso do “detour” 

(desvio), ou seja, evitando o relato cru e vil dos conflitos interpondo preferencialmente 

o humor e sugestões imagéticas sutis. A crueldade da circunstância em questão associa-

se a literatura kafkiana: Marcos sucumbindo como uma barata comunica com a sorte de 

Gregor Samsa:  

 

Uma espécie de secura apertou-lhe a garganta, desceu-lhe pelos braços e pernas 
que ficaram escuros e como patas de barata. E barata ele virou, uma barata 
grande voava sobre o Bom Fim e olhava, divertida, o velório na Rua Felipe 
Camarão.  
Dizem que esta história foi narrada, de maneira ligeiramente diferente, por um 
autor judeu chamado Franz Kafka. Dizem também que ele era tchecoeslovaco, 
que morreu em 1924, que foi o escritor do absurdo e da alienação etc. É 
possível. Mas também é possível que Franz Kafka tivesse morado na Rua 
Henrique Dias. Um menino magro, que falava pouco e aos domingos usava 
fatiota e gravata, corresponde aproximadamente à descrição deste Kafka. 
(SCLIAR, 1972, p. 17) 

 

O personagem-narrador de A majestade do Xingu, enquanto aguarda por clientes 

cada vez mais raros, torna-se um devorador de livros, livros que o levavam para um 

mundo onde a possibilidade de identificar-se parece evidente: “lia Machado, lia Buber, 
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lia Kafka, Lia todos esses autores como se estivesse hipnotizado” (SCLIAR, 1997, p. 

186)  

Narrando os seus traumas referentes a línguas, culturas ou sociedades nas quais 

transitava sem realmente encontrar o seu cadinho, Kafka se torna uma fonte onde Robin 

vai encontrar subsídios temáticos e estilísticos. Reforçando a sua ênfase na observação 

do fragmento, entre-dois, desordem, ruptura, clivagem. A Québécoite, sua personagem 

igualmente leitora de Kafka, encontraria algum reconforto, ainda que em leituras não 

forçosamente confortáveis:  

 

Tu aimais, l’été, venir t’allonger sur la pierre en face de la bibliothèque et te 
laisser aller, les lettres à Milena de Kafka te servant d’oreiller, juste au- dessous 
du grand érable dont les feuilles d’un vert transparent dentelaient le bleu du ciel. 
(LQ, p. 153)  

 

 

Além dessa permeabilidade evidente e profícua com Kafka, poderíamos destacar 

o intertexto com a escrita de outros autores, conforme apresentamos. Em seus ensaios, 

Robin destaca uma série de características de escritores que estima, insistindo 

geralmente em procedimentos, ênfases ou estilos que ela própria emprega. Outro 

exemplo disso seria Georges Perec, para quem as palavras devem ser trituradas, 

rompidas, laceradas, conforme lembra Robin ao citar uma frase de Perec que ela 

considera axial na obra dele: “todo escritor deve saber isto: não se faz texto sem 

quebrar as palavras”. (ROBIN, 1993, p. 173) 

Perec desenvolve mecanismos de preservação não somente da língua mas da 

memória das coisas nessa língua. Em Le deuil de l’origine, Robin observa que Perec, 

esse “colecionador de restos”, de textos-ruína, procura em suas obras dar conta do 

biográfico e da sua necessidade da “oscilação perpétua entre a busca de uma palavra 

de verdade e a escrita como refúgio”. (ROBIN, 1993, p. 192). Ele mesmo, na visão de 
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Robin, escreve apropriando-se de uma vasta herança literária: “Perec constrói um 

espaço textual balizado por autores de que gosta, que lê e relê ou conhece de cor, um 

espaço ficcional no qual tenta se mover.”(ROBIN, 1993, p. 183) 

O volume de listas, essa instância do detalhe que dão acesso a uma via de 

observação das diferenças e da realidade quebequense que tratamos anteriormente, 

lembra a estética textual híbrida das obras de Perec. Em A vida modo de usar, por 

exemplo, encontramos vasta lista de compras diárias: pães, café etc. Também ali 

encontramos uma construção narrativa sem necessariamente uma ordem cronológica, de 

forma que o romance é conhecido por ser possível lê-lo numa sequência aleatória, 

exceptuando-se o final, como um quebra cabeça que pode ser montado a partir de 

qualquer parte. Robin qualifica o romance como “um quebra-cabeça da literatura 

contemporânea cujas peças são os escritos dos outros”. (ROBIN, 1993, p. 237) 

Ainda uma interessante coincidência é o fato de que Robin, analisando a obra de 

Perec em Le deuil de l’origine, nos revela seu interesse pelo jogo dos condicionais, 

efeito estético tão relevante em sua produção romanesca: 

 

Très souvent, la formule « on dit que »,« ils auraient fait », ils seraient partis » 
ou « on dit que… mais on ne sait pas, on ne sait rien ». Jeu du conditionnel si 
cher à l'écrivain et affirmation d’un renseignement qui est nié en même temps 
qu’il est exhibé. (ROBIN, 1993, p. 210) 

 

Certamente Robin encontrou em Perec, Kafka e outros, inspirações para compor 

seu fazer literário, como é o caso de La Québécoite, esse romance com ares de rascunho 

ou experimento, como se um texto colocado a limpo viesse esconder algum sentido 

desperto pelo inconsciente do escritor. Poderíamos pensar que se trata de uma 

disposição textual onde cada palavra poderia ser uma espécie de hipertexto? La 

Québécoite traz um pouco da alma desses escritores que habitam Robin. Faz-nos 

lembrar o mito do dibbouk, próprio da cultura judaica (um homem habitado pela alma 
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de outro). Mito este que está em evidência no conto Le dibbouk inconnu, em L’immense 

fatigue des pierres, onde a narradora cai na armadilha de sua própria escrita ao assumir 

a identidade de outra pessoa. 

A situação de estar-se impregnado e trabalhado pelo próprio objeto de 

abordagem parece ser uma recorrência nas obras de Robin. O exemplo do dibbouk, na 

alegoria de resgatar a memória de outrem, integrando-a na sua, como ocorre neste 

referido conto, não é único. A analogia pode ser percebida no que tange a questão da 

língua: a significação própria de cada uma, o sinalizar que cada língua expressa uma 

alma distinta. Nas palavras da autora, valendo-se de outra figura mitológica da tradição 

judaica: “A língua é assim como um Golem que é facilmente manipulável, mas que 

poderia, se não se tomar cuidado, ter sua revanche e tornar-se um agente autônomo”. 

(ROBIN, 1993, p. 252) 

Não por acaso, passados alguns anos, em 1997, Robin publica Le Golem de 

l’écriture : de l’autofiction au cybersoi, onde dedica uma análise às obras de Serge 

Doubrovsky, Philip Roth, Romain Gary entre outros, tendo como foco a biografia, a 

autoficção e a questão das identidades fantasmadas, que enseja a possibilidade de 

experimentar ou reinventar identidades sob a cumplicidade da ficção. 

Este caminho, aliás, é o seguido em L’immense fatigue des pierres, onde 

memórias individuais e coletivas – reais ou imaginárias – se inter-relacionam resultando 

no experimento bioficcional.   

Então, não surpreende constatarmos o quanto suas leituras e suas pesquisas 

teóricas permeiam sua produção literária. A crítica que tece sobre a obra de Perec não 

seria a própria proposta de expressão literária de Robin?  

 

Fragilité du temps. Confronté à la nécessité intérieure d’écrire même de façon 
oblique son autobiographie, ou quelque chose qui relève du biographique, G. 
Perec bute sur l’incertain, des bribes, des traces ténues, des bouts qui, 
contrairement au puzzle qu'il affectionne tant, ne se relient pas entre eux. 
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Souvenirs suspects, brouillés, improbables ou probables tour à tour, sans lien ; 
mémoire impossible. D’où l’image du trou, du vide et du blanc. Mémoire 
potentielle jamais tout à fait réelle. C’est si vrai que l’identité elle-même 
vacille. (ROBIN, 1993, p. 177-78) 

 

Essa questão da identidade que vacila, transformando o sujeito da narrativa em 

agente ou vítima do experimento de outras identidades, está em evidência em alguns 

dos seus contos como Le Journal de la déglingue entre le Select et Compuserve, 

Manhattan bistro, Mère perdue sur le World Wide Web e Le dibbouk inconnu. Neles 

também está em destaque aquilo que Robin identifica ao debruçar-se nas obras de 

Georges Perec, particularmente Je suis né (Seuil, 1990), a saber, uma escrita 

genealógica, mas ficcional, que é de alguma forma uma auto-análise, busca de uma 

verdadeira filiação, mas ao mesmo tempo, pelo mesmo gesto, escrita baluarte. (cf. 

ROBIN, 1993, p. 209) 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 
Os estudos comparatistas realizados dão conta que literaturas brasileira e 

quebequense possuem aspectos comuns sobretudo se tomarmos como parâmetro a 

recorrência às temáticas identitárias, o empenho em valorizar a memória coletiva e o 

ambiente multicultural, o que pode ser de forma mais ampla constatado nas três 

Américas, de forma a aportar subsídios para reforçar o estabelecimento de uma 

literatura comparada inter-americana. Entretanto isso não vem a excluir que em outros 

espaços isso pode igualmente ser verificável em intensidades e momentos históricos 

distintos.  

O historiador e sociólogo canadense Gérard Bouchard prefere não pensar em 

uma cultura americana comum, mas considerar que nas Américas as nações e culturas 

confrontaram-se desde seu nascimento e ao longo de sua história com problemas 

semelhantes. Trata-se de uma posição interessante e que não torna menos verdadeiro o 

fato de ser possível encontrarmos inúmeros elementos comparativos ou estratégias de 

abordagem similares. O emprego de ícones, alegorias e mitos cumpre importante papel, 

na medida em que estes permitem abordar temáticas às vezes delicadas que, complexas 

e paradoxais, resistem a serem tratadas objetivamente. Isso se aplica ao mito do 

centauro na literatura sul-americana e particularmente à obra de Scliar. O mesmo 

podendo ser observado no caso do mito do dibbouk, presente em A majestade do Xingu, 

mas explorado no aspecto identitário em L’immense fatigue des pierres.  
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A elaboração e a execução desse estudo basearam-se, além da pesquisa e leitura 

direta das obras dos dois autores aqui em evidência, em críticas tecidas por 

pesquisadores acerca delas e dos temas em questão, em verificação das concepções 

teóricas que têm, nos últimos decênios, reincidentemente influenciado os estudos 

comparados interamericanos como a questão da diversidade cultural: 

crioulidade/crioulização, hibridação cultural e de gêneros, que conferem à literatura 

particularmente brasileira e quebequense, abordadas aqui através das obras de Moacyr 

Scliar e de Régine Robin, o aspecto transcultural. Conceito esse criado por Fernando 

Ortiz e adaptado por Angel Rama ao analisar obras literárias no contexto americano e 

que abriu um leque de discussões e possibilidades de leitura que a crítica cultural e 

literária lança mão com particular destaque ao contexto latino-americano e canadense 

para expressar as diferentes fases do processo de transição de uma cultura à outra. 

Procuramos igualmente de forma não exaustiva verificar concepções estudadas e 

aplicadas pela própria Régine Robin especialmente atinentes à identidade, memória e 

bioficção e que em parte estão presentes na obra de Scliar, que por vezes a interpreta 

como uma ficção autobiográfica. 

As obras a que nos detivemos mais particularmente, O centauro no jardim, A 

majestade do Xingu, La Québécoite e L’immense fatigue des pierres apresentam a guisa 

de amostragem a trajetória da integração de judeus no Brasil e no Canadá. Adentrando-

nos no universo literário de Moacyr Scliar e de Régine Robin, acedemos em amplo 

espectro à problemática do imigrante judeu nas Américas ao longo do século XX: um 

ser dividido entre pelo menos dois mundos e que está constantemente constituindo sua 

identidade, que passa inexoravelmente pelo seu posicionamento frente a sua identidade 

nacional, judaica e americana. Embora os temas abordados nessas obras nos permitam 

estabelecer laços de comparação entre as literaturas quebequense e brasileira, 
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transparece o fato de não se tratar de temas exclusivos de uma coletividade brasileira ou 

canadense, mas de problemáticas que ultrapassam a questão territorial. 

Um sentimento de ser “estrangeiro” pouco importando o lugar ou território em 

que se encontram parece um ponto comum nas narrativas apresentadas. Algo como a 

declaração de Todorov (às voltas com a cultura búlgara e francesa) ao pensar na sua 

condição de homem desenraizado, em seu livro consagrado a essa reflexão: “vivo em 

um espaço singular ao mesmo tempo por fora e por dentro: estrangeiro na minha casa 

(em Sófia), em casa no estrangeiro (em Paris)” (TODOROV, 1999, p. 26). A esse 

respeito, Raissa Galvão conduziu um estudo sobre O centauro no jardim colocando a 

condição do protagonista, metaforicamente, análoga àquela que Todorov conhecera em 

seu exílio no França, ligado ao mesmo tempo a culturas e sociedades distintas, como a 

francesa e a de seu país natal, a Bulgária. Se em um primeiro momento isso seria 

passível de trazer a sensação de uma “esquizofrenia social”, não intencionando 

renunciar a nenhuma delas, apesar dele algumas vezes as considerar incompatíveis, essa 

situação pode deixar de ser angustiante e tornar-se “um terreno fértil para novas 

possibilidades”, de forma que o próprio Todorov “alega viver em um estado de 

transculturação, no qual o exilado adquire um novo código sem perder o antigo” (cf. 

GALVÃO, 2016, p. 327). 

Essa questão do “homem desenraizado” Galvão traz para colocar em evidência a 

condição judaica que, entendemos sobretudo com relação ao contexto americano, está 

distante não apenas geograficamente de querelas territoriais ou religiosas de alhures, 

evocadas muitas vezes de forma equivocada, associando judeidade à nação israelense37, 

                                            
37 Ao longo de nosso estudo, salientamos pelo menos em dois momentos distintos que judaísmo, 

condição judaica, judeidade, são para os dois autores termos que remetem a uma relação com tradições 
culturais ou, às vezes, comunitárias. Em suas obras, em momento algum é identificável, exceto em tom de 
ironia, uma automática associação à religião ou nação que possa ser a eles vinculadas. Os escritores de 
origem judaica pelos quais eles se interessaram também não eram sobremaneira assim identificados, 
tampouco residiam ou escreviam sobre Israel (eram geralmente europeus ou norte-americanos). Após 
uma visita que fizera a Israel, logo depois de formado em medicina, Scliar, embora admirado pelo que 
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por exemplo. A autora cita com pertinência a reflexão do filósofo Vilém Flusser para 

situar a condição do judeu, pelo menos aquele que é esboçado nas obras de Moacyr 

Scliar, e não haveria equívoco se incluíssemos aqui o judeu em Régine Robin, que 

muitas vezes confunde-se com a própria condição do imigrante, abundantemente 

relatada em suas obras. 

 

Para Vilém Flusser, ser judeu, ao contrário da noção de fechar-se sobre uma 
cultura, relacionar-se-ia com o saber circular por diferentes culturas, 
sintetizando-as e conectando-as com sua própria tradição. O filósofo defende o 
homem como heimatlos, palavra normalmente dirigida de modo pejorativo aos 
judeus e que expressa o indivíduo que não tem nacionalidade, apátrida, logo, 
sem raízes, mas que para Flusser assume um caráter positivo, uma vez que, 
nessa situação, o homem liberta-se da pátria, dessacralizando-a e possibilitando 
uma ação criadora. “Em suma, sou heimatlos, porque muitíssimas pátrias 
(Heimaten) se armazenam em mim” (FLUSSER apud SELIGMANN-SILVA, 
2009, p.4). Essa liberdade do imigrante permite que ele não apenas supere o 
limite da pátria, mas que ele as incorpore, e as acumule. (GALVÃO, 2016, p. 
327) 

 

O exílio retratado nas obras de Robin e de Scliar, como foi possível observar, nem 

sempre se trata de uma expatriação forçada. Em alguns casos, resulta de livre escolha. 

Por isso, mesmo que o campo semântico do termo compreenda ambas as circunstâncias, 

cosideramos que o termo imigração, tem uma correlação mais estreita com a questão da 

inserção do indivíduo com o meio para o qual está imigrando. A integração desse 

indivíduo frente a sua condição de judeu e de imigrante no contexto americano 

apresenta-se assim como um dos eixos principais de suas produções literárias. 

 

 

 

                                                                                                                                

vira, relata “Israel não correspondia a minha imagem idealizada; não era o grande kibutz, a sociedade 
utópica que eu imaginava” (cf, SCLIAR, 2017, p. 185). Relembrando aquele momento de sua vida, diz, 
contudo, que suas impressões não proscreveram sua judeidade, justamennte porque ela não se 
circunncreve a um território, mas a uma condição identitária. 
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Gênese criativa  
 

 

Associação é uma boa palavra para descrever o 
processo criativo. (SCLIAR, 2017, p. 13)  

 

Essa afirmação de Scliar é em torno de sua reflexao sobre a gênese criativa. 

Segundo ele, há sempre algo que opera como uma espécie de estímulo. Pode ser uma 

experiência vivida ou um livro instigante. Neste ultimo caso, as leituras tornam-se 

referências importantes, como apontamos no capítulo que trata do legado de autores 

cujos escritos influenciaram a produção de Scliar e de Robin, tanto de forma estilística 

quanto na abordagem temática. Reflexão que se comunica com o que críticos literários 

mencionados em nosso estudo levantam com relação à literatura americana, a exemplo 

de Godzich, para quem essa literatura constitui-se de particularidades comuns e que 

encontrou nos cânones europeus referências na contínua busca de alçar novos voos.  

 
Particularmente, copiei muito, copiei Viriato Correia, copiei Érico Veríssimo, 
copiei Jorge Amado, copiei Kafka. Os escritores que a gente copia são aqueles 
com os quais temos afinidades, aqueles que nos fazem a cabeça. Mas existe 
aquilo que o crítico Harold Bloom (1930 - ) chama de “a angústia da 
influência”, algo muito parecido à relação que temos com nossos pais: eles 
cuidam de nós, eles nos alimentam, nos vestem, nos educam, e nós os amamos, 
mas queremos ser nós próprios. Lá pelas tantas, e independentemente de 
qualquer tipo de resolução, a gente espontaneamente para de copiar. Seguimos 
nosso caminho, andando com nossos próprios pés. (SCLIAR, 2017, 241) 

 

Já a experiência vivida de cada escritor, em maior ou menor grau, deixa 

dificilmente de transparecer no texto literário. O Brasil e o Quebec figurados nas obras 

desses dois autores não deixam de ser, apesar da cumplicidade da ficção, uma imagem 

do que entendem e sentem a respeito desses lugares, que além de servirem de cenário 

para suas obras, foram ou são seus locais de residência. A intensa atividade acadêmica 

(estudos sobre autores como Franz Kafka, Georges Perec, Romain Gary Serge 

Doubrovsky, Philip Roth, entre outros), e uma vida de deslocamentos e de memórias de 
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familiares que sucumbiram antes do final da Segunda Guerra Mundial habitam a escrita 

de Robin. Foi a respeito dessa relação entre influências literárias e experiência pessoal e 

profissional (a carreira como médico, sobretudo) como desencadeadores do processo 

criativo que Scliar escreveu o que segue:  

 

Raízes, origens. Na literatura, são importantes. Universal, dizia Tolstói (1828 – 
1910), é o escritor que escreve sobre sua aldeia. Claro, não basta querer 
escrever sobre a aldeia, é preciso saber escrever sobre a aldeia. Mas a trajetória 
pessoal conta muito; sobretudo no início, a aventura literária é inevitavelmente 
autobiográfica. (SCLIAR, 2017, p. 21) 

 

A inspiração desses dois escritores parece também estar associada à história 

familiar. Ambos encontraram elementos temáticos na experiência vivida de seus 

ancestrais. Nos contos de L’immense fatigue des pierres há mesmo o exercício de 

compor uma genealogia fictícia no caso de imigrações para o Canadá em momentos 

distintos; em La québécoite, as memórias alusivas aos traumas familiares são 

recorrentes. Se Scliar já nascera em terras brasileiras, os relatos de família foram 

importantes componentes para seus romances, sobretudo aqueles ligados às difíceis 

condições de vida na Rússia do início do século XX.  

Parece que ambos em algum momento de suas produções procuraram 

equacionar razões e estímulos para escreverem. Scliar revela que encontrou 

primeiramente no reconhecimento, no olhar do outro, em uma perspectiva comunitária, 

o estímulo para sua escrita, que, no entanto, ganhou novos matizes como o passar do 

tempo: 

 
Acho que todo escritor começa assim, como um garoto que quer mostrar aos 
mais velhos as suas habilidades, algo do tipo: “olha, mamãe, sem as mãos”. Aos 
poucos, a gente vai envelhecendo e/ou amadurecendo e, lentamente, 
começamos a perceber que nossos leitores cada vez são mais jovens e que eles 
esperam encontrar em nossos textos não o menino-prodígio que desperta a 
admiração da vizinhança, mas a pessoa adulta, a pessoa sábia, a pessoa que é a 
um tempo pai e mãe. O que faz crescer em nós a perplexidade e a angústia 
(Scliar, 2017, p. 35) 
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A respeito dessa dupla intensionalidade, realização pessoal (“mamãe, sem as 

mãos”) e votade de transmitir ou “ensinar alguma coisa” mesmo se tratando de ficção, o 

autor lembra ainda que no final do século XIX, época em que a sociologia e a psicologia 

ainda “engatinhavam”, grandes romancistas abriam caminho para o entendimento da 

sociedade e da alma humana.  

De fato, Robin (que não utiliza o termo copiar, mas roubar “voleur”), que 

ficcionalizou a condição judaica e seu histórico familiar, acredita que o escritor, 

justamente por se servir da cumplicidade da ficção tem esse potencial de questionar, de 

perturbar a ordem das coisas:  

 

Il nous faut donc tout dévoyer, tout nous approprier et nous désapproprier. 
L'écrivain est un voleur de mythes, de mots, d'images, un passeur de mémoire 
fictionnalisée. L'écrivain est un être qui dérange, il est une conscience qui 
problématise l'histoire. (LQ, p. 217) 

 

Ao retratarem a condição do imigrante judeu nos contextos brasileiro e 

quebequense, a abordagem de Scliar tem, por exemplo, uma abrangência mais 

comunitária, portanto a referência a “escrever sobre a aldeia” é mais que pertinente. No 

que se refere às obras de Robin, é possível observar destaque maior aos processos 

introspectivos dos personagens. A memória coletiva se apresenta a partir de um “eu 

enunciador” e nesse aspecto, talvez, o personagem Guedali de O centauro no jardim, 

seja o que mais se assemelhe com aos protagonistas criados por Robin. Um indivíduo 

que experimenta um sentimento de errância, muito mais identitária do que espacial, às 

voltas com conflitos existenciais, estranhamento em relação ao outro, ao diferente e essa 

sensação de “inquietante estranheza”, termo utilizado por Freud (em alemão, 

Unheimlich) que designa esse aspecto intimamente familiar daquilo que é muitas vezes 

sentido como estranho. No posfácio de La Québécoite, em sua edição de 1993, Régine 

Robin destaca a importância dessas impressões na construção de seu romance: “Mon 
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livre, il y a 10 ans se voulait une expérimentation à la fois littéraire et sociale. Je 

n’avais d’autre ambition, en reprenant les techniques du collage, que de fictionnaliser 

l’inquiétante étrangeté que crée le choc culturel.” (LQ, p. 207) 

De fato, a obra quer mostrar um pouco dessa tensão que circula hoje na sociedade 

quebequense com relação à ampliação de horizontes (não em termos de território, mas 

identitários, literários, enfim, todo um discurso que circula naquele momento em torno 

da diversidade cultural). Ela expressa a hesitação, a ansiedade do transitar por diferentes 

culturas, que em sua personagem desencadeia certa fragmentação do eu à medida que o 

contato com a alteridade implica um novo olhar sobre si mesma. Esse contato com 

diferentes valores e culturas pode provocar o que Freud chamou de inquietante 

estranheza e que Julia Kristeva tenta assim sintetizar: 

 

Digamos que o aparelho psíquico recalca processos e conteúdos 
representativos que não são mais necessários para o prazer, a 
autopreservação e ao crescimento adaptativo do sujeito falante e do 
organismo vivo. No entanto, sob certas condições, esse material 
recalcado "que deveria ter permanecido escondido" reaparece e 
provoca a inquietante estranheza. (KRISTEVA, 1989, p.272-73) 

  

Situação essa que surge frequentemente quando se trata de um “estrangeiro”: "A 

inquietante estranheza está em nós: somos nossos próprios estrangeiros – somos 

divididos." (KRISTEVA, 1989, p. 268). A noção do termo "estrangeiro" aqui 

evidentemente não é reduzida ao conceito jurídico atribuído a alguém que não tem a 

cidadania do país em que se encontra. Além do “não pertencimento” ao território, o 

"nós" torna-se problemático à medida que um indivíduo se reconhece como estrangeiro 

ou rebelde aos laços e a comunidades. (cf.KRISTEVA, 1989, p.9) 

Tais aspectos, como observamos, são de fato privilegiados em La Québécoite, 

Essa acentuação mais característica da realidade psíquica dos personagens do que da 

realidade "material" ou uma substituição frequente da realidade por conteúdos 
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psíquicos. Certa esquizofrenia vivenciada pelo sujeito migrante que, por sua 

ambivalência de pensamentos e sentimentos, acaba misturando lugares, histórias, 

realidade e fantasia. Retomando a reflexão de Kristeva, a inquietante estranheza se 

manifesta sobretudo quando os limites entre imaginação e realidade desaparecem.  

 

 

Entre o ensaio e o texto literário; entre a biografia e a ficção.  

 

 

Além dos romances e contos, ambos procuraram espaços para textualizar uma 

espécie de auto-análise de seus escritos (ora em produções mais específicas a esse 

propósito, como ensaios, ora estando ela inserida no próprio texto literário) como que 

indicando inspirações, engenharia ou intencionalidade de seus textos. Contudo, 

informam reiteradas vezes os limites desse procedimento, colocando em destaque o que 

é convencionalmente conhecido sobre a recepção de uma obra, que ela ultrapassa aquilo 

a que todo autor projeta sobre a mesma, tendo no leitor o agente de descobertas, por 

vezes imperceptíveis ao próprio escritor. Uma relação entre criador e criatura em que 

esta última adquire sentido próprio e por sua multiplicidade de sentidos escapa ao 

controle do criador. 

A escrita autoficcional e bioficcional que é promovida por Moacyr Scliar e por 

Régine Robin favorece essa lógica do que se poderia chamar aqui de auto-análise. Ela 

está expressa, por exemplo, no posfácio encontrado em La Québécoite ou em artigos e 

ensaios tratando ora da complexidade da judeidade, da escrita migrante, da problemática 

bioficcional entre outros, no caso da franco-canadense. Quanto a Scliar, além dos 

conhecidos artigos que escrevia nas colunas de proeminentes jornais brasileiros como o 

Jornal Zero Hora e a Folha de São Paulo, há três publicações de relevância nesse 
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sentido, a saber, A condição judaica, que aborda sobretudo os meandros do que ele 

próprio entende por ser judeu como também os aspectos muitas vezes estereotipados 

(quando tomados à distância) que envolvem a cultura judaica; Meu filho, o doutor, 

gerado a partir de sua tese de doutorado tratando da relação entre identidade judaica, 

medicina e literatura, e ainda de um de seus últimos livros publicados em vida Uma 

autobiografia literária: o texto ou a vida38. 

Moacyr Scliar e Régine Robin, em suas obras ainda que ficcionais, percorrem por 

um passado histórico, resgatando-o como elemento referencial para o presente. Isso 

compreende certa intencionalidade de assimilar ou rever a história sem contudo tornar-

se de forma desmesurada atrelado a ela e ensejar o cultivo do novo, como uma coivara 

da memória, para utilizarmos essa interessante metáfora que dá título ao romance de 

Francisco Dantas 39 . 

De forma mais ou menos velada, toda escrita pode ter algo de biográfico 

intencionalmente ou não. Em Uma autobiografia literária: o texto ou a vida, Moacyr 

Scliar revista suas obras de maior relevância apresentando, quase como se fosse uma 

conversa informal com seu leitor, certas influências e passagens de sua vida que o 

levaram a escrever seus romances. Desse modo, a confusão provocada pelo contato de 

diferentes tradições religiosas (judaísmo no seio familiar, uma formação católica em 

ambiente escolar etc) algo vivenciado pelo autor que tivera sua formação em um colégio 

católico, é retratada, por exemplo, em Os deuses de Raquel na figura de uma jovem 

judia que se sente atormentada pela sobreposição de representações religiosas. O ciclo 

das águas, segundo seu relato, inspira-se na experiência que teve ao trabalhar como 

médico em um lar de idosos em Porto Alegre, onde conhecera uma judia, que chegara 

ao Brasil através de um tráfico de prostituição. Caso típico de mulheres seduzidas pela 
                                            

38 O título da obra é atribuído à primeria edição da L&PM em 2017, embora tenha sido originalmente 
publicada em 2007 pela editora Bertrand Brasil com o título O texto ou: A vida – Uma trajetória literária. 
39 Coivara da Memória é publicado pela Estação liberdade em 1991. O título faz alusão ao tratamento que 
se dá a um terreno, transformando as cinzas do cultivo que ali se fazia em adubo para novas culturas.  
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ideia de casamento com fazendeiros ricos e que encontravam uma realidade bem 

distinta no novo mundo.  

Scliar identificou-se com um centauro ou conhecera em seu meio, ao longo de sua 

vida, imigrantes ou filhos de imigrantes que em algum momento pareciam-se como esse 

ser simbólico, que ele em apresenta seu romance e que abarca ao mesmo tempo 

mitologia grega e tradições gaúchas. Scliar escreve que o tema de seu romance é 

dedicado sobremaneira à questão da identidade: 

 

Como o Centauro, que é metade humano, metade equino, o filho do imigrante 
tem duas identidades: em casa, ele ouve certo tipo de idioma, come certo tipo 
de alimento, segue certo tipo de tradição. Na rua, na escola, no clube, estas 
coisas são inteiramente diferentes. O resultado é um verdadeiro choque cultural, 
que pode ser motivo de conflito e de sofrimento, mas que, para escritores, é 
fonte de inspiração, explicando porque nos Estados Unidos, na América Latina 
e mesmo na Europa tantos autores conhecidos são filhos de imigrantes. 

 

Colocar em cheque a condição identitária através da figura do centauro foi uma 

estratégia que permitiu privilegiar as diversas composições do personagem, que 

comporta o magnífico paradoxo do homem complexo e, nele, a insolúvel angústia por 

sua “estranha” condição e ao mesmo tempo desconforto com a ausência dela. Nessa 

alegoria do ser não exatamente dividido mas híbrido, estão contidas as diferentes 

filiações do personagem – judaica, gaúcha, brasileira, americana, etc. 

O centauro de Moacyr Scliar, ao final de seu périplo, expressa contentamento 

em caminhar com dois pés e, ao mesmo tempo, certo prazer em perceber a sombra 

imaginária de suas patas. Alegoricamente, nos faz refletir sobre o contínuo processo de 

transferências culturais.  

Nesse sentido, o centauro espelha um pouco o habitante do Mundo Novo, 

reinventando-se constantemente, visitando em seu imaginário tanto o desejo de pureza, 

do atávico, quanto o da diversidade, da hibridez. Sem anunciar um início ou um fim 
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nesse processo, atuam todas as impressões ao mesmo tempo, resultando disso uma 

condição transcultural.  

Mesmo inspirado pela consistência fatual do gênero biográfico, Scliar 

permaneceu no campo da ficção. Segundo o ele, todo escritor é um potencial mentiroso. 

Quando decidiu abordar sobre a vida de uma importante personalidade como a de Noel 

Nutels, em A majestade do Xingu, preferiu atribuir ao personagem narrador e seu estado 

crítico de saúde todos os eventuais deslizes históricos apresentados, bem como 

interpretações pessoais, enveredando para o caminho bioficcional tão caro a Robin.  

Talvez se possa pensar que uma das significativas diferenças entre a estética 

proposta por esses dois autores seja de um lado, no caso da produção de Régine Robin, 

a expressão de uma escrita que difere das narrativas convencionais, informando em seus 

próprios textos não haver exatamente uma estrutura diegética tradicional, dando a 

impressão de um procedimento quase que automático, investindo no fragmento, no 

traço para esboçar o todo, associando histórias, percepções que se acomodam umas com 

as outras sem ordem cronológica nem lógica, como anunciado no início do romance La 

Québécoite, ou reconstruindo fatos, ficcionalizando-os a partir de pequenas anotações 

incompletas como aquelas encontradas em uma agenda (em referência ao conto 

L’agenda, que, aliás, como mencionamos anteriormente, a autora faz uso em seu ensaio 

Le roman mémoriel para exemplificar o percurso de suas obras), dando um sentido 

lógico ao que está descontínuo, incompleto, perdido, e ao mesmo demonstrando a 

impossibilidade de resgatar o passado em sua integralidade. Ora um trabalho de 

reescrita em meio ao trabalho de luto, agenciamento entre memória e esquecimento, 

evocando a presença de uma ausência - tal a metáfora de Platão, retomada por Paul 

Ricoeur em sua conhecida reflexão sobre rastros do passado, que permanecem como a 

marca de um sinete na cera quente - ora a busca de uma ressignificação que não remete 

a uma representação fatual, mas a uma representação do provável ou do possível. 
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Enfim, uma tempestade de ideias e registros memoriais que resultam em um fazer 

literário. 

La Québécoite parece apontar que se esse contato com o heterogêneo é fascinante 

no plano intelectual, ao nos fazer repensar sobre as representações coletivas, nem 

sempre é simples ou tranquilo no em nível pessoal. Régine Robin não escreve isolada da 

realidade que a cerca. Tanto em La Québécoite como em L’immense fatigue des pierres 

parece querer apresentar em forma de texto literário (uma mise en texte) suas 

observações enquanto acadêmica sobretudo no âmbito da sociocrítica. Há sim a ficção, 

mas ela faz sentido a partir de uma correlação como realidades conhecidas. Parece que 

Robin quer de algum modo produzir sua literatura com a perspectiva ou o 

distanciamento que o crítico literário teria em relação ao seu objeto (levando-se em 

conta o posicionamento em termos ideias tal como é expresso a seguir), e ao buscar esse 

efeito procura captar os diferentes discursos sociais que estão em circulação. 

 

O crítico literário teria que estar atento ao vasto rumor discursivo, à aparente 
cacofonia dos discursos em flutuação na sociedade, das piadas de café aos 
compêndios científicos, do discurso publicitário ao da especulação filosófica, 
das letras de canção popular às doutrinas políticas e religiosas, para verificar, 
posteriormente, como o texto literário os incorpora, adapta, transgride ou 
subverte totalmente.40  
 

 

De outro lado encontramos em Moacyr Scliar a predileção sobretudo por 

estruturas que lembram as parábolas bíblicas ou fábulas, concentrando contudo menos 

na estética do que na diegese a força de sua literatura. “A narrativa bíblica é sintética e 

econômica.”, observa Scliar (SCLIAR, 2017, p. 69), que em seu estilo narrativo coloca 

em termos de subentendimento certas descrições (paisagens, lugares ou características 

físicas precisas) que ficam a cargo da imaginação do leitor. Embora nem sempre tendo 

                                            
40 Reflexão sobre o papel do crítico literário disponível no dicionário de termos literários, verbete 
sociocrítica, disponível em http://edtl.fcsh.unl.pt/encyclopedia/sociocritica/ 
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as tramas transcorrendo em uma cronologia linear (a narrativa de O centauro no jardim 

iniciando praticamente no mesmo espaço e tempo em que a trama termina, por exemplo. 

e a aventura do protagonista é apresentada nesse ínterim), início, meio e fim, grosso 

modo, são geralmente bem determinados em seus romances. Como nas fábulas, 

encerram geralmente com um final (ou uma perspectiva) feliz, com uma espécie de 

aprendizado obtido no caminho percorrido. A predileção por mitos, fábulas, lendas 

orientais e parábolas bíblicas (reafirmando muitas vezes em depoimentos e palestras seu 

interesse pela bíblia por sua riqueza enquanto texto literário) e que por certo municiam a 

sua escrita, Scliar expõe da seguinte maneira:  

 

Porque têm princípio, meio e um final, as diferentes formas de narrativa nos 
dão a consoladora ideia de que a vida faz sentido. Final, aliás, não é a mesma 
coisa que fim. Final é menos drástico, e mais misericordioso. No final a 
imagem fica congelada; há um potencial para a continuidade, esta sem limites. 
Ad immortalitatem, a divisa da Academia Brasileira de Letras, expressa um 
desejo (fantasioso, mas desejo) de todos os seres humanos. Todos queremos ser 
imortais. A literatura é uma promessa neste sentido, uma dupla promessa, aliás. 
De um lado, autor tem a esperança da permanência: “Fulano não morreu, 
permanece vivo em suas obras”. De outro lado, a história sempre pode 
continuar. “Casaram e foram felizes para sempre”. Este “sempre” é uma gama 
infinita de possibilidades: os filhos, alegres rechonchudos; os netinhos... De 
divórcio ninguém fala ao final de um conto de fadas. Não faz parte do final 
feliz. (SCLIAR, 2017, p. 8)  

 

De fato, são estilos diferentes, embora temas comuns como a problemática da 

imigração, a condição Judaica, questões ligadas à memória e à identidade frente ao 

contato com o outro estejam presentes nas obras desses dois escritores que 

provavelmmente não se conheceram. Idetificamos em suas obras um exercício de 

flutuação que se exerce através da memória e dos relatos dos personagens. O lugar de 

enunciação muitas vezes é esse imaginário entre-lugar espacial e temporal do universo 

literário tão apreciado por Régine Robin. Esse espaço ao mesmo tempo privilegiado e 

amaldiçoado dos errantes. Mesmo se os acontecimentos são em contextos 
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contemporâneos, é o equilíbrio com esse passado histórico não necessariamente coletivo 

mas pertencente a uma memória coletiva que está em jogo.  

É nessa expectativa de que há sempre algo a ser descoberto que finalizamos 

nosso estudo. Segundo o que escreve Clarice Lispector em Água Viva “o melhor ainda 

não foi escrito. O melhor está nas entrelinhas”. Parafraseando Scliar, um final não é um 

fim. Mas uma abertura para uma continuidade. Assim, estaria isso talvez em 

consonância com o título do posfácio que encontramos em La québécoite, em alusão a 

obra de Borges: “de nouveaux jardins aux sentiers qui bifurquent”.  
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