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RESUMO 
 

O presente trabalho analisa o romance Révolutions, de Jean Marie Gustave 
Le Clézio, abordando as questões de identidade, alteridade, multiculturalidade e 
interculturalidade presentes na obra. Para compreendê-las em sua dinâmica, buscou-
se fundamentação teórica na área dos Estudos Culturais, principalmente nas 
pesquisas de Stuart Hall, Homi K. Bhabha e Tomaz Tadeu da Silva. Como se trata de 
uma obra híbrida em diferentes níveis, busca-se demonstrar como o escritor explora 
o hibridismo tanto no plano do conteúdo como no plano da forma. Sob essa 
perspectiva, analisa-se o papel da multiplicidade e da alternância de vozes na 
estrutura narrativa e o efeito que possuem para a compreensão do projeto literário de 
Le Clézio. Identificam-se também os estilos e gêneros literários que ele manipula em 
sua obra, entendendo que o romance adere a cada um deles apenas de maneira 
parcial. Partindo do pressuposto de que se trata de um romance de formação 
contemporâneo e também de uma autoficção, busca-se por meio de material teórico 
e de elementos narrativos demonstrar essas proposições, localizando Révolutions  no 
contexto de produção literária pós-moderna. 

 
Palavras-chave: Identidade. Alteridade. Hibridismo. Multiculturalismo. 

Interculturalismo. Multiplicidade de vozes.  Literatura pós-moderna. 
Romance de formação. Autoficção. 

 
  



 
 

RÉSUMÉ 
 

Cette monographie analyse le roman Révolutions, de Jean Marie Gustave Le 
Clézio, en abordant les questions d'identité, d'altérité, de multiculturalité et 
d'interculturalité présentes dans l'œuvre. Pour les comprendre dans leur dynamique, 
on a cherché la bases théorique dans le domaine des études culturelles, en particulier 
dans les recherches de Stuart Hall, Homi K. Bhabha et Tomaz Tadeu da Silva. Comme 
il s'agit d'un récit hybride à différents niveaux, on essaie de démontrer comment 
l'auteur explore l'hybridisme aussi bien sur le plan du contenu que sur le plan de la 
forme. Dans cette perspective, on analyse le rôle de la multiplicité et de l'alternance 
des voix dans la structure narrative et l'effet qu'elles produisent sur la compréhension 
du projet littéraire de Le Clézio. On identifie également les styles et les genres 
littéraires qu'il manipule dans son œuvre, en comprenant que le roman n'adhère à 
chacun d'eux que partiellement. Partant de la présupposition qu'il s'agit d'un roman de 
formation contemporaine et aussi d'une autofiction, on cherche à travers des études 
théoriques et des éléments narratifs à démontrer ces propositions, en localisant 
Révolutions dans le contexte de la production littéraire postmoderne. 

 
Mot-clé: L’identité. L’altérité. L’hybridisme. Le multiculturalisme . l’interculturalisme. La 

multiplicité des voix.  Littérature postmoderne. Roman de formation. 
Autofiction. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Publicado em 2003, portanto, logo após a virada do século XX para o atual, o 

romance Révolutions, de Jean-Marie Gustave Le Clézio (1940-), possui uma série de 

características, entre estratégias e escolhas literárias, que o colocam no limiar entre 

uma literatura considerada pós-moderna e uma literatura que se convenciona chamar 

de contemporânea, ou seja, aquela produzida nas primeiras décadas do século XXI, 

conforme busca teorizar Leyla Perrone-Moisés em seu livro Mutações da literatura no 

século XXI. O romance é um híbrido de gêneros e estilos literários e, como tal, transita 

entre as classificações sem aderir a nenhuma delas de forma total ou definitiva. É 

possível encontrar em Révolutions indícios de um romance de formação 

contemporâneo, características de um romance histórico ou estratégias adotadas pela 

autoficção. Esta última, em especial, parece constituir uma das tendências da 

literatura contemporânea no século XXI, conforme vem observando a crítica 

especializada. O hibridismo, o multiculturalismo e a importância da pluralidade de 

vozes, temas que promoveram as principais discussões do fim do século XX, 

orientando o pensamento da época, são parte essencial da obra do autor. Alguns 

desses temas parecem continuar tendo grande importância nos debates intelectuais 

contemporâneos, segundo observa a pesquisadora Diana Klinger quando afirma que 

na “‘agenda’ intelectual contemporânea aparece insistentemente o problema da 

identidade e da diferença, do multiculturalismo, da exclusão social, das minorias, 

enfim: da ‘outridade’” (KLINGER, 2006, p. 71). 

Verificando-se, mesmo que superficialmente, a fortuna crítica sobre os 

romances de Jean-Marie Gustave Le Clézio, nota-se que as questões sobre 

identidade e alteridade são também de grande importância para a compreensão da 

obra do autor, sendo recorrentes em diversas publicações. Não à toa: o escritor, 

nascido em Nice, em 1940, na França, possui nacionalidade franco-mauriciana e 

britânica e ascendência bretã, tanto do lado paterno como do materno, tendo sido 

criado em um núcleo familiar onde se mantinham as tradições da cultura mauriciana. 

O fato de ter vivido a infância e a adolescência em meio a culturas tão diversas 

provoca no escritor uma sensação de não pertencimento a nenhuma delas, causando-

lhe um estranhamento que vai lhe acompanhar ao longo da vida, conforme ele mesmo 

reconhece em entrevista: “I grew up in a Mauritian bubble in France... I had the feeling 

of not belonging, but still living with French culture. That gave me this awkwardness 
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that's not solved till now." (LE CLÉZIO apud JAGGI, 2010). Ao longo da vida adulta, 

Le Clézio vai morar em diferentes países, como Nigéria, Inglaterra, Tailândia, México, 

Panamá e, mais recentemente, Coreia do Sul, e China, onde vive atualmente. Esse 

modo de viver em constante deslocamento vai render-lhe a alcunha de nômade e 

permitir ao escritor ter uma visão cosmopolita do mundo. (AÏSSA, 2013, CORTANZE, 

1999, BROUÉ, 2017, JAGGI, 2010). 

Jean-Marie Gustave Le Clézio possui uma obra vasta, contando com mais de 

40 romances publicados, com traduções para 36 línguas diferentes, sendo um dos 

autores franceses mais traduzidos no mundo. Apesar disso, sua obra tem pouco 

alcance no Brasil, tendo em vista que pouquíssimos romances do autor foram 

traduzidos e publicados no país, entre os quais não se encontra Révolutions. (JAGGI, 

2010). 

Em 2008, o autor é laureado prêmio Nobel. No site da premiação, encontra-

se a seguinte justificativa para a escolha: “Autor de inovações, aventuras poéticas e 

êxtase sensual, explorador de uma humanidade que transcende a civilização 

dominante” (NOBEL..., 2008). Na ocasião do discurso do Nobel, J.-M.G. Le Clézio, 

confessa que um dos grandes motivadores de sua escrita foi a guerra, não como um 

grande evento histórico, mas como consequência de um momento de austeridade, em 

que faltava toda sorte de produtos básicos e as pessoas viam sua liberdade ser 

reduzida devido às circunstâncias. Em suas palavras: “Je peux comprendre que c'était 

un contexte où l'on avait le désir de s'enfuir – donc de rêver et d'écrire ces rêves” (LE 

CLÉZIO, 2008a). Révolutions é, afinal, uma narrativa sobre a construção da 

identidade em meio a um contexto de guerra.  

Dois materiais de crítica literária serviram de orientação para conduzir a 

análise deste trabalho: o livro Identité et fluidité dans l’oeuvre de Jean-Marie Gustave 

Le Clézio – Une poétique de la mondialité (2008), do pesquisador camaronês 

Raymond Mbassi Atéba, onde ele faz uma análise do conjunto da obra do escritor 

através de seus temas recorrentes, e a tese de doutorado de Yosr Bellamine-Ben 

Aïssa, Alterité et marginalité dans les oeuvres de Jean-Marie Gustave Le Clézio et 

Amin Maalouf (2013), pela Université de la Manouba, na Tunísia, em que ela lança 

uma perspectiva analítica desses temas na literatura de ambos os autores 

francófonos. É interessante chamar a atenção para a nacionalidade desses 

pesquisadores, o que ilustra a ampla recepção da obra de Le Clézio e sua importância 

no cenário da literatura mundial. 
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No primeiro capítulo, abordo a estrutura narrativa da obra por considerar que, 

em um primeiro nível de análise, a alternância tanto de vozes como de estrutura é a 

característica que mais se destaca no romance. Opto por esse caminho menos 

comum pois acredito que o conteúdo ficcional necessita de um aparato teórico 

preliminar para que as grandes questões inerentes ao romance sejam melhor 

percebidas e compreendidas, enriquecendo o contato com a obra e permitindo que 

ela seja percebida em toda a sua complexidade. Nesse capítulo, identifico a presença 

dos principais eixos narrativos que se alternam ao longo do livro, subdivididos em três 

enredos principais, e apresento as diferentes vozes narrativas buscando dar uma 

perspectiva da dinâmica operada no romance. Também exploro o hibridismo da obra 

por meio da experimentação da forma que o autor trabalha em seu texto. 

No segundo capítulo, abordo a autoficção como um estilo literário que ainda 

não se consolidou como gênero, fazendo um apanhado dos estudos teóricos sobre o 

tema, desde a primeira aparição do termo e sua recepção crítica. A partir das 

características apresentadas, identifico quais delas aparecem no romance. Utilizo 

como material de apoio o livro J.M.G. Le Clézio – Le nomade immobile (1999), de 

Gérard de Cortanze, cujo conteúdo mescla biografia e crítica literária, e a entrevista 

concedida por Le Clézio a Jérôme Garcin para o portal BibliObs, em que o autor 

comenta o romance Révolutions, além das já referidas obras de crítica de Aïssa e 

Atéba. Analiso nesses materiais informações e fatos da vida do escritor que coincidem 

com a história de seus personagens, apontando como eles são ficcionalizados. Para 

embasar o assunto, fundamento-me nos trabalhos que estudam as obras de Philippe 

Lejeune, sobre o pacto autobiográfico e de Serge Doubrovsky, considerado o pai da 

autoficção. Nesse campo teórico, destacam-se as publicações da pesquisadora Anna 

Faedrich Martins, em sua tese de pós-graduação Autoficções: do conceito teórico à 

prática na literatura brasileira contemporânea (2014), da qual deriva o artigo “O 

conceito de autoficção: demarcações a partir da literatura brasileira contemporânea” 

(2015); a tese de doutorado Escritas de si, escritas do outro: autoficção e etnografia 

narrativa latino-americana contemporânea (2006), da pesquisadora Diana Klinger, da 

qual deriva seu artigo “Escrita de si como performance” (2008); o livro O espaço 

biográfico: dilemas da subjetividade contemporânea (2010), da pesquisadora e 

professora Leonor Arfuch; a tese de doutorado L’autofiction, essai sur la fictionalisation 

de soi en littérature (1989), do teórico Vincent Colonna; além dos artigos “Autoficção 

e literatura contemporânea” (2008), da professora de teoria literária Luciene Almeida 
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de Azevedo e “L’autofiction: un nouveau mode d’expression autobiographique”, do 

professor Awatif Beggar da Universidade de Meknès, no Marrocos. 

No terceiro capítulo, parto da reflexão de Klinger, para quem a autoficção 

consiste no retorno do autor a um contexto contemporâneo, em resposta às teorias 

estruturalistas que preconizavam sua morte. A partir dessa premissa, analiso a 

evolução da percepção do sujeito ao longo do tempo conforme discutido no livro A 

identidade cultural na pós-modernidade, do teórico cultural e sociólogo jamaicano 

Stuart Hall, cuja primeira edição data de 1992. Os estudos desse autor vão pautar 

também as considerações e análises sobre as questões de identidade e alteridade 

essenciais para se entender o romance de Le Clézio. Para dar conta dessa 

problemática tão complexa, levanto um repertório teórico baseado em diversos 

autores e publicações, entre eles, o livro Identidade e diferença – A perspectiva dos 

Estudos Culturais (2000), organizado por Tomaz Tadeu da Silva, tradutor de Stuart 

Hall no Brasil, que compila também textos de Hall e da pesquisadora Kathryn 

Woodward; alguns textos do filósofo indiano Homi K. Bhabha publicados no livro O 

local da Cultura (1998) e Pós-modernismo e política (1992), de organização de 

Heloísa Buarque de Hollanda; o texto “Formes et figures de l’altérité” (2005), da 

psicossocióloga francesa Denise Jodelet, publicado na obra L'Autre: Regards 

psychosociaux; e o livro Grafias da identidade: literatura contemporânea e imaginário 

nacional (2005), do professor e pesquisador Luis Alberto Brandão. 

O tema da formação da identidade do indivíduo e sua relação com o Outro vai 

se desdobrar em outras noções importantes para os estudos culturais, como a 

diáspora, o hibridismo e multiculturalismo. Baseio-me, principalmente, na obra Da 

diáspora – Identidades e Mediações Culturais (2003), de Stuart Hall. Para 

complementar o tema, trago algumas ideias defendidas em artigos de publicação mais 

recente de pesquisadores e estudantes brasileiros de diversas áreas, como 

“Comunicando diferenças: os processos de hibridização a partir da leitura de la 

différance nos Estudos Culturais” (2014), dos pesquisadores da área de Comunicação 

Regiane Regina Ribeiro e Anderson Lopes da Silva; “O contexto da diáspora na 

construção da identidade cultural: a experiência do personagem José Viana, do 

romance Sem Nome, de Helder Macedo” (2007), da jornalista Juliana Raguzzoni 

Cancian; e “Multiculturalismo versus Interculturalismo: por uma proposta intelectual do 

Direito” (2008), da pesquisadora Eloise da Silveira Petter Damázio. Este último artigo 

fundamentou a última seção do capítulo, em que diferencio multiculturalismo e 
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interculturalismo para compreender a escolha dos críticos Aïssa e Atéba pelo último 

termo em detrimento do primeiro, mais usual nesse campo de estudos. 

Como uma boa parte do romance é ambientada em Maurício1, no século XVIII, 

percebi a necessidade de buscar autores que refletissem o contexto colonial como um 

todo para entender como essa dinâmica se refletia na ilha. Apoiei-me nas já 

mencionadas obras de Bhabha, nos estudos do filósofo martinicano Frantz Fanon em 

seu livro Os Condenados da Terra, publicado originalmente em 1961, na publicação 

Escravidão e racismo (1978), do sociólogo brasileiro Octávio Ianni e no livro O desafio 

do escombro: Nação, identidades e pós-colonialismo da Guiné-Bissau (2007), da 

pesquisadora brasileira Moema Parente Augel, cujas pesquisas sobre a literatura 

produzida nesse país elucidam questões abrangentes sobre o colonialismo e a 

literatura colonial e pós-colonial. Por fim, exponho um breve panorama histórico e 

social de Maurício com base no artigo “Figures identitaires créoles et patrimoine à l’île 

Maurice: Une montagne en jeu”, da antropóloga Sandra Carmignani, e na página da 

internet Île Maurice sobre o país, hospedada pelo site do centro de estudos CEFAN 

(Chaire pour le développement de la recherche sur la culture d'expression française 

en Amérique du Nord), em colaboração com a Université Laval Québec. 

Ao longo do terceiro capítulo trago alguns trechos do romance para 

demonstrar como determinadas questões são abordadas por Le Clézio. 

Como proponho a leitura de Révolutions como um romance de formação 

contemporâneo, inicio o quarto e último capítulo tratando teoricamente do gênero e 

investigando sua evolução na história da literatura com base em reflexões de autores 

e pesquisadores contemporâneos, conforme reunido em uma matéria especial sobre 

o tema no periódico Candido, jornal literário da Biblioteca Pública do Paraná. 

Desenvolvo meu argumento pontuando as características do gênero que podem ser 

encontradas na obra e relacionando-as com as proposições de Aïssa e Atéba sobre a 

adolescência como fase de construção da identidade. 

No decorrer do capítulo, exploro de forma mais minuciosa o enredo, os 

personagens e a narrativa ao mesmo tempo em que analiso como as questões 

tratadas teoricamente no capítulo três – como identidade, alteridade e marginalidade 

                                                           
1 Adoto a denominação Maurício, segundo o português brasileiro, para referir-me à Ilha Maurício, antiga 
Île de France, país insular localizado no Oceano Índico pertencente ao arquipélago das Ilhas 
Mascarenhas, do qual faz parte também Reunião. 
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– aparecem no romance e de que forma elas atrelam-se ao projeto literário de J.-M.G. 

Le Clézio.  

Divido esse capítulo em seções baseadas nas diversas relações que o 

protagonista estabelece ao longo de sua trajetória pessoal, seja com outras pessoas 

ou com os lugares (cidades e entorno) onde ele vive. Apesar de identificar esses dois 

grandes agrupamentos, mantenho a ordem de apresentação das seções 

relativamente alinhada de forma cronológica com o enredo. Faço essa escolha por 

compreender que existe uma evolução linear da identidade do personagem que 

acompanha seu amadurecimento e isso se reflete no modo como ele estabelece 

ligações, seja com as pessoas ou o entorno, expandindo a cada nova etapa o núcleo 

de convivência, o que se representa, simbolicamente, pela distância cada vez maior 

da terra de seus familiares mais próximos, onde a narrativa se inicia. Dedico mais 

duas seções para tratar dos outros dois personagens principais em seções separadas, 

por compreender que, embora eles apareçam de modo alternado, constituem eixos 

narrativos independentes.  

Por fim, retomo a questão das vozes narrativas, sinalizadas na medida em 

que vão aparecendo durante a análise, para entendê-las no contexto estrutural da 

obra. Parto do pressuposto de que o discurso indireto livre, conforme explicado pelo 

autor James Wood em seu livro Como funciona a ficção (2012), é um indício da 

coincidência entre o autor e seus narradores e personagens e discuto os conceitos de 

polifonia e dialogismo de Mikhail Bakhtin e a adequação da obra a essas propostas. 

Embora se trabalhe com os estudos que esse teórico desenvolve, o contato com eles 

se dá de forma indireta, por meio de autores que estão refletindo suas proposições e 

teorias, por julgá-los mais acessíveis. Assim, trago a abordagem de Cristóvão Tezza, 

em seu livro Entre a prosa e a poesia: Bakhtin e o formalismo russo (2003); o artigo 

“O conceito de polifonia em Bakhtin – o trajeto polifônico de uma metáfora” (1993), do 

professor Artur Roberto Romano; e o capítulo “Polifonia”, do tradutor e crítico literário 

Paulo Bezerra, publicado no livro Bakhtin: conceitos-chave (2005). 

Opto, por questões metodológicas, por traduzir todos os textos teóricos e 

críticos em língua estrangeira, de maneira direta ou mais livre, de acordo com a 

necessidade textual, e mantenho as passagens transcritas de Révolutions na língua 

original, bem como todas as falas de J.-M.G. Le Clézio, concedidas em entrevistas. 

Essa escolha é tomada por se julgar que sua forma de expressão discursiva mantêm-
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se em seu estilo de escrita, percepção que é essencial para se respaldar a análise 

das vozes narrativas e o argumento da coincidência entre elas. 

Por esse caminho, espera-se conseguir abranger a complexidade desse 

romance da virada do século e reconhecer como ele dialoga tanto com o momento 

conceitual que o precedeu como com as grandes questões contemporâneas do século 

XXI, não só da literatura como do pensamento humano como um todo. Nesse sentido, 

concordamos com a apreciação que Raymond Mbassi Atéba faz do escritor ao dizer 

que “a obra de Le Clézio retoma em uma perspectiva antropológica, etnológica e 

sócio-histórica certas variantes das identidades étnicas e nacionais e as questões que 

estas levantam no descentramento do sujeito contemporâneo em direção à 

alteridade”2 (ATÉBA, 2008, p. 102), sendo “um dos escritores contemporâneos que foi 

além na conciliação das diferenças étnicas, culturais e raciais, engajando sua vida a 

serviço dessa causa”3 (ATÉBA, 2008, p. 319). 

    

  

                                                           
2 Do original: “L'œuvre de Le Clézio reprend dans une perspective anthropologique, ethnologique et 
socio-historique certaines variantes des identités ethnique et nationale et les questions que celles-ci 
soulèvent dans la décentration de l'homme contemporain vers l'altérité”. 
3 Do original: “'Le Clézio est certainement l'un des écrivains contemporains qui est allé aussi loin dans 
la conciliation des différences ethnique, raciale et culturelle et qui a engagé sa vie au service de cette 
cause”. 
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2 ESTRUTURA NARRATIVA EM RÉVOLUTIONS  
 
2.1 HIBRIDISMO DA FORMA 

 
Révolutions é uma obra de múltiplas narrativas, organizadas em diferentes 

níveis que acompanham a trajetória de diversos personagens e é estruturada pela 

alternância de vozes e perspectivas. Devido a essas características, alguns críticos 

como Bellamine Ben Aïssa (2013) defendem que se trata de uma obra polifônica, no 

entanto, pretende-se questionar essa proposição conforme se for explorando o 

romance. 

A estrutura narrativa de Révolutions é organizada a partir de dois eixos 

fundamentais que se alternam ao longo do romance: a trajetória contemporânea4, que 

é a principal, e a trajetória colonial. A trajetória contemporânea compreende meados 

dos anos 1950 até o fim da década de 1960 e início de 1970, com o ano de 1968 como 

um grande marco temporal narrativo, em que concorrem as revoltas estudantis no 

México e o Maio de 68 na França, além da independência de Maurício. A trajetória 

colonial inicia-se em 1772, desenvolvendo-se de maneira linear até 1825, e então de 

maneira fragmentária, abarcando o início do século XX, tendo a data de 1910 por 

limite. Cada um desses eixos vai subdividir-se em uma narrativa principal e uma ou 

mais narrativas relacionadas que, embora funcionem de forma independente, 

compartilham o mesmo contexto histórico e formam núcleos temáticos, que têm maior 

ou menor desenvolvimento no texto.  

Para fins de uma primeira aproximação, é possível afirmar que o primeiro eixo 

possui um único narrador, em terceira pessoa, que acompanha a vida do protagonista 

Jean Marro, desde sua pré-adolescência até o início da idade adulta. A essa narrativa 

linear alternam-se as micronarrativas, em primeira pessoa, da tia Catherine. Como se 

tratam de memórias, acessadas e narradas em momentos diversos, essas 

micronarrativas são fragmentadas e sem ordenação cronológica, deslocando 

constantemente o tempo da narrativa ao alternar passado e presente. Catherine, uma 

senhora cega, idosa e solitária, é a ponte entre o primeiro e o segundo eixos. 

Interpelada por Jean a contar sua vida passada em Maurício, dos tempos de sua 

                                                           
4 Emprego a palavra “contemporânea” não em relação à data de publicação da obra nem à análise do 
romance, mas considerando que o tempo das ações coincide e evolui com a narrativa, em 
contraposição ao eixo colonial, que trata um registro temporal anterior, consistindo em relatos de 
memória.  



15 
 

juventude até a saída forçada da família da terra natal, a personagem, na verdade a 

tia-avó do protagonista, torna-se porta-voz da memória familiar dos Marro, sendo o 

último elo com a terra ancestral e seu passado. 

O eixo colonial inicia-se em meio às histórias da tia Catherine, após ela 

mostrar a Jean um caderno pertencente a seu ancestral Jean Eudes Marro, retirado 

de uma caixa cheia de objetos da família conservados por ela. A narrativa principal 

nesse eixo é em primeira pessoa e assemelha-se a um registro em diário, evoluindo 

de forma linear, com marcação temporal de dias e anos, embora não haja uma 

menção específica a tal objeto em meio aos demais. Sabe-se somente mais tarde na 

narrativa que Jean Eudes havia escrito suas memórias em um caderno. Nessa seção 

ele conta sua história a partir de sua partida da Bretanha, sua terra natal, até seu 

estabelecimento em Maurício, para onde ele e a família recém-formada refugiam-se 

em busca de melhores condições de vida. Sua trajetória compreende o passado como 

revolucionário, sua experiência na guerra, o retorno ao lar, seu casamento, a travessia 

em mar até a ilha e, por fim, a nova realidade na terra, dando início à genealogia da 

família Marro. Esse núcleo narrativo abriga também uma breve passagem narrada do 

ponto de vista de Marie Anne Naour, esposa de Jean Eudes. 

A partir do estabelecimento dos Marro na ilha, começa a desenvolver-se 

paralelamente a narrativa de Kiambé, negra africana que é escravizada. Essa 

sequência consiste em um relato de memórias em primeira pessoa, sem que se 

identifique o interlocutor, que se inicia na infância da personagem, com seu sequestro, 

e narra os inúmeros eventos que a levam a Maurício, até sua efetiva libertação. Com 

oito anos de idade Kiambé vê o pai ser assassinado por Mwarabus, povo negro 

responsável pelo sequestro de outras etnias para a venda no mercado de escravos. 

A personagem é vendida sucessivas vezes, abusada sexualmente e então exportada 

para a colônia de Île de France, onde passa a servir em uma casa senhorial. Após um 

episódio de rebeldia, ela é expulsa da casa e forçada a casar-se com um escravo 

violento. Kiambé consegue então escapar unindo-se aos marrons, negros fugidos das 

plantations que lutavam pela libertação dos escravizados, sob o comando da lendária 

figura de Ratsitatane. Por fim, o bando é capturado e seus membros presos ou 

executados, enquanto ela é levada para um hospital para loucos, conseguindo sua 

liberdade por encontrar-se grávida. Esse núcleo narrativo divide-se ainda em duas 

outras partes no eixo colonial e uma parte no eixo contemporâneo.  



16 
 

Após a dissolução do bando de marrons, a história passa a ser contada sob 

outros pontos de vista além do de Kiambé. Um deles é o de Violette, escrava que 

auxilia Kiambé e incentiva sua fuga, presa após a emboscada dos negros e forçada 

aos piores trabalhos na sociedade mauriciana. A personagem narra todos os maus 

tratos e humilhações sofridos em sua nova condição. O outro ponto de vista é o de 

William Stone, funcionário de alta patente do governo de Maurício, que acompanha 

toda a mobilização das tropas responsáveis por encontrar e subjugar Ratsitatane e 

seu bando. O personagem relata em detalhes a efetiva emboscada que extinguirá os 

focos de revolta dos marrons na primeira parte, e o julgamento dos líderes seguido de 

decapitação pública, na segunda parte. 

O núcleo narrativo relativo a Kiambé e demais personagens relacionados leva 

o nome Kilwa. O título é retomado toda vez que um novo fragmento do relato aparece, 

por meio do recurso dos parênteses, que indicam a continuidade da seção – “Kilwa 

(suite)” –, até seu fim – “Kilwa (fin)”. Esse artifício é usado também na seção 

Nauscopie, registro escrito de Jean Eudes das movimentações de embarcações no 

porto de Maurício, e contrasta com o restante da obra em que raramente se anuncia 

a seção. 

A parte final da sequência Kilwa introduz uma personagem nova, Balkis, que 

narra em primeira pessoa sua iniciação nos mistérios mágicos que marcam a 

passagem da infância para a maturidade. No decorrer do relato o leitor vai saber que 

os mesmos rituais foram vivenciados através das gerações de mulheres negras 

descendentes de Kiambé, localizando temporalmente essa seção na 

contemporaneidade do enredo, concomitante ao núcleo narrativo de Jean Marro.  

Outro foco narrativo que reside na ambiguidade dos eixos é a breve 

transposição da leitura de passagens do diário da tia Catherine, ao qual Jean tem 

acesso após sua morte. A voz narrativa é passada novamente para a personagem, 

mas, desta vez, diretamente a partir de sua juventude em Maurício. Os trechos 

selecionados descrevem o difícil momento em que a família se vê forçada a deixar o 

antigo lar. 

Por fim, no eixo contemporâneo há um breve desvio de foco narrativo. Trata-

se, aparentemente, do mesmo narrador onisciente que acompanha Jean, porém 

nesse momento ele vai tratar de acontecimentos dos quais Jean não fez parte. Essa 

passagem descreve detalhadamente a travessia dos irmãos mexicanos Pamela e 

Joaquín rumo aos Estados Unidos, em uma tentativa de fugir das más condições de 
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vida e da repressão político-militar que experimentavam em seu país. Esse olhar 

demorado na experiência particular dos personagens respalda-se no imaginário 

comum da situação enfrentada diariamente por centenas de mexicanos ao longo da 

história e tem a função de refletir a experiência coletiva.  

Na dinâmica da alternância de vozes e relatos, para além dos casos já 

comentados, Le Clézio cria uma tessitura de histórias paralelas, surgidas do contato 

e das relações entre o protagonista e os demais personagens, expandindo e 

enriquecendo a narrativa principal. Jean vai cruzar com diversos personagens ao 

longo de sua trajetória e quase todos eles lhe confiam histórias de vida, momentos 

íntimos, confissões, ou ele os conhece através de outrem. Frequentemente o contato 

com esses personagens vai levá-lo a conhecer também as histórias de outros 

personagens cujas relações são paralelas, como parentes e amigos, a exemplo do 

que ocorre quando ele conhece a história de Aurore de Sommerville e também a de 

seus tutores e a de seu pai, ou quando, na medida em que desenvolve uma relação 

com o amigo Santos Balas, tem conhecimento de fatos sobre a vida de sua mãe e a 

de Jeanne Odile, sua namorada. Seus empregos em Londres também lhe rendem 

outras diversas histórias. O conhecimento desse Outro com o qual ele não tem contato 

direto pode se dar também por camadas, pelo recurso de uma história dentro de outra 

história. Este último caso é experimentado na relação com a tia Catherine, cuja história 

é conhecida ao mesmo tempo em que a trajetória de Jean se desenvolve. Nos seus 

relatos, ela conta fatos da vida de Somapraba, uma indiana que conhece em sua 

juventude em Maurício, e que, por sua vez, vai contar histórias mitológicas de sua 

cultura. Todas essas histórias que atravessam a trajetória do próprio protagonista 

passam a fazer parte dele, sendo responsáveis pela construção de seus valores e 

pela formação de seu caráter e de sua identidade.  

A multiplicidade de vozes e perspectivas percebidas na leitura do romance 

favorecem a construção de uma visão plural dos acontecimentos. É interessante notar 

que, na maior parte das vezes, a alternância da voz narrativa vem acompanhada de 

uma variação estilística textual, conforme já veio sendo pontuado, o que torna a obra 

essencialmente híbrida também na forma.  

A narrativa do primeiro eixo, que conta a vida de Jean Marro, oscila em 

diversos momentos, adotando alternadamente o discurso indireto, o discurso direto e 

também o discurso indireto livre. A perspectiva do narrador é bastante colada ao ponto 

de vista do protagonista, tornando-se tentador inferir que se trata, na verdade, de uma 
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primeira pessoa disfarçada em terceira. Le Clézio, contudo, afasta a possibilidade de 

uma afirmação categórica nesse sentido inserindo nesse fio narrativo a descrição de 

episódios que ocorrem sem a presença do protagonista e sobre os quais ele não 

possui conhecimento, como no já mencionado caso da travessia para os EUA. Não 

deixa de ser importante pontuar, no entanto, que esse narrador não tem acesso aos 

pensamentos dos demais personagens. Eles são sempre percebidos e interpretados 

por meio do olhar de Jean, afastando a possibilidade de se pensar em um narrador 

verdadeiramente onisciente. Mantém-se, assim, a tensão constante da ambiguidade, 

possivelmente um efeito desejado pelo autor. 

Esse núcleo narrativo mais linear e tradicional vai ser perpassado por 

diferentes estilos textuais explorados em pequenas passagens. Isso pode ser 

observado nos trechos sobre o “cahier cristaux”, um exercício proposto por um 

professor, inspirado no romance de Stendhal, em que os alunos deveriam anotar em 

um caderno frases, citações e textos que poderiam servir de inspiração. Jean subverte 

o exercício anotando notícias da guerra da Argélia, de forma bastante objetiva, com 

número de mortos e feridos, as baixas dos exércitos franceses e dos grupos de 

oposição, e suas ações e movimentos, tais como os boletins de notícias. Embora 

apresente semelhanças formais com um diário, como o uso das datas em sequência, 

não se desenvolve nenhum relato e nem há uma voz que se posicione sobre os 

acontecimentos, que são meramente transcritos, mantendo a linguagem de noticiário, 

como nos trechos selecionados: 

 
Le 21 [janvier] 
Attentat à Sidi Bel Abbes, embuscade près de Beni Saf : trois morts, dix-huit 
blessés. 
Attentat du FLN dans un dortoir d’usine route de Grenoble : 1 mort. 
 
Le 31 [janvier] 
140 rebelles tués à Guelma, dans un combat à corps et à l’arme blanche. 
 
Le 5 février 
Attentat à Constantine : 41 blessés. 
 
Le 11 février 
110 rebelles tués à Guelma (Aïn Beida) par les soldats du 151e régiment. 
 
 
Le 12 février 
Une centaine de fellaghas tués à Sakiet (Tunisie). Enterrés clandestinement 
par les autorités locales pour dissimuler aux Français leur entrée sur le 
territoire tunisien. (LE CLÉZIO, 2003, p. 140). 
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A voz de Jean vai aparecer de maneira direta somente na parte final do livro, 

por meio das cartas que envia a Mariam, jovem com quem ele se relaciona antes de 

partir para o México e com quem vai posteriormente casar. Esses trechos são 

sinalizados com o cabeçalho padrão de cartas, contendo destinatário, endereço, data 

e local de expedição. Vale ressaltar que é possível perceber uma semelhança 

bastante grande no estilo de expressão do protagonista e o do narrador, o que 

caracteriza mais um indício para validar a hipótese da coincidência entre eles.  

A narrativa de Jean Eudes vai experimentar variações na própria expressão 

do personagem. O relato em forma de diário, que narra os acontecimentos de sua 

juventude, é bastante clássico do gênero. Enquanto algumas passagens parecem 

apenas registro dos fatos, outras situações são descritas mais demoradamente, em 

uma escrita carregada de sentimentos, ideias e valores do personagem. Os registros 

vão se enxugando a partir da travessia por mar em direção à Maurício. Jean Eudes 

mescla a seus relatos algumas informações bastante técnicas, como a localização do 

navio em coordenadas e outras referências da linguagem náutica, como as 

movimentações e partes constitutivas do navio, além de abreviações típicas. Os dois 

primeiros registros dessa fase já demonstram essa evolução, conforme se pode 

verificar a seguir.  

 
Du 20 au 30 ventôse l’an VI. 
Nous sommes restés 21 jours en attente dans la rade du Port-de-la-Liberté 
par suite d’une réparation, et du fait d’une escadre anglaise signalée dans les 
parages de Belle Isle. Le seul bien de cette attente était de nous accoutumer 
à la vie à bord et de faire la connaissance de l’équipage. Le capitaine Braché 
était étonné de nous voir voyager avec un enfant en bas âge, mais Marie 
Anne lui fait remarquer que si notre fille n’avait pas été à l’âge d’être nourrie 
au sein, la difficulté eût été bien plus grande. 
 
Du 1er germinal. 
à 7 heures du matin, nous avons levé l'ancre et appareillé sous les huniers, 
et profitant du jusant, laissé arriver. Temps exécrable, mer houleuse. 
Vers huit heures nous avons franchi la Gâvre, de compagnie avec le corsaire 
la Confiance qui avait la même destination que nous. 
À dix heures, étant en haute mer, le pilote nous a quitté. Nous fîmes ensuite 
à l’O-S-O et à 11 heures relevâmes la tour de Belle Isle à l’E-S-E distante de 
7 lieues. 
De 11 heures à midy avons fait 2 lieues 2/3 à l’O-S-O, ce qui nous donne pour 
point de départ 52º15’ latitude et 6º37’ de longitude. (LE CLÉZIO, 2003, p. 
183-184). 

 

O terceiro tipo de relato de Jean Eudes consiste em uma série de registros 

dos eventos que ele observa à distância, com o uso de uma luneta, a partir do porto, 

e anotados em um caderno. Essa série, denominada Nauscopie, é sequencial tal 
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como ocorre em Kilwa. As anotações, breves e objetivas, referem-se à chegada e 

partida de diversas embarcações à ilha, seus nomes e os de seus capitães, as 

atividades praticadas por eles e, também, algumas notícias que eles traziam sobre os 

movimentos políticos na Europa, como ilustram os trechos selecionados: 

 
10 novembre [1798] 
Apparition à l’horizon, tôt ce matin, d’une croisière anglaise. Les frégates la 
Brûle-Gueule et la Preneuse, pour leur échapper, ont dû se réfugier à la 
Rivière Noire. (LE CLÉZIO, 2003, p. 261). 
 
19 janvier [1802] 
Arrivé de la corvette anglaise le Pigouin en provenance du Cap. Après avoir 
parlementé, la délégation est autorisée à mettre une chaloupe à la mer. Elle 
porte la nouvelle de la paix entre la France et l'Angleterre, mais personne n’y 
croit.  
[...] 
25 septembre 
Arrivée de la corvette le Berceau, capitaine Halgan. Il apporte la nouvelle de 
la déclaration de guerre de l’Angleterre depuis 16 mai. (LE CLÉZIO, 2003, p. 
317-318). 
 

 
Le 22 mars [1805] 
Arrivée de la frégate la Piémontaise, cpne Louis Epron de Saint-Malo, avec la 
prise du Warren-Hastings de 1 200 tonneaux, et 3 000 000 francs de thé. 
[...] 
1807 
8 février: ouragan; la Sémillant est démâtée. Une croisière anglaise a sombré 
devant le Port. On dit qu’il y avait 1 100 hommes à bord. (LE CLÉZIO, 2003, 
p. 351) 
 
20-28 août [1810] 
Le combat du Grand-Port a eu lieu. 
 
28 novembre 
Tôt ce matin, comptées soixante voiles ennemies, allant vers le nord-est. Le 
combat est perdu d’avance. Marie Anne terrorisée. La garde nationale a été 
convoquée. 
Nous apprenons que la capitulation a eu lieu le 3 décembre à 1 heure ce 
matin. Les Anglais prennent possession de l’île, notre liberté est terminée. (LE 
CLÉZIO, 2003, p. 406) 

 

Por vezes, os universos de Jean Marro, através do “cahier cristaux”, e o de 

Jean Eudes, através de Nauscopie, são colocados lado a lado, um após o outro, e o 

leitor pode perceber as semelhanças estilísticas nas formas rápidas e 

majoritariamente impessoais dos relatos. Ambos contrastam, por exemplo, com o 

diário de tia Catherine, que, embora também consista de breves anotações, não 

esconde nenhuma emoção, como se lê nos excertos a seguir. 
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[Derniers jours à Rozilis, 1909] 
3. 
Passé la journée à déblayer les combles. Chaleur écrasante. Après le dîner 
entendu le gramophone jouer dans le jardin, les airs du bon vieux temps. 
Maud a pleuré. 
 
4. 
Passé la matinée à emballer une bibliothèque qu’Hervé veut envoyer en 
France. Gopal me rapporte une conversation des domestiques de Chemin. 
Selon eux Chemin va raser la plus grande partie des bois noirs et des 
ébéniers jusqu’au ravin. Il ne restera plus qu’une plaine pour les maudits 
planteurs de canne. Oh, les vandales ! Les morts vont se retourner dans leur 
tombe.  
[...] 
 
16. 
Été à Rose Hill avec deux charretées de meubles. La maison là-bas bien 
petite, bien sale, petite case mal-propre, vermoulue. Mon Dieu ! Il va falloir 
habiter là ! (LE CLÉZIO, 2003, p. 507, 509) 
 

 

O breve capítulo em que Marie Anne assume a voz narrativa, relata a 

mudança da família do centro mais urbanizado para o interior da ilha, onde fundam a 

casa senhorial, Rozilis, símbolo da prosperidade e união familiares, habitada por 

gerações dos Marro, como a tia Catherine e o pai de Jean. O relato finaliza com a 

declaração de propriedade da casa, tal como um anexo. Essa simulação de 

documento é redigida em linguagem formalizada bastante próxima da jurídica e 

apresenta os termos legais acordados entre os familiares, incluindo uma série de 

artigos prevendo as condições necessárias para disposição e usufruto dos bens. Um 

trecho desse documento é reproduzido a seguir: 

 
Sur le terrain acquis par une concession du Conseil de la commune des 
Plaines Wilhelms, présidée par Pouget de St André et de Chazal, autorisée 
par S.E. le gouverneur sir Robert Farquhar, 
Sera fondée une maison du nom de Rozilis 
Article 1, Ladite maison restera indivise entre héritiers, à charge pour eux de 
répartir les frais de fonctionnement et d’entretien en regard des moyens de 
chacun. 
[...] 
Une sciere sera construite sur la rivière Terre Rouge, Le produit de la vente 
du bois précieux sera réparti également entre tous les membres. 
Article 3. L’esclavage est et restera prohibé sur toute la propriété Rozilis, ainsi 
que toute forme de travail forcé. De même, sera prohibé l’emploi de forçats 
ou de convicts indiens. (LE CLÉZIO, 2003, p. 494-495). 

 

A narrativa relativa ao personagem William Stone é outro desses exemplos. 

O primeiro contato com o relato é anunciado por uma voz narrativa desconhecida – 

não se trata do mesmo narrador da trajetória de Jean Marro –, e essa breve seção, 
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dividida em duas partes, é marcada no texto pelo uso do itálico. O registro é bastante 

formal, com indicações precisas sobre o número dos regimentos, nomes e títulos 

correspondentes, e ordens e comandos oficiais.  

 
Dès que fut connue la nouvelle de l’évasion du nommé Ratsitatane, Noir 
malgache prisonnier à la forteresse centrale du Port-Louis, les ordres du 
Major Général Ralph Darling, ainsi que ceux du gouverneur de cette colonie, 
Son Excellence Robert Townsend Farquhar, furent qu’il devait être retrouvé 
à tout prix [...]. Le gouverneur ordonna que soit mobilisé un grand nombre de 
troupes, du 56e régiment sous les ordres du Major Daring et du Lieutenant 
Colonel Dumaresq, ainsi que les Volontaires du Lieutenant Général Pigot [...]. 
(LE CLÉZIO, 2003, p. 440) 

 

É interessante comentar que todos os relatos em forma de diário ou 

anotações, ou seja, aqueles que possuem um registro escrito, são grafados por Le 

Clézio em itálico. As falas das quais não se conhece o interlocutor, como os relatos 

de Kiambé, Violette e Marie Anne, permanecem com a formatação regular. 

Outros casos de variação estilística no romance aparecem de forma mais 

pontual, criando uma quebra narrativa. Um exemplo disso é a reprodução de um painel 

publicitário, cuja mensagem é formatada de forma diferente, replicado a seguir: 

 

“Conducteur, ralentis. Si tu vas trop vite, 

tu risques d’atterrir dans 

le BARRAGE ÉLECTRIQUE ! 5 000 VOLTS, 

C’EST LA MORT !!”  

(LE CLÉZIO, 2003, p. 136) 

 

Outro caso aparece em uma das cartas de Jean a Mariam, quando o 

personagem comenta que o sul do México possui tantos vulcões que eles formam 

uma cadeia, tal como um colar (LE CLÉZIO, 2003, p. 464), forma que é reproduzida 

na disposição textual dos nomes de cada um deles, conforme verifica-se na figura a 

seguir. 
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FIGURA 1 – EXPERIMENTAÇÃO GRÁFICA EM RÉVOLUTIONS – DISPOSIÇÃO 
TEXTUAL 

 
Fonte: LE CLÉZIO, 2003, p. 464. 

 

Em outro momento, durante o registro da travessia de Jean Eudes por navio, 

simula-se graficamente o desenho que o personagem faz em seu caderno de 

anotações para representar o relevo do Cabo da Boa-Esperança, terra que ele 

observa à distância. O desenho está reproduzido na figura a seguir. 

 
FIGURA 2 – EXPERIMENTAÇÃO GRÁFICA EM RÉVOLUTIONS – DESENHO 

 

                                  
Fonte: LE CLÉZIO, 2003, p. 189. 

 

Percebe-se, por esses exemplos, que Le Clézio modifica o suporte textual, 

criando um contraste com a linearidade e organização textual tradicionais e brincando 

com formas de hibridismo possíveis na literatura.  

 

2.2 HIBRIDISMO DO CONTEÚDO 
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O hibridismo vai aparecer não apenas na forma mas também no conteúdo. Le 

Clézio mescla momentos históricos importantes às diversas narrativas do romance, 

ficcionalizando-os ao associá-los à experiência de seus personagens. Por essa razão 

o romance aproxima-se também do gênero da ficção histórica. Contudo, vale ressaltar 

que esse conteúdo constitui apenas um nível narrativo, não orientando a percepção 

geral obra. 

O núcleo narrativo relativo a Jean Eudes Marro é construído a partir do 

contexto histórico da Revolução Francesa, ao qual o autor busca ser fiel, conferindo 

veracidade ao enredo. Após vivenciar longamente a pobreza que assolava, 

principalmente, o interior do país, jovem Jean Eudes engaja-se como revolucionário, 

ao lado dos jacobinos, na luta por melhores condições para o povo. Por meio da ficção, 

Le Clézio expõe a realidade da juventude pobre e desiludida, composta principalmente 

por camponeses desprovidos de bens que veem no alistamento militar uma forma de 

fugir à fome e às precárias condições de vida. A narrativa acompanha, então, o 

cotidiano do personagem em meio aos eventos relacionados à Revolução Francesa. 

Jean Eudes vai fazer parte do regimento militar sob o comando do general 

Kellermann, figura histórica, engajando-se nos principais conflitos das guerras 

revolucionárias, como a difícil batalha de Verdun e vitoriosa batalha de Valmy, 

narradas com riqueza de detalhes. Outras personalidades históricas que comandaram 

regimentos militares nas diversas batalhas são constantemente referenciadas em 

relação às movimentações militares estratégicas, como o duque de Brunswick e o 

general Dumouriez. Percebe-se uma preocupação do autor em localizar 

geograficamente os locais de passagem e confronto e em descrever os 

acontecimentos de modo fiel à História. Após a mudança do personagem para 

Maurício, novamente a realidade histórica mescla-se à narrativa. Robert Townsend 

Farquhar, o primeiro governador de Maurício, representa a figura de autoridade do 

local e é também o responsável pela repressão dos marrons. Le Clézio faz um retrato 

bastante crítico da sociedade colonial da ilha, escancarando uma realidade bastante 

desigual. Também através das breves anotações de Jean Eudes, em Nauscopie, tem-

se conhecimento de alguns acontecimentos históricos, como a evolução dos acordos 

de paz entre Inglaterra e França, a retomada da guerra, a revogação da lei que 

libertava os escravos na França e a tomada derradeira de Maurício pelos ingleses. 

No eixo referente a Jean Marro, acompanha-se a guerra da Argélia de forma 

indireta, tal como o personagem a vivenciara: acompanhando as notícias na rádio, 
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vendo a movimentação de refugiados no porto de Nice, ou assistindo a seus colegas 

de escola serem recrutados para servir nas batalhas em nome da França. Alguns 

deles jamais retornaram e os que voltaram pareciam transformados pela experiência, 

relatando os mais impressionantes episódios. Acrescenta-se a esse contexto o olhar 

de Mariam, vivendo a infância em pleno conflito militar na cidade de Oran, na Argélia, 

onde assistia cotidianamente à movimentação dos tanques de guerra nas ruas de sua 

cidade.  

Jean Marro vai vivenciar diretamente as revoluções estudantis que ocorreram 

no México em 1968, inspiradas pelo Maio de 68 na França, evento do qual ele toma 

conhecimento por meio das notícias e de cartas enviadas pela mãe. Le Clézio 

preocupa-se igualmente nesse momento em retratar a realidade da sociedade 

mexicana pós-colonial segregacionista. 

Outros contextos históricos, deslocados dos tempos das narrativas principais, 

aparecem de maneira indireta, por meio de breves reflexões, comentários e relatos. 

Esse é o caso do pai de Jean, que servira pelo exército inglês na Malásia em uma 

investida contra os comunistas. Devido à própria opacidade do personagem, taciturno 

e fechado, pouco se vai saber efetivamente dos eventos relacionados a isso, mas sua 

opinião transparece por meio da voz do narrador, como na passagem “quand 

l’Angleterre a décidé d’envoyer sa jeunesse se battre dans la jungle contre les maquis 

communistes” (LE CLÉZIO, 2003, p. 391-392). Outro caso é o do personagem Conrad 

Evtchuchenko, um ex-soldado ucraniano que lutara contra o exército russo de Stálin. 

Essa experiência rende-lhe um trauma que assombra sua personalidade, causando-

lhe ataques de loucura, conforme é narrado: “Il devait se croire dans un bivouac de la 

steppe, quand les Ukrainiens luttaient avec les Allemands contre Staline” (LE CLÉZIO, 

2003, p. 329). 

As figuras históricas que aparecem no romance participam de forma indireta 

da narrativa, bastante distanciadas dos personagens principais. Le Clézio vai ousar 

converter em personagem apenas uma delas, a de Ratsitatane, cuja história oficial, 

por falta de dados verificáveis, aproxima-se da lenda, o que favorece a liberdade 

criativa. Sabe-se que ele fora príncipe de Madagascar e tem um desentendimento 

político com o rei; seu irmão, devido à aliança feita com os ingleses, aos quais 

Ratsitatane recusa-se a se submeter. Por causa disso ele é exilado e mandado à 

prisão em Maurício, de onde posteriormente foge, passando a comandar a revolta dos 

negros escravizados pela liberdade. Essas informações aparecem através das falas 
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de Kiambé, cuja visão sobre ele vai corroborar as versões da história que enaltecem 

sua força física e moral, e de William Stone, que, mesmo o considerando uma figura 

perigosa, reconhece sua integridade. No romance, Kiambé une-se a seu bando e 

acaba por tornar-se esposa dele, com quem tem uma filha. A população branca de 

Maurício, em número inferior ao de negros, temia a revolta dos marrons, a exemplo 

do que acontecera em Saint-Domingue, em que uma insurreição violenta da 

população negra acaba em massacre. Esse fato histórico é mencionado por William 

Stone  “[...] toute rébellion des esclaves fugitifs devait être punie sévèrement, afin 

d’éviter tout risque de révolution comme celle dont furent victimes naguère les colons 

de Saint-Domingue” (LE CLÉZIO, 2003, p. 440). Segundo Silva (2000, p. 97), tal medo 

justifica-se pela recorrência da reação: “Mesmo quando explicitamente ignorado e 

reprimido, a volta do Outro, do diferente, é inevitável, explodindo em conflitos, 

confrontos, hostilidades e até mesmo violência”.  

Outra figura controversa da lenda de Ratsitatane é a do negro Laïzaf5 que 

teria incentivado a fuga de Ratsitatane da prisão mas que posteriormente trai o bando 

em troca de uma recompensa dos “caçadores de marrons”. Esse episódio da traição 

é narrado por Kiambé. As curiosidades envolvendo a decapitação de Ratsitatane, 

como o fato de sua cabeça ter se desprendido do corpo somente após a terceira 

tentativa, sua exposição pública e o posterior roubo são contadas por William Stone. 

A figura de Ratsitatane é de grande importância para o imaginário e os mitos 

fundadores da sociedade mauriciana, o que justifica a romantização desse universo, 

explorado em detalhes por Le Clézio, embora em uma sequência textualmente pouco 

extensa. (Le Mystère..., 2016). 

Não só a realidade histórica vai ser ficcionalizada no romance mas também a 

própria vida do escritor e a de seus familiares e antepassados, o que aproxima a obra 

do estilo autoficcional. De acordo com a crítica e o próprio Le Clézio, a ficcionalização 

de eventos pessoais é uma constante em sua obra, sendo explorada em diversos 

romances, em particular em Révolutions. Como tendência contemporânea, julgou-se 

importante buscar uma fundamentação teórica sobre o tema para que se possa 

compreender melhor esse aspecto da obra do autor, dedicando-se o próximo capítulo 

a esta discussão. 

                                                           
5 Esta é a forma como o nome é grafado no romance. No site usado como pesquisa, o nome é grafado 
como Laizafy. 
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3 AUTOFICÇÃO E A FICCIONALIZAÇÃO DO “EU” 
 
3.1 AUTOFICÇÃO: TEORIA DO ESTILO LITERÁRIO 

 
Antes de analisar os elementos do romance que vão sustentar o caráter 

autoficcional de Révolutions, é preciso compreender o conceito do termo e o que 

implica classificar uma obra segundo esse “rótulo” literário. 

 No artigo “O conceito de autoficção: demarcações a partir da literatura 

brasileira contemporânea” (2015), Faedrich, preocupada com a atribuição 

indiscriminada do termo autoficção para designar diferentes tipos de obras do campo 

das “escritas do eu”, busca delimitar melhor os conceitos relacionados, de modo a 

amenizar a indeterminação própria dessa terminologia ainda relativamente recente e 

mal compreendida. Para fins analíticos, a autora propõe uma escala em que coloca a 

autobiografia de um lado, compreendida dentro da área da não ficção, e no lado 

oposto o romance, na área da ficção. O romance autobiográfico é posicionado no 

espaço intermediário, próximo da não-ficção, e a autoficção, mais próxima da ficção. 

Para situar a obra de Le Clézio nessa escala é preciso voltar aos termos originais. 

Primeiramente surgido como neologismo e hoje já incorporado a alguns 

dicionários, autoficção foi um termo elaborado pelo escritor francês Serge 

Doubrovsky, em 1977, em resposta a uma lacuna deixada pelo teórico Philippe 

Lejeune em sua obra O pacto autobiográfico (1975), que consiste em uma tentativa 

de sistematizar o gênero literário já bastante praticado da autobiografia de modo a 

desenvolver uma teoria sobre o tema. Partindo das reflexões sobre identidade do 

autor, do narrador e do protagonista, Lejeune teoriza a diferenciação entre romance e 

autobiografia. Nesta, o autor da obra, cuja função é fazer a ligação entre texto e a 

realidade externa a ele, deve assumir a responsabilidade sobre a veracidade do que 

se está afirmando perante seus leitores, em uma lógica relacional que Lejeune 

denomina “pacto autobiográfico”, preocupação inexistente no romance, gênero 

tipicamente ligado à imaginação. (FAEDRICH, 2015; BEGGAR, 2014). 

Para esquematizar essas diferenças de gênero, Lejeune cria um quadro com 

critérios distintivos relativos aos nomes dos personagens e dos autores. Sua proposta, 

no entanto, acabou por gerar duas lacunas, as quais ele denominou “casos cegos”, 

em que o personagem principal de um romance pode portar o mesmo nome do autor 

e o caso em que, em uma autobiografia declarada, os nomes não coincidem, como se 
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espera no gênero. Embora guardem em si uma essência contraditória, Lejeune admite 

a possibilidade de esses casos existirem, mas afirma o desconhecimento de sua 

existência segundo sua pesquisa. (BEGGAR, 2014). 

Assim, aproveitando-se dessa “falha” teórica, Doubrovsky publica Fils (1977), 

romance ficcional em que se coloca como protagonista. Na quarta capa do livro, 

assinada pelo autor, ele provoca:  

 
Autobiografia? Não, esse é um privilégio reservado aos importantes desse 
mundo, ao fim de suas vidas, e em belo estilo. Ficção, de acontecimentos e 
fatos estritamente reais; se se quiser, autoficção, por ter confiado a linguagem 
de uma aventura à aventura da linguagem, fora da sabedoria e fora da sintaxe 
do romance, tradicional ou novo. (DOUBROVSKY6, 1977 apud FAEDRICH, 
2014, p. 21, tradução da autora, grifo nosso). 

 

Segundo Faedrich (2014), o que Doubrovsky propõe é uma desobrigação do 

autor para com o pacto autobiográfico, possibilitando a experimentação literária nos 

limiares entre realidade e ficção e criando um híbrido que opera em uma zona de 

incerteza intencionalmente criada pelo autor. A mistura entre realidade e ficção não é 

novidade nem exclusividade da autoficção, sendo já explorada no romance histórico 

e no romance autobiográfico, como a autora aponta; a diferença residiria, então, no 

como isso é feito.  

 
A ambiguidade criada textualmente na cabeça do leitor é característica 
fundamental de uma autoficção. Há um jogo de ambiguidade referencial (é 
ou não é o autor?) e de fatos (é verdade ou não? Aconteceu mesmo ou foi 
inventado?) estabelecido intencionalmente pelo autor. (FAEDRICH, 2015, p. 
49, grifo da autora). 

 

A ambiguidade seria, portanto, o principal fator de diferenciação entre 

autoficção e autobiografia, e, de modo sutil, do romance autobiográfico. Faedrich 

(2015, p. 47) afirma que “na autoficção, um romance pode simular ser uma 

autobiografia ou camuflar, com ambiguidades, um relato autobiográfico sob a 

denominação de romance”, enquanto que no romance autobiográfico, termo que a 

autora reconhece obsoleto, o pacto autobiográfico é “fantasmático”, “o autor não tem 

a intenção de se revelar no texto e só o encontramos recorrendo à extratextualidade”.  

A questão da extratextualidade é abordada também pelo estudioso Francisco 

Ernesto Puertas Moya em sua tese de doutorado sobre a escrita autobiográfica: 

                                                           
6 DOUBROVSKY, Serge. Fils: roman. Paris: Éditions Galilée, 1977. 
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o romance autobiográfico garante um fator textual de identificação entre o 
personagem (o nome ou uma auto-alusão referencial) e o autor, indício que 
é reforçado por fatores de identificação paratextual que oferecem ao leitor 
elementos de relação com o personagem (prólogos, resenhas, dedicatórias) 
[...]. Além de tudo, [...] o leitor poderia encontrar forte apoio no fator 
extratextual que revelaria informações sobre o autor (entrevistas, 
declarações, testemunhos). (PUERTAS MOYA7, 2003 apud AZEVEDO, 
2008, p. 42-43, tradução da autora). 

 

Levando-se em conta essa proposição, esse parece ser o caso de Révolutions 

e de outros romances de Le Clézio, em que as referências autobiográficas demandam 

do leitor também um conhecimento complementar sobre o autor, disponível em 

entrevistas ou críticas, de modo a permitir uma apreciação mais completa da obra. 

Antes de analisar o material extratextual disponível para identificar os paralelos entre 

ficção e realidade, é preciso trazer mais algumas considerações sobre a questão da 

autoficção. 

A obra de Doubrovsky abriu caminho para que se desenvolvessem estudos e 

reflexões sobre a autoficção enquanto conceito, enquanto expressão literária e 

enquanto possível gênero em construção. Alguns teóricos questionaram a concepção 

inicial de Doubrovsky, o que fez com que ele mesmo e também Philippe Lejeune 

revissem suas proposições em função das discussões geradas. (FAEDRICH, 2015).  

Dentre os estudos mais destacados, encontra-se a publicação de Vincent 

Colonna, L’autofiction (essai sur la fictionnalisation de soi en Littérature) (1989), em 

que o autor analisa, primeiramente, a declaração de quarta capa da obra de 

Doubrovsky, onde o termo é inaugurado, identificando seus problemas e suas 

inconsistências. Colonna afirma que, no entendimento de Doubrovsky, a autoficção 

seria “um avatar da autobiografia, um meio para resolver certas dificuldades próprias 

da escritura de si”8 (COLONNA, 1989, p. 18, tradução nossa), e que sua obra não 

teria saído fundamentalmente do quadro da autobiografia, tendo sido apenas 

modulada de maneira diversa da tradição. (COLONNA, 1989, p. 22). Além disso, o 

autor nega a originalidade da estratégia literária de Doubrovsky, reforçando sua crítica 

                                                           
7 PUERTAS MOYA, F. E. La escritura autobiográfica en el siglo XIX: el ciclo novelístico de Pio Cid 
considerado como la autoficción de Angel Canivet. La Rioja, 2003. Tese (Doutorado) – Universidade 
de la Rioja. Disponível em: <http://www.cervantesvirtual.com/obra/la-escritura-autobiografica-en-el-fin-
del-siglo-xix-el-ciclo-novelistico-de-pio-cid-considerando-como-la-autoficcion-de-angel-ganivet--0/>. 
Acesso em: 18 nov. 2017. 
8 Do original: “un avatar de l’autobiographie, un moyen pour résoudre certaines difficultés propres à 
l’écrit de soi”. 
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ao evocar os estudos feitos por Gérard Genette, outro pesquisador que se ocupou de 

questões de autoficção. Genette analisa a obra de Marcel Proust em diversas 

publicações e identifica no romance Em busca do tempo perdido um exercício 

autoficcional quando, dentro do contrato de leitura, o leitor se depara com a 

coincidência do nome do protagonista com o do autor do romance. Esse artifício gera 

áreas de ambiguidade devido a uma possível exploração de fatos da vida pessoal do 

autor na estrutura ficcional do texto. (COLONNA, 1989, p. 24). 

Apesar das críticas, Colonna admite a pertinência e melhor adequação do 

neologismo de Doubrovsky frente a outras terminologias propostas anteriormente, as 

quais considera fluidas e indeterminadas – como “romance autobiográfico”, 

“autobiografia fantasmática”, “romance espelho” –, uma vez que o termo dá conta de 

transmitir a ideia de “fazer de si uma ficção ou de escrever sua própria ficção, a ficção 

de si-mesmo9” (COLONNA, 1989, p. 23). Entretanto, Colonna insiste na necessidade 

de uma reformulação do conceito, apresentando sua própria definição para o termo. 

Segundo ele, a autoficção é “uma obra literária por meio da qual um escritor inventa 

para si uma personalidade e uma existência, conservando sua identidade real (seu 

nome verdadeiro)”10 (COLONNA, 1989, p. 30). 

Tal definição também guarda seus problemas. Enquanto Doubrovsky a recusa 

afirmando que sua obra trata de fato de sua personalidade e existência e as das 

pessoas que fazem parte da sua vida, Philippe Gasparini, ensaísta francês que 

dedicou sua obra às escritas de si, questiona a premissa do homonimato na 

autoficção, defendendo não ser necessário nem suficiente para diferenciá-la da 

autobiografia. O autor é citado por Beggar (2014, p. 127), que, em concordância com 

ele, aponta que, dentro do contexto da autoficção, muitas obras não atendem a esse 

critério, seja pela recusa do autor em nomear-se diretamente em seu texto, seja no 

caso de um protagonista com um nome diverso do autor – lacuna que Lejeune já havia 

previsto na autobiografia e que Doubrovsky desconsidera. Contudo, Beggar afirma 

que, nos casos em que não há homonimato, é preciso que haja indícios no texto de 

que o autor é a referência dos casos narrados, já que “a correspondência entre o 

sujeito da enunciação, o sujeito do enunciado e o modelo é necessária para que o 

                                                           
9 Do original: “faire de soi une fiction ou d’écrire sa propre fiction, la fiction de soi.” 
10 Do original: “une autofiction est une œuvre littéraire par laquelle un écrivain s'invente une personnalité 
et une existence, tout en conservant son identité réelle (son véritable nom).” 
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prefixo ‘auto’ da palavra autoficção tenha um valor”11. (BEGGAR, 2014, p. 127). 

Nessas ocorrências, é preciso que o leitor e a crítica tomem o extratextual como apoio, 

dinâmica oposta à do pacto autobiográfico.  

Em 1980, Doubrovsky atualiza seu discurso afirmando que “a autoficção é a 

ficção que eu decidi, enquanto escritor, dar-me a mim mesmo e por mim mesmo, 

incorporando-lhe, no sentido pleno do termo, a experiência da análise, não só na 

temática, mas na produção textual”12 (DOUBROVSKY13, 1980 apud COLONNA, 1989, 

p. 20-21). A noção de uma escrita de si enquanto experiência analítica é comentada 

por Colonna como sendo um processo por meio do qual o sujeito elabora sua verdade 

em contrapartida a uma descoberta pontual que seria a chave de seu comportamento, 

conceito que ele elabora a partir dos estudos da psicanálise de Freud. Klinger (2014), 

entende esse processo como construção da ficção de si, a qual ela afirma não ser 

verdadeira nem falsa, “apenas a ficção que o sujeito cria para si próprio” por meio da 

narrativa (KLINGER, 2006, p. 56). Para Colonna, a obra de Doubrovsky seria “pós-

analítica”, uma resposta à pergunta “como escrever uma autobiografia após Freud?”, 

partindo-se da premissa de que o sujeito não pode coincidir consigo mesmo 

(COLONNA, 1989). 

A premissa psicanalítica encontra seu complemento no trabalho de Mikhail 

Bakhtin, analisado por Arfuch (2008, p. 55), quando ele afirma que “não há identidade 

possível entre autor e personagem, nem mesmo na autobiografia, porque não existe 

coincidência entre a experiência vivencial e a ‘totalidade artística’”. Essa não 

coincidência gera um estranhamento do enunciador em relação a sua própria história, 

reforçada pela divergência temporal, ou seja, o deslocamento referencial entre o 

tempo da enunciação e o tempo da história, que permite ao enunciador “a 

confrontação rememorativa entre o que era e o que chegou a ser, isto é, a construção 

imaginária de ‘si mesmo como outro’”. (ARFUCH, 2008, p. 55, grifo da autora). 

                                                           
11 Do original: “La correspondance entre le sujet de l’énonciation, le sujet de l’énoncé et le modèle est 
nécessaire pour que le préfixe ‘auto’ du mot autofiction ait une valeur”. 
12 Do original: “L’autofiction, c’est la fiction que j’ai décidé, en tant qu’écrivain, de me donner à moi-
même et par moi-même ; en y incorporant, au sens plein du terme, l’expérience de l’analyse, non point 
seulement dans la thématique, mais dans la production du texte.” 

13 Doubrovsky S. "Écrire sa psychanalyse" (1979). In: Parcours critique, Galilée, 1980.  
"Autobiographie/Vérité/Psychanalyse", L'Esprit créateur, XX, n° 3, automne 1980. Lettre à Ph. Lejeune, 
(1983) in "Le Pacte autobiographique (bis)", Moi aussi, Seuil, Coll. Poétique, 1986. 
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 Esses conceitos por sua vez, ligam-se às noções de outridade e 

descentramento do sujeito, que constituem parte importante dos estudos sobre 

identidade. 

Assim como Doubrovsky, Lejeune também revisitou seus estudos na área das 

escritas de si, buscado acompanhar o debate crítico contemporâneo à sua produção. 

O autor admite que “escrever sobre si é fatalmente uma invenção de si”14 

(LEJEUNE15, 1991 apud BEGGAR, 2014, p. 130), o que abre precedente, segundo 

Beggar (2014, p. 130) para que “deformações, esquecimentos ou mesmo mentiras” 

sejam consideradas “uma licença poética necessária para a sobrevivência do gênero” 

da autobiografia. Preocupada com a recepção que esse tipo de afirmação poderia ter, 

Faedrich (2015) comenta 

 
Ora, dizer que toda escrita do eu é uma prática autoficcional, justificando ser 
impossível não inventar e preencher as lacunas da memória com ficção, é a 
mesma coisa que negar à autoficção sua especificidade e ao autor sua 
intenção. (FAEDRICH, 2015, p. 48) 

 

Assim, segundo Beggar (2014), caberia à autoficção tomar para si, como 

estratégia literária, as “mentiras” ocultadas da autobiografia clássica, dando-lhes nova 

função.  

Para Klinger (2008),  

 
A autoficção participa da criação do mito do escritor, uma figura que se situa 
no interstício entre a “mentira” e a “confissão”. A noção do relato como criação 
da subjetividade, a partir de uma manifesta ambivalência a respeito de uma 
verdade prévia ao texto, permite pensar a autoficção como uma performance 
do autor. (KLINGER, 2008, p. 24) 

 

A ideia de performance sustentada pela autora baseia-se na analogia com a 

construção do personagem pelo ator no teatro: o escritor estaria, da mesma forma, 

construindo uma imagem de si mesmo no texto autobiográfico ou autoficcional. Klinger 

defende que existe uma diferença, ainda que sutil, entre o sujeito escritor e a figura 

do autor, este último sendo o resultado de um balanço entre seus textos ficcionais e 

sua atuação em exposições públicas, sua “vida real” (entrevistas, crônicas, 

autorretratos), faces complementares das “instâncias de atuação do eu”, que podem 

                                                           
14 Do original: “Écrire sur soi est fatalement une invention de soi”. 

15 LEJEUNE, P. Le Pacte autobiographique. Paris: Seuil, (1996 [1975]). 
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tensionar-se ou reforçar-se (KINGLER, 2008, p. 24). Como definição, a autora trata a 

autoficção como “uma narrativa híbrida, ambivalente, na qual a ficção de si tem como 

referente o autor, mas não enquanto pessoa biográfica, e sim o autor como 

personagem construído discursivamente”. (KLINGLER, 2006, p. 67, grifo da autora). 

Azevedo (2008) condensa algumas dessas ideias em seu artigo ao afirmar 

que 

 
o que é realmente novidade na autoficção é a vontade consciente, 
estrategicamente teatralizada nos textos, de jogar com a multiplicidade das 
identidades autorais, os mitos do autor, e ainda que essa estratégia esteja 
referendada pela instabilidade de constituição de um “eu”, é preciso que ela 
esteja calcada em uma referencialidade pragmática, exterior ao texto, uma 
figura do autor, claro, ele mesmo também conscientemente construído. 
(AZEVEDO, 2008, p. 37) 
 

 

Após essa breve exposição sobre a autoficção, acredita-se que, embora haja 

algumas discordâncias entre os autores citados e diferentes enfoques nas publicações 

sobre o tema, é possível sintetizar o conceito, abrangendo as ideias apresentadas, 

como sendo uma expressão literária híbrida que opera nos limites entre o real e a 

ficção e que consiste em um processo de construção de um eu ficcional literário a 

partir de um eu que possui correspondência no real e cuja presença é percebida direta 

ou indiretamente no texto, ainda que essa referência extratextual possa ser, ela 

mesma, uma construção (mito do autor, performance).  

No limite, poder-se-ia dizer que toda ficção é um pouco autobiográfica, no 

sentido de que o escritor só pode falar sobre aquilo que conhece e que toda escritura 

estaria permeada pela sua experiência vivencial, o conjunto de textos que leu, os 

lugares que visitou ou onde viveu, suas relações interpessoais, as ideias em que 

acredita e que defende e as que rejeita etc. Segundo Cortanze (1999), 

 
O livro é sempre uma autobiografia pessoal, cujas histórias contadas 
repousam nas narrativas coletadas, nos documentos verídicos, nas ficções 
autênticas ou nos falsos testemunhos. Em literatura, a luta entre sonho e 
memória é constante – e frutuosa.  O primeiro é um processo ativo que 
trabalha a matéria do que foi vivido, a segunda é uma faculdade silenciosa 
que existe, seja ela usada ou não16. (CORTANZE, 1999, p. 207). 

                                                           
16 Do original: “Le livre est toujours une autobiographie personnelle, dont les histoires racontées 
reposent sur des récits recueillis, des documents véridiques, des fictions authentiques ou de faux 
témoignages. En littérature, la lutte entre souvenir et mémoire est constante – et fructueuse. Le premier 
est un processus actif qui travaille le vécu, la seconde est une faculté muette qui existe, qu'elle soit ou 
non utilisée”. 
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Embora não se pretenda defender essa proposição, é interessante mantê-la 

em perspectiva. Em certo sentido, J.-M. G Le Clézio parece contemporizá-la ao 

afirmar, na entrevista a BibliObs, que 

  
Le roman est la seule manière, pour moi, d'explorer mon passé et l'unique 
subterfuge pour contourner les difficultés de cette folle entreprise de retour en 
arrière, jusque dans un temps que je n'ai pas vécu. En vérité, j'ai le sentiment 
de n'avoir jamais rien écrit d'autre, depuis «le Procès-verbal», que des 
autobiographies. Mes livres mettent toujours en scène des moments de mon 
histoire. Car je n'ai aucune imagination. Ce que j'invente, c'est ce que l'on m'a 
donné. C'est la raison pour laquelle j'aime utiliser la première personne du 
singulier. (LE CLÉZIO, 2008c). 

 

Atéba (2008), em seu livro Identité et fluidité dans l'œuvre de Jean-Marie 

Gustave Le Clézio, emprega o termo obsessão em diversos momentos ao explorar os 

temas recorrentes da obra de Le Clézio, em que se sobressaem as referências 

biográficas como personagens inspirados em pessoas reais, a recorrência de lugares 

que ambientam a narrativa, a busca pelas raízes e o passado familiar, as lutas e 

conflitos decorrentes do processo colonizatório e da marginalização dos povos, entre 

outros, lógica da qual o romance Révolutions não foge.  

A partir das reflexões propostas ao longo desta seção, é possível localizar a 

obra Révolutions de Le Clézio no campo da autoficção. Apesar de o autor assinar o 

texto de quarta capa do livro, em uma fala em primeira pessoa que remeteria ao 

escritor, está claro que não se trata de uma autobiografia clássica. Essa primeira 

pessoa não tem continuidade no texto e não há nele uma figura de autor que se 

apresente narrando sua vida. O conteúdo autobiográfico presente na obra só pode ser 

identificado pelo leitor se este tiver acesso a informações extratextuais, do contrário, 

a obra pode ser lida apenas como romance, sem nenhum prejuízo de compreensão. 

Nesse sentido, como já apontado anteriormente, a obra estaria mais próxima do 

romance autoficcional do que da autoficção, segundo a definição proposta por 

Faedrich (2015). No entanto, considerando a obra como um todo, o conteúdo ficcional 

sobrepõe-se à veracidade autobiográfica, como se pode verificar por meio de um 

estudo da biografia do autor. Assim uma definição categórica não parece dar conta da 

obra em questão. 
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3.2 ELEMENTOS AUTOBIOGRÁFICOS NO ROMANCE RÉVOLUTIONS 

 

Conforme apontado anteriormente, o romance Révolutions é composto de 

diversas narrativas, em grande parte independentes umas das outras. Dessa forma, 

a obra também já não pode ser categorizada como uma autoficção ou um romance 

autobiográfico por definição, pois embora haja um protagonista que, em certa medida, 

coincide com a persona do autor, outros personagens são igualmente importantes 

para a dinâmica do texto, a qual desloca constantemente o foco narrativo. Se a 

autoficção é uma prática em essência híbrida, o romance de Le Clézio tensiona ainda 

mais essa noção criando níveis de hibridização tanto no conteúdo como na estrutura.  

O protagonista, já apresentado, chama-se Jean Marro. De saída, essa 

informação indica que não há homonímia na obra. Porém, a escolha do nome não é 

arbitrária, ela mantém a relação com seu “original”. Apesar de o sobrenome não 

coincidir, os primeiros nomes são os mesmos. Atéba (2008, p. 47) especula, inclusive, 

que Jean Marro seria uma expansão de Jean-Marie.  

Para além do nome, o protagonista compartilha uma trajetória muito similar à 

do autor, não somente no que diz respeito a si mesmo, mas também, e igualmente 

importante, em relação à sua história familiar. Em entrevista, Le Clézio confirma sua 

relação com o protagonista e, portanto, o caráter autoficcional do romance: 

 
j'ai inventé Jean Marro pour ne pas avoir à écrire je. Il me ressemble 
beaucoup mais ce n'est pas moi. Disons que Jean est un frère jumeau dont 
je ne peux pas me détacher mais dont je peux à tout moment m'éloigner… 
(LE CLÉZIO, 2008c) 

 

No texto de quarta capa de Révolutions, o autor situa em Nice, na década de 

1950, alguns acontecimentos importantes que serão temas da narrativa, embora no 

texto propriamente dito essa localização seja sugerida, mas não explicitada. Assim, 

protagonista e autor compartilham uma infância e adolescência nessa cidade 

francesa, marcada por ondas migratórias impulsionadas pela pobreza, pela chegada 

de refugiados de guerra e o mal estar causado pelas notícias da guerra na Malásia, 

promovida pelos ingleses, da exploração do povo senegalês pela França e dos 

conflitos decorrentes do processo de descolonização. A escolha pela não nomeação 

da cidade é proposital, conforme declara o autor: “Voilà un cas précis, encore trop 
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proche, trop brûlant, qui m'obligeait à prendre de la distance, à utiliser la troisième 

personne” (LE CLÉZIO, 2008c). 

A ausência do pai durante a infância de Le Clézio também foi tema de várias 

de suas obras. Tendo nascido em 1940, o escritor levou oito anos para conhecer o 

pai, que era médico na Nigéria a serviço do exército britânico durante a II Guerra 

Mundial. A família chegou a mudar-se para o país, mas a ausência do pai persistia e 

o jovem Le Clézio não conseguiu desenvolver um contato próximo com ele. Esse 

episódio da biografia do escritor foi ficcionalizado no livro L’Africain (2004), como 

evidencia o trecho selecionado por Atéba (2008): “Tel était l'homme que j'ai rencontré 

en 1948, à la fin de sa vie africaine. Je ne l'ai pas reconnu, pas compris. Il était trop 

différent de tous ceux que je connaissais, un étranger, et même plus que cela, presque 

un ennemi” (LE CLÉZIO17, 2004 apud ATÉBA, 2008, p. 92). Para Atéba, o momento 

do encontro entre pai e filho, acompanhado dessa percepção da estrangeiridade do 

Outro, foi determinante para o desenvolvimento da personalidade de Le Clézio, “seu 

senso do Outro e da diferença que ele experimenta precocemente no seio de sua 

família primária18” (ATÉBA, 2008, p. 92), influência sentida na construção narrativa e 

dos personagens em sua obra. 

A família de Le Clézio retorna à França com a aposentadoria do pai aos 50 

anos, mas mesmo com a presença mais constante do pai, o escritor só via nele uma 

pessoa sisuda, rígida e distante. Em Révolutions a ausência paterna não é física mas 

decorrente de um distanciamento nas relações familiares. O pai de Jean Marro, devido 

à esclerose, vivia confinado no apartamento da família e tornara-se uma pessoa 

irascível. A falta de comunicação entre os personagens estende-se também à figura 

da mãe, a exemplo do que ocorrera também na realidade, segundo declara o autor, 

de modo a tensionar ainda mais as relações familiares. Entre realidade e ficção, 

também o pai de Jean Marro, servira como militar, mas na Malásia. Embora não 

guardem o mesmo nome, ambas as figuras mantêm as iniciais concordantes, 

Raymond, o personagem e Raoul, pai do escritor. (CORTANZE, 1999; LE CLÉZIO, 

2008c). 

Uma das figuras mais importantes de Révolutions, a tia Catherine, também é 

inspirada na realidade. Le Clézio fala sobre uma tia, que morava em Maurício e que 

                                                           
17 LE CLÉZIO, J.-M.G. L'Africain. Paris: Mercure de France, 2004. (Collection Traits et Portraits). 
18 Do original: “[...] son sens des Autres et de la différence qu'il expérimente de façon précoce au sein 
de sa famille primaire”. 
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lhe causou profunda impressão na infância e adolescência. Além de ela enviar uma 

carta por dia ao pai dele, também escreve alguns romances e novelas, nunca 

publicados, os quais foram lidos pelo escritor. Essa necessidade por se exprimir 

contrastava com o silêncio do pai, que o autor atribui à experiência da guerra. Nas 

palavras do autor: “Elle avait un besoin fou de se raconter.” (LE CLÉZIO, 2008c). Esse 

traço é incorporado na personagem de forma bem marcante, sendo fundamental para 

a narrativa de Jean Marro. É ela quem vai transmitir a história de seus ancestrais, 

instigando no protagonista um desejo pelo conhecimento de suas origens, tal como 

Le Clézio, e auxiliando no processo de constituição de sua identidade.  

As histórias contadas por Catherine remontam seu passado na mansão 

familiar em Maurício até a ocasião em que uma disputa familiar faz com que percam 

a casa, forçando a emigração da ilha e gerando a dispersão dos membros. No livro 

chamada de Rozilis, o lugar é uma referência à residência senhorial Eurêka, que 

pertenceu à família do autor e sobre a qual ele ouvira seus avós e tios falar durante 

toda sua infância, incutindo-lhe a imagem de um paraíso perdido. Sua herança 

também foi motivo de disputa entre os Le Clézio, divididos em dois lados: o mais 

abastado, que acabou por conseguir a posse e o lado empobrecido, que se viu exilado 

de sua terra natal, migrando para a França. Esse período de sua história familiar, no 

entanto, é marcado por informações desencontradas e imprecisas, cada lado 

sustentando sua versão, não sendo possível a verificação completa nem ao se 

recorrer a documentos oficiais. Cortanze (1999) fala sobre uma opacidade nas 

questões de origem que são caras a Le Clézio, opacidade essa responsável, talvez, 

pela necessidade da escrita como forma de explorar as possibilidades da história. Nas 

palavras do escritor: “Il serait impossible de raconter la vérité, elle est insaisissable et 

multiforme. Même si la tentation de la raconter par le biais d’une fiction existe, je ne 

suis pas certain que cela guérira ce mal-là” (LE CLÉZIO apud CORTANZE, 1999, p. 

280).  

Para Atéba (2008), a recorrência do tema na escrita de Le Clézio tem a função 

de perpetuar a memória desse espaço-tempo ligado à mitologia familiar. Cortanze 

(1999) romantiza essa ligação na passagem a seguir. 

 
Revenir à Maurice. Ouvrir les volets fermés d’Eurêka pour y laisser pénétrer 
la lumière. Non pas celle du jour. Mais celle du quotidien de l’écriture, de 
l’écrivain qui vient sur place vérifier ses prospectives, confronter ses 
souvenirs au quotidien de l’existence. (CORTANZE, 1999, p. 284, grifo do 
autor). 
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O biógrafo reúne algumas falas do próprio Le Clézio sobre a primeira visita, 

aos 21 anos, à mítica casa, que ele afirma ter a sensação de conhecer desde sempre. 

Para o escritor, o mais marcante desse encontro foi ter levado sua tia para revê-la 

mais de 30 anos após sua mudança. Quando da “diáspora” familiar, a tia de J.-M.G. 

manteve a obstinada resolução de permanecer em Maurício, seu país natal, apesar 

das dificuldades financeiras, decisão que faz com que ela leve uma vida solitária, 

devido à dificuldade de se arranjar casamento sem um dote. Também Catherine 

levava uma vida solitária. Após a expulsão de Rozilis e a mudança para a Europa, que 

coincide com o período de guerra, a personagem precisa assumir a responsabilidade 

pela irmã mais nova, Mathilde, ficando junto a ela até sua morte e nunca se casando. 

Diferentemente da verdadeira tia, o autor nega à personagem o reencontro com a 

terra natal lar, devido à sua idade avançada e às restrições físicas, tensionando ainda 

mais a situação de exílio que sofrera. Jean Marro empreende a viagem à terra de seus 

ancestrais somente na parte final da narrativa. A mansão familiar já não existe mais e 

ele pode apenas ter uma noção aproximada de sua antiga localidade. Sobre exílio e 

perda, Cortanze (1999, p. 277) comenta “[...] a perda de Eurêka. O sentimento de 

estrangeiridade, de não pertencimento. O exílio. A terra natal. O lar perdido”19. Esses 

sentimentos experimentados pela tia ganham vivacidade na obra, tornando-se um dos 

grandes temas explorados literariamente por Le Clézio.  

No romance, Catherine guarda em um pequeno cofre documentos, livros, 

fotografias e outras lembranças relativas à memória familiar dos Marro, explorando 

cada peça juntamente com o sobrinho na medida em que conta histórias de seu 

passado. É daí que o jovem Jean Marro tem acesso a alguns cadernos de anotações 

de Jean Eudes. Conforme já comentado anteriormente, não há uma menção explícita 

a um possível diário do ancestral, mas como a narrativa tem início logo na sequência, 

é possível supor tratar-se de um arquivo preservado nesse cofre. Le Clézio afirma na 

entrevista concedida a Jérôme Garcin ter encontrado o diário de seu ancestral, 

François Alexis Le Clézio, o gêmeo real de Jean Eudes que foi uma fonte de 

inspiração, sobretudo na escrita de Révolutions. Há também uma menção em 

Cortanze (1999) a uma caixa preta onde seu pai guardava documentos deixados por 

                                                           
19 Do original:  “[...] la perte de Eurêka. Ce sentiment d’étrangeté, d’inappartenance. Le banissement. 
La tèrre initiale. La maison perdue”. 
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François Alexis, entre eles, alguns apontamentos que guiavam a busca por um 

tesouro na Ilha Rodrigues, tema de Le chercheur d’or, outro romance seu.  

O passado de François Alexis ecoa no relato em primeira pessoa de Jean 

Eudes Marro. Originário de Lorient, cidade da Bretanha, o ancestral revolucionário de 

Le Clézio se engaja nas batalhas durante a Revolução Francesa, mas se vê obrigado 

a deixar a terra natal devido às perseguições sofridas com a preparação do golpe de 

estado de Napoleão. Seu destino final acaba sendo Île de France, atual Maurício, onde 

ele desembarca em 1798. Embora essa pareça ser a versão oficial, Le Clézio vai 

discordar dizendo “En vérité, mon aïeul breton n'était pas un chouan, c'était un 

révolutionnaire pur et dur. Et s'il a quitté Lorient pour l'île de France, c'est à cause de 

la pauvreté” (LE CLÉZIO, 2008c). É possível que ambas as versões sejam 

verdadeiras. A questão da pobreza é bastante explorada no romance, constituindo um 

esforço do autor por recontar a história segundo sua versão dos fatos. Todas essas 

informações são incorporadas aos relatos do personagem, diferindo apenas na 

origem. Jean Eudes Marro vem de Runello, passando por Lorient quando da ocasião 

de seu alistamento. Um momento emblemático compartilhado por ambos é a proibição 

pelo exército de manter os cabelos compridos, símbolo e orgulho dos homens bretões. 

Recusando-se a obedecer, François e Jean Eudes vão gerar alguns conflitos com as 

autoridades locais. Na ficção, a inimizade gerada vai gerar problemas posteriores na 

estadia na ilha, fatos que não puderam ser verificados em biografia, cabendo ao jogo 

autoficional preencher as lacunas. (CORTANZE, 1999; LE CLÉZIO, 2008c) 

Os relatos da travessia presentes no romance, cuja linguagem incorpora 

termos náuticos e expressões históricas específicas, são parte essencial desse eixo 

narrativo. Pode-se supor, a partir da obra de Cortanze (1999), que esse tipo de 

conhecimento específico é obtido por Le Clézio nos livros de navegação e viagens 

que tanto o fascinavam quando jovem, em especial certa publicação chamada Journal 

d’un voyage de Bordeaux à l’Isle de France. Para além da literatura, a familiaridade 

com o mar e assuntos relacionados à navegação fazem parte de sua experiência 

pessoal, sobretudo no período da infância, vivido em uma cidade portuária, e a forte 

impressão deixada pela sua primeira viagem marítima a bordo de um navio cargueiro 

misto, onde embarcou com destino à Nigéria para encontrar seu pai. Certamente as 

diversas viagens empreendidas ao longo de sua vida também contribuíram para seu 

repertório.  
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A literatura teve importante papel na construção do imaginário do autor, cujo 

interesse por ela foi despertado precocemente devido à facilidade de acesso às 

bibliotecas familiares, conservadas e alimentadas por parentes próximos. Além dos 

livros de viagem e navegação, a literatura clássica teve igualmente grande destaque 

em sua formação de leitor. Le Clézio tinha especial predileção pelos textos de filosofia 

grega clássica. Segundo o próprio autor, essas obras o ajudaram a formar um 

pensamento crítico, levantando questões que têm ecos na crítica social 

contemporânea, como os temas da escravidão e da miséria. (CORTANZE, 1999; LE 

CLÉZIO, 2008c). No romance, Jean Marro também começa a se interessar por 

filosofia grega antiga perto da idade de 16 anos, influenciado, sobretudo, pelo amigo 

mais velho Santos Balas, com quem discute questões filosóficas ao mesmo tempo em 

que estreitam laços. Esse amigo tem papel fundamental na constituição da identidade 

do protagonista, conforme será explorado no capítulo quatro. 

Outra referência biográfica que J.-M.G. cede a seu herói é sua dupla cidadania 

francesa e britânica, obtida pela família Le Clézio enquanto cidadãos mauricianos, 

devido à anexação da ilha pelo império britânico. Valendo-se desse recurso para evitar 

a convocação militar que o enviaria para servir na Argélia, o autor vai cursar seus 

estudos superiores em Londres, o mesmo acontecendo a Jean Marro, porém, 

enquanto o primeiro vai estudar literatura, o segundo vai estudar medicina, tal como o 

pai do escritor. Esse híbrido criado pela mistura entre as biografias na constituição do 

personagem é um recurso do qual o autor se valeu em diversos momentos na sua 

obra.  

A guerra da Argélia, como o autor mesmo já admitiu diversas vezes, foi um 

acontecimento que marcou definitivamente sua vida por colocá-lo em contato com 

uma realidade à parte, violenta e desumana, da qual ele vai tendo conhecimento por 

meio das notícias e pela observação do fluxo de refugiados que chegavam a Nice 

(CORTANZE, 1999; LE CLÉZIO, 2008c). O autor incorpora na narrativa esse 

sentimento de desumanidade nas passagens em que o protagonista, ao ser solicitado 

a escrever um diário em atividade escolar, reproduz os noticiários de guerra que se 

resumem a meros números de mortes, perdas e conflitos. Outra situação relacionada 

à guerra que o afetou diretamente foi a perda de um amigo próximo. Em Révolutions, 

esse episódio, projetado na figura de Santos, tem grande impacto na vida de Jean 

Marro e seus reflexos e consequências são sentidos ao longo da narrativa. Não há, 

no entanto, muita informação disponível sobre o correlato real na biografia de Le 
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Clézio para que se possa estabelecer um parâmetro com a ficção, mas acredita-se 

que tenha gerado um impacto igualmente forte na vida do autor, podendo ser uma das 

causas que influenciaram sua decisão de fugir à convocação.  

As passagens que descrevem a estadia de Jean Marro como estudante de 

medicina e seu trabalho como residente são inspiradas na experiência do pai de Le 

Clézio, que atuou em Londres antes de servir na África. O trabalho humanitário 

prestado pelo pai é fonte de inspiração tanto para a vida do escritor que, em sua 

trajetória pessoal, atuou de perto com pessoas e povos marginalizados, como para a 

composição do protagonista de Révolutions, que escolhe para sua residência a ala 

dos idosos e dos dementes senis, além de estar sempre próximo a figuras excluídas 

e desviantes da sociedade. Novamente o híbrido biográfico é explorado no romance. 

(CORTANZE, 1999).  

Quando seus estudos começam a chegar ao fim, Jean Marro é novamente 

pressionado para alistar-se pela causa na Argélia em nome da França colonialista, 

sob risco de recair em crime contra a pátria. Mas o personagem consegue arrumar 

novamente um jeito de fugir à convocação preparando sua partida para a América. A 

partir desse momento, não há dados precisos no material disponível para confirmar 

constatar as semelhanças com a vida do autor. Em Cortanze (1999, p. 159-160) tem-

se a menção a uma entrevista dada por Le Clézio a um jornalista que lhe perguntara 

o motivo de sua recusa ao serviço militar, ao que ele responde “‘J’ai besoin d’être 

libre’”, seguindo-se o diálogo: “‘Pourquoi?’ ‘Pour rien’”. Para o autor da biografia, a 

“aventura mexicana vai prolongar a revolta”. Assim, é perfeitamente possível que o 

mesmo tenha ocorrido a Jean-Marie Gustave, embora não se possa afirmar com 

certeza. Novamente, é preciso aceitar o “pacto autoficcional” – termo proposto por 

Beggar (2014) por analogia ao pacto autobiográfico de Lejeune – e considerar como 

verdadeira, ou incidentalmente verdadeira, essa passagem da vida de Le Clézio.  

O que se pode confirmar, segundo o material biográfico de apoio, é a chegada 

de ambos, personagem e escritor, ao México, em 1967, afastando-os dos 

acontecimentos do Maio de 68. Nesse novo continente, personagem e escritor 

ocupam-se profissionalmente, o último como professor e o primeiro em um hospital, 

ambos frequentando as bibliotecas locais nas horas livres, o que lhes dá a 

oportunidade de aprofundar suas pesquisas sobre a história e a cultura dos diversos 

povos que construíram a nação mexicana. Para Le Clézio, essa formação autodidata 
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foi de grande importância na sua vida profissional, além de agregar-lhe repertório para 

escrever esse e outros romances. (CORTANZE, 1999). 

É nessa época, especificamente no ano de 1968, que acontece o primeiro 

encontro de J.-M.G. Le Clézio com sua atual esposa Jémia, marroquina originária do 

Sahara Ocidental. Antes de Jémia, Jean-Marie Gustave fora casado com Rosalie 

Piquemal, com quem teve sua primeira filha, em 1961, quando ainda cursava seus 

estudos na Inglaterra. Para Garcin, jornalista que conduziu a entrevista Les révolutions 

de Le Clézio (2008), vai ser em Révolutions que o autor fala pela primeira vez dos 

seus relacionamentos, “das mulheres que ele amou e que o amaram”. Embora Le 

Clézio pratique no conjunto de sua obra o exercício da ficcionalização do eu e recheie 

seus romances de admitidas referências autobiográficas, a figura do autor parece 

manter-se reservada sobre outros temas que não aqueles sobre os quais fala através 

de seus livros. Assim, não há informações sobre esses amores passados para se 

verificar os paralelos na ficção. Em Révolutions, a narrativa que acompanha a 

trajetória de Jean Marro vai apresentar personagens femininas com quem o 

protagonista se envolve em diferentes momentos de sua vida. 

Na ficção, a personagem mais próxima à figura de Jémia é Mariam, único 

relacionamento de Jean que é narrado segundo um ponto de vista apaixonado e 

atencioso, diferentemente das outras mulheres com quem as relações são mais 

sexuais ou, ao contrário, platônicas. O autor preocupa-se em manter um 

distanciamento entre personagem e pessoa real criando uma origem diferente para 

Mariam, além de localizar o encontro dos dois em Nice, antes da partida do 

protagonista para o México. A ambiguidade, no entanto, é mantida, e as semelhanças 

estão sempre em perspectiva. Além da proximidade física entre os países, que 

favorece uma similaridade cultural, as etnias marroquina e argelina compartilham 

alguns traços físicos reconhecíveis, e essas características são mantidas na 

personagem, como os cabelos, o tom de pele e o formato dos olhos. Tanto para Le 

Clézio, quanto para Jean, as raízes de suas mulheres exercem um fascínio. O escritor 

vai empreender com a mulher uma viagem a sua terra natal, buscando esse contato 

ancestral tão importante para ambos. Jean vai propor a Mariam a mesma coisa, 

embora esse retorno não se concretize na ficção pela recusa dela, que teme a perda 

de sua cidadania europeia. 

Por essas análises, percebe-se que Le Clézio toma bastante cuidado ao 

apresentar os personagens baseados em pessoas reais próximas a ele, alterando a 
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cronologia, inserindo dados discrepantes da realidade e informações não verificáveis 

e aglutinando personalidades em um único personagem tornando as referências mais 

difusas e menos rastreáveis. É importante notar que esse impasse, de caráter ético e 

jurídico, surge desde o começo da produção dessa literatura que se proclama como 

autoficção. Faedrich (2015) lembra que o próprio Doubrovsky enfrentou problemas 

jurídicos que lhe renderam prejuízos ao retratar as amantes em suas obras. Para o 

autor, contudo, essa questão é incontornável, afirmando que “escrever sobre si é 

inevitavelmente escrever sobre os outros” (DOUBROVSKY20, 2013 apud FAEDRICH, 

2015, p. 52, tradução da autora), embora para Faedrich (2015, p. 52) os “dilemas 

éticos, ainda que recorrentes, não são atributo necessário da autoficção”. 

Os paralelos possíveis entre realidade e ficção no romance Révolutions são 

inúmeros, e talvez haja ainda mais referências que não constam nos materiais 

biográficos disponíveis sobre o autor. No entanto, o objetivo deste capítulo não era 

fazer uma verificação de fatos para confrontá-los com o texto, mas demonstrar como 

o conteúdo autobiográfico é estruturado na obra de Le Clézio, refletindo sobre o lugar 

desse romance no panorama literário contemporâneo, o qual parece apontar para 

uma tendência nas escritas do eu, conforme sustentam Klinger (2008), Azevedo 

(2008) e Faedrich (2015). O conceito de autoficção aparece nesse contexto com o 

intuito de identificar o que pode ser tanto um estilo como gênero ou escola literária em 

formação. Como a crítica está muito colada temporalmente à produção, falta-lhe o 

distanciamento necessário para avaliar a extensão dessa tendência. Não se chegou 

ainda a nenhum consenso, nem sobre os usos do termo, nem sobre os limites do 

conceito, embora, como já se viu, ele exista e seja uma prática conhecida já há quatro 

décadas.  

Classificar Révolutions simplesmente como uma autoficção não dá conta da 

complexidade da obra. Conforme foi sendo demonstrado, as múltiplas narrativas 

apontam para gêneros diferentes, embora não haja aderência total nem definitiva a 

nenhum deles, senão, fragmentariamente. Assim, como romance híbrido por 

excelência, Révolutions pode ser entendido como autoficção, pois opera-se a 

ficcionalização do eu do escritor; como romance autobiográfico, mas que se estrutura 

                                                           
20 DOUBROBSKY, S. L’autofiction dans le collimateur. In: autofiction.org, 23 maio 2013. Disponível 
em: <http://www.autofiction.org/index.php?post/2013/05/23/Serge-Doubrovsky>. Acesso em: 18 nov. 
2017. 
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paralelamente à ficção pura e à ficção histórica; ou simplesmente como romance, com 

algumas referências na realidade. 
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4 GRANDES QUESTÕES PÓS-MODERNAS E LITERATURA 
 
4.1 O SUJEITO PÓS-MODERNO E A CONSTITUIÇÃO DA IDENTIDADE 

 

Os estudos realizados no campo das escritas de si vão se deparar, 

inevitavelmente, com questões relativas à pós-modernidade. Para Klinger (2006; 

2008), a autoficção como tendência contemporânea fundamenta-se no que ela chama 

de “retorno do autor”, em que a figura autoral reivindica o lugar de importância em 

relação à sua obra que lhe fora negado pela crítica estruturalista, no século XX, com 

a ideia da “morte do autor”, defendida por Roland Barthes em seu ensaio A morte do 

autor, e por Michel Foucault, em sua conferência O que é um autor?. Tal proposição, 

baseada no conceito filosófico da morte do sujeito de Friedrich Nietzsche e nas teorias 

da desconstrução de Jacques Derrida, propunha uma análise da obra literária 

independente da “pessoa” do autor, garantindo a autonomia do texto e deslocando a 

importância para a figura do leitor.  

Fundamentando-se em critérios linguísticos estruturalistas, Barthes combate 

a “anterioridade”, e, por extensão, a “posteridade” do autor em relação a seu texto 

afirmando que ambos nascem de maneira concomitante, pois “não existe outro tempo 

para além do da enunciação”, conceito entendido por ele como 

 
um processo vazio que funciona perfeitamente sem que seja necessário 
preenchê-lo com a pessoa dos interlocutores: linguisticamente, o autor nunca 
é mais do que aquele que escreve, assim como “eu” outra coisa não é senão 
aquele que diz “eu”: a linguagem conhece um “sujeito” , não uma “pessoa”', 
e esse sujeito, vazio fora da enunciação que o define, basta para “sustentar” 
a linguagem, isto é para exauri-la. (BARTHES, 2004, p. 60) 

 

Além disso, Barthes defende que o texto não encerra um significado último a 

ser decifrado nem possui um sentido único – cuja atribuição seria do autor –, mas 

constitui “um espaço de dimensões múltiplas, onde se casam e se contestam 

escrituras variadas, das quais nenhuma é original: o texto é um tecido de citações, 

oriundas dos mil focos da cultura” (2004, p. 62). Para ele, essa multiplicidade que 

opera no texto literário se reúne não na figura do autor mas na do leitor, que é “ o 

espaço exato em que se inscrevem, sem que nenhuma se perca, todas as citações 

de que uma escrita é feita” e prossegue afirmando que “a unidade de um texto não 

está na sua origem, mas no seu destino”.  
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Foucault, por sua vez, preocupou-se com a lacuna deixada com a morte do 

autor, identificando e propondo a função autor para preenchê-la. Segundo essa 

formulação, as estruturas e signos que constituem o texto literário 

 
jamais remetem imediatamente ao escritor, nem ao momento em que ele 
escreve, nem ao próprio gesto de sua escrita; mas a um alter ego cuja 
distância em relação ao escritor pode ser maior ou menor e variar ao longo 
mesmo da obra. Seria igualmente falso buscar o autor tanto do lado do 
escritor real quanto do lado do locutor fictício: a função autor é efetuada na 
própria cisão – nessa divisão e nessa distância. (FOUCAULT, 2009, p. 278-
279). 

 

Foucault sustenta, assim, que o texto comporta uma pluralidade de egos, ou 

posições-de-sujeito, que ultrapassam o escritor enquanto indivíduo real, cabendo ao 
“nome do autor” a unidade do conjunto da obra literária que lhe é atribuído. Nesse 

âmbito, o papel do nome é o de delimitador no universo dos discursos dentro de uma 

sociedade, orientando o tratamento que se dá aos textos, que aproximações serão 

operadas, que traços se estabelecem como pertinentes, que continuidades se 

admitem e que exclusões se praticam, de modo a garantir a coerência na produção 

de sentidos. (FOUCAULT, 2009) 

Klinger (2006, p. 39) acredita que o “retorno do autor” dá continuidade à crítica 

do sujeito, promovendo, porém, não o retorno de um sujeito pleno no sentido moderno, 

mas de um sujeito inscrito “de maneira paradoxal num quadro de questionamento da 

identidade”, que, por sua vez, aponta para a ideia de uma “crise de identidade”, 

momento conceitual característico da pós-modernidade, conforme identificaram 

autores como Stuart Hall, Kathryn Woodward e outros. 

Em seu livro A identidade cultural na pós-modernidade, Hall afirma que a 

“crise de identidade” é uma percepção que dialoga com um processo de mudança de 

ordem estrutural na sociedade, resultado da fragmentação de valores até então 

estáveis e referenciais como classe, gênero, sexualidade, etnia, raça e nacionalidade. 

No nível individual, essas transformações afetam a identidade pessoal e abalam a 

ideia de um sujeito integrado, ocasionando a perda do “sentido de si”, ou, como a 

crítica convencionou chamar, um deslocamento ou descentramento do sujeito. Hall 

argumenta que esse deslocamento é duplo pois ocorre “tanto de seu lugar no mundo 

social e cultural quanto de si mesmos” (HALL, 2005, p. 9). 

O conceito de descentramento do sujeito foi resultado de reflexões teóricas 

nas mais diversas áreas, algumas das quais buscavam o entendimento do momento 
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histórico na época. Hall (2005) elenca as principais linhas responsáveis por essa 

noção: o marxismo, nos estudos sociológicos, que identifica o meio como definidor do 

indivíduo e sua identidade; a criação da psicanálise com os estudos de Freud, em 

especial a descoberta do inconsciente, que contesta a noção de um ser indivisível, e 

os desdobramentos desse estudo na obra de Lacan; os estudos linguísticos de 

Saussure, cujos conceitos básicos de signo e significante são largamente tomados de 

empréstimo em outras áreas e que também vão servir de base para o 

desconstrucionismo proposto por Derrida; os estudos de Foucault voltados para o 

sujeito moderno, que apontam para a individualização crescente; e o feminismo, 

fazendo parte dos grandes movimentos sociais associados às rupturas do Maio de 68, 

que abordavam a identidade pelo viés político.  

Para compreender o sujeito descentrado do pós-modernismo e suas 

implicações para os processos de constituição da identidade, Hall (2003) compara 

essa noção à do sujeito do Iluminismo (ou sujeito cartesiano) e à do sujeito 

sociológico. De forma simplificada, a primeira concebe o indivíduo como centrado, 

unificado e coerente, portador de uma consciência racional e de uma essência 

imutável, com ênfase em sua individualidade – o indivíduo precede a sociedade. A 

segunda, atendendo à crescente complexidade do mundo moderno, volta-se para o 

social, em que o núcleo interior do sujeito não é mais visto como autônomo e auto-

suficiente, mas formado e desenvolvido por meio da relação com outros indivíduos, 

mediada por valores, sentidos e símbolos dentro do contexto cultural que 

compartilham, em um constante diálogo. “De acordo com essa visão, [...] a identidade 

é formada na ‘interação’ entre o eu e a sociedade” (HALL, 2005, p. 11). O indivíduo 

projeta a si mesmo nas identidades culturais ao mesmo tempo em que internaliza seus 

significados e valores – o social tem papel formador na sua subjetividade –, cabendo 

à identidade a função de “sutura-lo” à estrutura. Esse modelo sociológico prevê uma 

reciprocidade estável entre "interior" (sujeito) e "exterior" (sociedade) (HALL, 2005). 

Hall sustenta que o sujeito pós-moderno se opõe à primeira concepção pois 

não possui uma essência primordial que se desenvolve com ele: sua identidade é 

fragmentada, instável, não permanente e múltipla, muitas vezes composta de 

identidades contraditórias ou não resolvidas. Também o processo de identificação 

cultural e social se torna para ele problemático, provisório e variável, uma vez que as 

estruturas que garantiam sua identidade estão elas mesmas se desconstruindo e em 

constante mudança. Na lógica das práticas sociais, um mesmo indivíduo pode vir a 
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assumir identidades diferentes conforme é interpelado ou representado, mas essa 

“identificação não é automática, podendo ser ganhada ou perdida” (HALL, 2005, p. 

21), “sustentada ou abandonada” (HALL, 2000, p. 106). Para o autor, as "identidades 

são, pois, pontos de apego temporário às posições-de-sujeito que as práticas 

discursivas constroem para nós” (HALL21, 1995 apud HALL, 2000, p. 112, grifo nosso). 

O que se denomina “posições-de-sujeito”, nesse contexto, são as instâncias às quais 

o indivíduo adere por identificação e afinidade, mas de forma variável – alterando-se 

com o contexto –, e não definitiva. Da mesma forma que a identidade não pode ser 

fixada, Homi Bhabha, em seu livro O local da cultura, sustenta que o lugar do Outro 

também não deve ser representado “como um ponto fenomenológico fixo oposto ao 

eu, que representa uma consciência culturalmente estrangeira” (BHABHA, 1998, p. 

86), funcionando na mesma dinâmica de alternância de posições-de-sujeito. 

Hall emprega o termo identificação no lugar de identidade por acreditá-lo mais 

adequado quando se pensa a identidade como uma coisa não acabada, um processo 

em andamento. Além disso, essa noção guarda em si o princípio do Outro. De acordo 

com o autor: “Na linguagem do senso comum, a identificação é construída a partir do 

reconhecimento de alguma origem em comum, ou de características que são 

partilhadas com outros grupos ou pessoas a partir de um mesmo ideal” (HALL, 2000, 

p. 106). No entanto, o autor ressalva que a fusão entre o Eu e o Outro que é sugerida 

nesse entendimento é uma ilusão, não anulando a diferença. Brandão, em seu livro 

Grafias da identidade: literatura contemporânea e imaginário nacional (2005), 

distingue os dois termos da seguinte maneira: 

 
Enquanto na identidade ressalta-se a constância do que é idêntico, que exclui 
a diferença, na identificação ressalta-se a dinâmica das negociações entre 
interesses comuns e antagônicos. [...] A identidade se deseja uma 
“realidade”, algo que possuiria, por si mesma, o próprio fundamento. A 
identificação, ciente de sua condição relacional, é uma operação permeada 
pelo imaginário e sua indeterminação. (BRANDÃO, 2005, p. 155). 

 

No livro Identidade e diferença – A perspectiva dos Estudos Culturais, a 

teórica Kathryn Woodward, em seu capítulo “Identidade e diferença: uma introdução 

teórica e conceitual”, a identificação é um processo por meio do qual o Eu identifica-

se com o Outro, efetuando-se tanto na ausência de uma consciência da diferença ou 

                                                           
21 HALL, S. Fantasy, identity, politics. In: CARTER, E. DONALD, J & SQUITES, J. (Orgs.). Cultural 
Theories of Politics and the Popular. Londres: Lawrence & Wishart, 1995. 
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da separação, como no resultado de supostas similaridades (WOODWARD, 2000, p. 

18).  

Denise Jodelet (2005, p. 15), em seu estudo sobre a alteridade, vai dizer que 

o indivíduo na sua experiência de mundo confronta-se com diferentes “Outros” 

(objetos, animais, pessoas) com os quais estabelece relações também diferenciadas. 

Para a autora, é por meio das relações com outras pessoas, permeadas pela língua, 

que emerge a consciência de si-mesmo (self) e a ideia de si como elemento do mundo 

social. 

Voltando-se para a etimologia da palavra alteridade, a autora identifica o 

prefixo latino alter que opera em uma relação fundamental com a “mesmidade”: o 

Outro é aquele que não é a mesma pessoa ou a mesma coisa, ideia que aponta para 

a definição da identidade por meio de uma cadeia de negações, que será desenvolvida 

na próxima seção. Para ela, essa contraposição torna a dinâmica da identidade e 

alteridade plural e dialética. (JODELET, 2005, p. 12). 

Em concordância com a autora, o professor universitário Alex Mucchielli22 

(1986 apud Atéba, 2008, p. 11) afirma que a identidade é sempre plural, pois envolve 

diferentes atores do contexto social que efetuam a leitura de sua própria identidade e 

da identidade do Outro de acordo com as diferentes situações e contextos, sempre 

em relação às interações que se operam entre eles. Desse modo, para o autor, 

identidade está sempre em transformação, variando de acordo com o contexto de 

referência: biológico, psicológico, temporal, material, econômico, relacional, 

normativo, cultural, político etc. que fornece diferentes formas de significação. A 

alteridade e, por extensão a presença do Outro, é, portanto, necessária no processo 

de percepção, construção e afirmação das identidades e na marcação das diferenças. 

É também essa a ideia que defende Hall (2003, p. 110) ao afirmar que “as identidades 

são construídas por meio da diferença e não fora dela”.  

Orientados por essa premissa, muitos autores que se dedicaram ao estudo da 

identidade vão abordar o conceito pelo viés da diferença, do Outro e da alteridade, 

que vão se desdobrar, por sua vez, em questões sobre marginalidade e exclusão. 

Esse universo teórico é particularmente importante para se pensar a construção de 

identidade no romance Révolutions e será desenvolvido ao longo das próximas 

seções. 

                                                           
22 MUCCHIELLI, A. L'Identité. Paris: PUF, 1986. 
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4.2 A MARCAÇÃO DA DIFERENÇA E O HIBRIDISMO 

 

O professor Tomaz Tadeu da Silva (2000), no capítulo “A produção social da 

identidade e da diferença”, também do livro Identidade e diferença – A perspectiva 

dos Estudos Culturais, analisa a evolução da percepção da diferença, sobretudo pelo 

viés discursivo. Diferentemente do que se pode pensar, a diferença não é um produto 

da identidade, ambas se constituem paralelamente e sempre de maneira relacional, 

conforme ele desenvolve ao longo de seu texto. O autor analisa uma série de 

afirmações sobre identidade (como por exemplo: “sou brasileiro”, “sou negro”, “sou 

homem”), identificando que para cada uma delas existe uma cadeia de “negações” 

subjacente. Um indivíduo ao afirmar-se brasileiro também afirmar não ser de nenhuma 

outra nacionalidade; ao afirmar-se negro, nega-se ser branco, índio; ao afirma-se 

homem, nega-se ser mulher etc. Nesse sentido, a identidade afirma-se pelo que não 

é, ou seja, por meio da diferença. Essa noção dialoga com a teoria linguística de 

Saussure, segundo a qual “a linguagem é, fundamentalmente, um sistema de 

diferenças”, em que o signo, como elemento arbitrário, não possui um valor absoluto 

em si mesmo, adquirindo sentido apenas no interior de uma “cadeia infinita de outras 

marcas gráficas ou fonéticas diferentes dele”. (SILVA, 2000, p. 77). Da mesma 

maneira, identidade e diferença só podem ser compreendidas dentro dos sistemas de 

significação, discursivos e simbólicos, nos quais adquirem sentido.  

O autor defende ainda que identidade e diferença “são o resultado de atos de 

criação linguística”. Dessa afirmação subentende-se que, além de não serem 

“elementos” da natureza, mas valores do mundo social e cultural, precisam ser 

ativamente produzidos dentro desses contextos, no interior de um discurso e através 

da linguagem, não sendo, portanto, absolutos e estando sujeitos à instabilidade 

própria de seu sistema. Complementando essa visão, Woodward (2000) afirma que 

só é possível compreender os significados envolvidos nesses sistemas se o indivíduo 

tiver alguma ideia sobre quais posições-de-sujeito eles produzem e como ele, 

enquanto sujeito, pode ser posicionado em seu interior.  

Silva, Hall e Woodward (2000), cada um enfocando a questão à sua maneira, 

argumentam que os processos constitutivos da identidade e da diferença estão 

sujeitos a relações de poder. Dentro dos sistemas simbólicos e discursivos existe uma 

lógica hierárquica que orienta as produções de sentido, assim, identidade e diferença 
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não seriam simplesmente definidas, mas impostas, constituindo posições-de-sujeito 

que o indivíduo é obrigado a assumir. 

Discursivamente, a identidade é aquilo que se afirma e a diferença aquilo que 

se marca, tanto linguisticamente quanto socialmente, por meio de oposições binárias 

como “nós/eles”, “eu/outro”, “nacional/estrangeiro”, “normal/desviante” que resultam 

em operações de inclusão e exclusão (SILVA, 2000; WOODWARD, 2000). O teórico 

Ernesto Laclau (1990 apud Hall, 2000, p. 110)23 entende que a afirmação de uma 

identidade só se realiza por meio da repressão daquilo que a ameaça, sem no entanto, 

que isso implique uma aniquilação do Outro. A isso se complementa a proposição de 

Hall (2000, p. 110) de que “toda identidade tem necessidade daquilo que lhe ‘falta’ – 

mesmo que esse outro que lhe falta seja um outro silenciado e inarticulado”.  

Silva (2000, p. 82) considera que a “divisão do mundo social baseado nas 

oposições de identidade constituem processos classificatórios, baseados em 

hierarquia” e “deter o privilégio de classificar significa também deter o privilégio de 

atribuir diferentes valores aos grupos assim classificados”. Essas classificações 

simbólicas estão intimamente relacionadas à ordem social e vão elencar um conjunto 

de valores (cultura, língua, papel social) ideais e desejáveis, “fixando” determinadas 

identidades como norma e parametrizando o normal em oposição ao desviante, cuja 

identidade – convertida em diferença – se tornará marginalizada. (SILVA, 2000; 

WOODWARD, 2000).  

Silva (2000) entende que existe uma disputa pelo “valor identidade” 

associada, por sua vez, a uma 

 
disputa mais ampla por outros recursos simbólicos e materiais da sociedade. 
[Assim,] A afirmação da identidade e a enunciação da diferença traduzem o 
desejo dos diferentes grupos sociais, assimetricamente situados, de garantir 
o acesso privilegiado aos bens sociais. (SILVA, 2000, p. 81). 

 

Dois movimentos concorrem nessa dinâmica: “de um lado, estão aqueles 

processos que tendem a fixar e a estabilizar a identidade; de outro, os processos que 

tendem a subvertê-la e a desestabilizá-la” (SILVA, 2000, p. 84). Está claro que a 

fixação é impossível de ser realizada, sobretudo na era pós-moderna, conforme 

abordado anteriormente, embora algumas tentativas de fazê-lo sejam promovidas 

                                                           
23 LACLAU, E. New reflections on the Revolution of Our Time. Londres: Verso, 1990. 
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para atender a necessidades específicas, especialmente na constituição de 

identidades coletivas.  

Essas identidades coletivas recorrem a recursos da história, da linguagem e 

da cultura para se definir e se afirmar, de modo que seus membros, que aderem às 

posições-de-sujeito por elas oferecidas, compartilhem da sensação de pertencimento 

e identificação mútua. A cultura, sobretudo, é a responsável pela ponte entre os 

indivíduos e as identidades coletivas. O principal exemplo disso é a formação das 

identidades nacionais, que se fundamentam na ideia de um passado histórico, muitas 

vezes sustentado por um mito fundador, em que lendas e feitos heroicos buscam 

promover um sentimento de identificação, suscitar o orgulho nos membros da nação 

e enaltecer e reforçar a tradição e a importância de preservá-la. Esses mitos têm a 

função de conectar presente e passado por meio da memória e das experiências 

partilhadas, reforçadas pelos símbolos, rituais e práticas sociais que dão sentido à 

uma narrativa. Para Brandão (2005), a tradição  

 
opera simultaneamente de duas maneiras: investindo na manutenção de 
certas referências – em especial aquelas que reforçam o sentido de coesão 
e poder da tradição – e obliterando outras – as que ameaçam a integridade 
da tradição, que são pontos de ruptura. (BRANDÃO, 2005, p. 72). 

 

A tradição é, pois, invenção, conforme já afirmava Hobsbawm em sua obra A 

invenção das tradições (1984), e a identidade nacional um discurso, responsável por 

produzir sentidos e significados para a coletividade e para o indivíduo. É esse modo 

de construção discursivo e simbólico das identidades nacionais a que Benedict 

Anderson chama “comunidades imaginadas”, conceito que se alinha ao de Hobsbawm 

e que buscava questionar a noção essencialista de uma “comunidade natural” que se 

funda na problemática ideia de valores originais, inerentes, imutáveis e heterogêneos. 

Muitas vezes, esses valores supostamente primordiais vão sustentar a crença na 

superioridade de uma nação, raça ou etnia, sendo evocados nos discursos 

segregacionistas e nas tentativas de promover a pureza e a unificação das 

identidades, ativando mecanismos protecionistas como a exacerbação da tradição e 

a marginalização da diferença. (SILVA, 2000; HALL, 2000; 2003). 

Muitos autores vão se posicionar criticamente em relação à ideia de uma 

pureza identitária, buscando derrubá-la ao mesmo tempo em que escancaram o 

mecanismo das relações de poder operados nessa dinâmica. Para Bhabha (1998, p. 
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86), a existência do Outro é suficiente como “a negação necessária de uma identidade 

primordial – cultural ou psíquica”. Hall (2003) alega a impossibilidade de sustentá-la 

com o argumento, fundamentado na História, de que as nações são formadas pela 

união de diferentes povos e culturas que foram “unificados” em diversos momentos, 

seja pela força – “pela supressão forçada da diferença cultural” (HALL, 2000, p. 59) – 

ou pela incorporação e miscigenação, formando as nações atuais, as quais ele 

caracteriza como híbridos culturais. Para ele, as identidades nacionais, são, pois, 

“atravessadas por profundas divisões e diferenças internas, sendo ‘unificadas’ apenas 

através do exercício de diferentes formas de poder cultural”. (HALL, 2000, p. 62). 

Em concordância com essas ideias, Silva (2000, p. 87), afirma que os 

processos de hibridização se dão “entre identidades situadas assimetricamente em 

relação ao poder” nascendo de “relações conflituosas entre diferentes grupos 

nacionais, raciais ou étnicos” e “ligados a histórias de ocupação, colonização e 

destruição”, tratando-se, “na maioria dos casos, de uma hibridização forçada”. No 

entanto, o autor observa que esses processos também afetam o poder pois permitem 

a “possibilidade de seu questionamento”.  

Para além de um espaço de confrontação da diferença, o hibridismo é 

responsável por criar zonas de ambiguidade onde se articulam as diferenças culturais 

e onde as identidades operam processos de negociação, tradução e transculturação. 

Esse espaço de contato constitui um “entre-lugar” ou o chamado “Terceiro Espaço”, 

de acordo com as terminologias emprestadas de Homi Bhabha (1998). Ribeiro e Silva 

(2014), no artigo “Comunicando diferenças: os processos de hibridização a partir da 

leitura de la différance nos Estudos Culturais”, analisam esse aspecto da obra de 

Bhabha, afirmando que, para o autor, é nesse Terceiro Espaço híbrido que as histórias 

que o constituem promovem-se e deslocam-se, estabelecendo novas estruturas de 

autoridade e novas iniciativas políticas que desestabilizam a cultura normativa. A 

hibridização, para ele, possui “um potencial ato político, ético e libertário – em especial, 

pela força das minorias”. (BHABHA24, 1990 apud RIBEIRO; SILVA, 2014, p. 14). 

Ribeiro e Silva adotam, por sua vez, o conceito de “região transfronteiriça” onde 

“coexistem, em um mesmo grupo, vários códigos simbólicos que garantem uma 

identidade multiétnica, transitória, mutante e migrante, formada por elementos 

cruzados de várias culturas” (RIBEIRO; SILVA, 2014, p. 10). Essa terminologia reforça 

                                                           
24 BHABHA, H. K. The Third Space. Rutherford, 1990. 
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a noção de porosidade das fronteiras, sejam geográficas ou culturais, no cenário pós-

moderno, pós-colonial, globalizado e híbrido, corroborando a ideia de que a 

reorganização dos espaços abala a noção de uma comunidade nacional estável, 

“tornando difícil localizar antropologicamente a linearidade de costumes e culturas”. 

Esse conjunto, a que eles chamam de repertório, torna-se “transcultural” 

 
implodindo o conceito de fronteiras delimitadas, que não têm correspondência 
exclusiva com os territórios em que se encontram e tampouco mantêm com 
eles uma relação de oposição. (RIBEIRO; SILVA, 2014, p. 10)  

 

Para Ribeiro e Silva (2014), os processos de hibridização são responsáveis 

por esvaziar a ideia de uma identidade autêntica, complementando a afirmação de 

Silva (2000) de que a identidade formada por meio do hibridismo, embora guarde 

traços das identidades originais, não se alinha integralmente a nenhuma delas.  

Esse autor vai atribuir aos movimentos de hibridização e seus correlatos 

miscigenação, sincretismo, crioulização e demais referências à ideia de cruzamento, 

a responsabilidade por subverter, transformar e desestabilizar a identidade ao impor 

a inevitável confrontação da diferença. Ele coloca ainda que essa confrontação e seus 

efeitos sobre a identidade ocorrem também no campo mais literal dos deslocamentos, 

como os ocasionados por diáspora, migração, exílio, nomadismo e viagem. 

 

4.3 MULTICULTURALISMO E DIÁSPORA 

 

Em seu livro Da diáspora – Identidades e mediações culturais (2003), Hall 

argumenta que a diáspora e, por extensão, a migração, têm grande influência nos 

processos de hibridização e na formação de espaços de multiculturalismo. Para ele, 

as identidades que se constroem em situação de diáspora, tornam-se múltiplas e 

plurais. 

A pesquisadora da área de Direito, Eloise da Silveira Petter Damázio, em seu 

artigo “Multiculturalismo versus Interculturalismo: por uma proposta intelectual do 

Direito” (2008), compendia alguns estudos na área para chegar a uma definição de 

multiculturalismo. Segundo ela, o conceito refere-se à “existência de uma 

multiplicidade de culturas no mundo”, “à coexistência de culturas diversas no espaço 

de um mesmo Estado-nação” e “à existência de culturas que se interinfluenciam tanto 

dentro como para além do Estado-nação”, que prevê um “projeto político de 
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celebração ou reconhecimento dessas diferenças” (DAMÁZIO, 2008, p. 70). Damázio 

propõe também três concepções diferentes sobre as sociedades ditas multiculturais:  

 
A primeira concepção refere-se à existência de diversas nações históricas, 
com uma língua própria e uma história distinta, na mesma comunidade 
política. A segunda acepção diz respeito à existência de diversas 
comunidades étnicas geradas pela imigração voluntária ou forçada. Uma 
comunidade étnica seria marcada pela diferença em termos de língua e/ou 
religião e/ou usos e costumes. A terceira acepção de sociedade multicultural 
é aquela que expande o conceito de cultura até fazê-lo coincidir com minorias 
nacionais, imigrantes, sexuais e outras. (DAMÁZIO, 2008, p. 70-71). 

 

É importante saber que o multiculturalismo, assim como a identidade, não é 

uma constituição definitiva e unificada. Ele diz respeito a “uma série de processos e 

estratégias políticas sempre inacabados” (HALL, 2003, p. 53), em que os processos 

de negociação entre culturas nunca se esgotam. 

De acordo com Hall (2003), os espaços que vivenciam o hibridismo e o 

multiculturalismo promovem a formação de uma "zona de contato", termo cuja 

definição o autor desenvolve baseado na professora Mary Louise Pratt, para quem 

trata-se da "co-presença espacial e temporal dos sujeitos anteriormente isolados por 

disjunturas geográficas e históricas [...] cujas trajetórias agora se cruzam". Hall 

entende essa perspectiva como dialógica, pois acredita que ela está “tão interessada 

em como o colonizado produz o colonizador quanto vice-versa” (HALL, 2003, p. 31). 

Embora o conceito de multiculturalismo seja frequentemente associado ao 

pós-colonialismo e à globalização, Hall (2003) lembra que as sociedades multiculturais 

não são um fenômeno recente, tendo se configurado desde antes da expansão 

europeia do século XV. Para ele, a migração e o deslocamento dos povos parece 

constituir mais uma regra do que exceção, podendo ser motivadas por fatores diversos 

tais como “desastres naturais, alterações ecológicas e climáticas, guerras, conquistas, 

exploração do trabalho, colonização, escravidão, semi-escravidão, repressão política, 

guerra civil e subdesenvolvimento econômico” (HALL, 2003, p. 55). 

Segundo o autor, as migrações, sejam elas livres ou forçadas, são 

responsáveis pela diversificação de culturas e pluralização das “identidades culturais 

dos antigos Estados-nação dominantes, das antigas potências imperiais, e, de fato, 

do próprio globo”. Esses fluxos geram um “processo de ‘minorização’ dentro das 

antigas sociedades metropolitanas, cuja homogeneidade cultural tem sido 

silenciosamente presumida”. Hall comenta que essas minorias formadas no seio da 
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sociedade dominante não estão restritas aos guetos e “não permanecem por muito 

tempo como enclaves”, sendo elas as responsáveis pelo engajamento da cultura 

dominante em uma frente mais ampla. Para o autor, elas pertencem “a um movimento 

transnacional, e suas conexões são múltiplas e laterais” marcando “o fim da 

‘modernidade’ definida exclusivamente nos termos ocidentais” (HALL, 2003, p. 45). 

Cancian (2007), em seu artigo “O contexto da diáspora na construção da 

identidade cultural”, debruça-se sobre as questões da diáspora, defendendo que os 

povos que migraram “jamais se desapegam das origens, e mantêm através da 

tradição a cultura na qual nasceram” por meio da “manutenção da língua, da religião, 

modo de pensar e agir”. No entanto, uma vez que o contexto diaspórico, ao promover 

um ambiente de multiculturalismo, coloca essas culturas em contato direto com a 

cultura local, além de outras culturas não originais, impelem-nas para uma constante 

transformação em que “novos costumes acabam sendo assimilados” interferindo “não 

apenas na identidade pessoal como na identidade coletiva, que por sua vez reflete a 

identidade cultural de determinado grupo”. (CANCIAN, 2007, p. 2). Para Hall (2003, p. 

76), “em condições diaspóricas, as pessoas geralmente são obrigadas a adotar 

posições de identificação deslocadas, múltiplas e hifenizadas”, acentuando a 

instabilidade das identidades.  

Cancian (2007) enfatiza que o hibridismo resultante dessa zona de contato de 

culturas não é livre de tensões, estando inscrito em relações de poder em que tanto a 

cultura dominante como a cultura minoritária operam processos de negação, 

assimilação, revisão e reapropriação. Hall (2003, p. 74), denomina o processo gerado 

nessa dinâmica de tradução cultural, conceito que tem por característica a 

permanência do caráter de indecibilidade, ou seja, nesse contexto, aquilo que nunca 

se completa. Sobre essa questão e as transformações que ocorrem nas culturas em 

situação diaspórica, Homi Bhabha (1997) pontua e critica:  

 
Não é simplesmente apropriação ou adaptação; é um processo através do 
qual se demanda das culturas uma revisão de seus próprios sistemas de 
referência, normas e valores, pelo distanciamento de suas regras 
habituais ou "inerentes" de transformação. Ambivalência e antagonismo 
acompanham cada ato de tradução cultural, pois o negociar com a 
"diferença do outro" revela uma insuficiência radical de nossos próprios 
sistemas de significado e significação. (BHABHA25, 1997 apud Hall, 2003, 
p. 74-75). 

 

                                                           
25 BHABHA, H. The Voice of the Dom. Times Literary Supplement, n. 4.923, 1997. 
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O contexto resultante da confrontação das diferenças em ambiente de 

hibridismo pode ser o de subordinação ou de insubordinação. Neste último caso, é 

comum a ocorrência de um recrudescimento do apego às tradições da cultura original, 

como uma tentativa de impedir-lhe o enfraquecimento. Na mesma medida, a cultura 

dominante pode reagir a essa presença estrangeira se posicionando de maneira 

protecionista de modo a impedir a mestiçagem de sua cultura, gerando o que Jodelet 

(2005, p. 24) chama de “alteridade radical”, exercida através do racismo, 

marginalização, da “violência, do desprezo, da intolerância, da humilhação, da 

exploração e da exclusão”, visando a purificação da cultura “original”, conforme já se 

comentou em outro momento.  

Tais reações podem se converter em nacionalismo protecionista, 

fundamentalismo ou absolutismo étnico, que acabam por intensificar os conflitos por 

meio de medidas separatistas que procuram, em vão, conter a hibridização (HALL, 

2000). Esses movimentos, provindos de ambos os lados, fecham-se sobre si mesmos 

valendo-se frequentemente de estratégias que visam “recuperar ou inscrever o 

passado comum como uma forma de idealização, a despeito de sua relevância 

enquanto local de resistência e identidade coletiva” (SHOHAT26, 1992 apud HALL, 

2003, p. 114, grifo nosso). Para Ella Habiba Shohat, acadêmica iraquiana da área de 

Estudos Culturais, cujas pesquisas foram analisadas em Hall (2003), esse passado 

poderia ser negociado diferentemente, "não como uma fase estática e fetichizada a 

ser literalmente reproduzida, mas como conjuntos fragmentados de memórias e 

experiências narradas" (SHOHAT, 1992 apud HALL, 2003, p. 114-115), com o que o 

autor concorda, insistindo que essa outra visão permitiria a abordagem dialógica da 

alteridade. 

Os conflitos que abalam as noções de identidade cultural dos povos em 

situação de diáspora dificultam o desenvolvimento de um sentimento de 

pertencimento e o acesso à participação integral na sociedade local. Assim, é comum 

que os indivíduos migrantes mantenham sempre em perspectiva a possibilidade do 

retorno à terra natal como momento último de sua realização (CANCIAN, 2007; HALL, 

2003).  

Augel (2007), ao fazer uma análise da literatura produzida em Guiné-Bissau, 

aprofunda muitas dessas questões. Para a autora,  

                                                           
26 SHOHAT, E. Notes on the Postcolonial. Social Text, 31/32, 1992. 
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A consequência da emigração é muitas vezes um estranhamento, uma 
inaptidão, em maior ou menor escala; uma perda da identidade, resultando 
em crise existencial, quando o indivíduo se sente desenraizado, vítima das 
forças anônimas do processo de modernização que predomina nos meios 
urbanos, dividido entre querer voltar ao ambiente que lhe é mais familiar e a 
tentação das atrações que lhe são acenadas na cidade. (AUGEL, 2007, p. 
190). 

  

Augel atribui o sentimento de pertencimento à “identidade espacial”, que é a 

“identificação do indivíduo com o espaço físico e social em que vive” e que se 

desenvolve “como produto da socialização em um determinado espaço de um grupo 

social com normas, comportamentos e atitudes mais ou menos em comum”. (AUGEL, 

2007, p. 196). A autora acredita que a identidade espacial constitui uma necessidade 

básica do indivíduo e é garantida pela familiaridade, geralmente com a terra natal, em 

que se criam sentimentos de proteção e território. Ela é enfática quanto à importância 

da identificação espacial para o “posicionamento do indivíduo dentro da sociedade e 

em sua interação com ela” (AUGEL, 2007, p. 196), complementando ainda que  

 
O espaço geográfico é receptáculo e apoio das lembranças geográficas da 
memória coletiva e, quando ameaçado por elementos exteriores e exógenos, 
faz recrudescer a consciência de pertencimento, agudiza a percepção das 
diferenças e fortalece o apego ao lugar, levando o indivíduo desenraizado a 
sentir em perigo a sua identidade espacial, seu espaço vital. (AUGEL, 2007, 
p. 196). 

 

Esses sentimentos de desenraizamento e inadequação pelos quais passa a 

família Marro é uma das grandes premissas do romance Révolutions, sendo 

encarnados na figura de Jean Marro, em seu processo de construção de identidade 

e, sobretudo, em Catherine.  

 
C’était un secret de l’autre bout des mers, qui faisait qu’on avait perdu ses 
racines, non seulement Rozilis, qui, après tout, n’était qu’une maison comme 
les autres, mais Maurice tout entière, le ciel, les montagnes, les rivières, les 
recoins aux noms familiers, les vieux arbres dont chaque feuille pouvait vous 
parler, et tous les gens qui avaient grandi là-bas et avec qui on aurait dû 
partager, tout cela avait disparu et les Marro étaient devenus errants. (LE 
CLÉZIO, 2003, p. 48-49). 

 

Exilada de sua terra natal, Catherine apega-se à nostalgia dos tempos felizes 

em Maurício, encontrando no sobrinho-neto a oportunidade, única, de revivenciar 

essas memórias. O isolamento em que vive, intensificado pela sua idade avançada e 

pela cegueira, colocam-na à margem da sociedade. Seus únicos contatos com o 
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mundo são através dos encontros com o sobrinho, das saídas ao mercado 

acompanhada de Aurore de Sommerville, garota surda-muda, vizinha em seu prédio, 

e das notícias que ouve pelo rádio. Aïssa (2013, p. 66) discute sobre essa questão as 

ideias do professor Joël Glaziou, para quem, no mundo moderno, onde tudo muda 

continuamente, a imobilidade, ou no caso de Catherine, a reclusão, pode ser uma 

solução escolhida pelo indivíduo para se resguardar, escolha que o marginaliza 

inevitavelmente27. A terra onde se refugia Catherine, não lhe proporcionou nenhuma 

realização ou satisfação, pelo contrário, ela associa a Europa primeiramente à 

dispersão dos membros de sua família e o posterior arrebatamento trágico dos mais 

próximos: um irmão morre servindo na Primeira Guerra Mundial, a mãe morre de gripe 

espanhola no fim da guerra, o pai morre de desgosto e tristeza e a irmã, à qual ela era 

mais apegada, morre durante a Segunda Guerra Mundial devido à falta de recursos: 

“[...] Mathilde était morte de la tuberculose, morte d’inanition, parce qu’il n’y avait pas 

de médicaments, il n’y avait pas de quoi manger, plus de charbon pour se chauffer”. 

(LE CLÉZIO, 2003, p. 49). A Europa representa o lugar da pobreza e das guerras, que 

Catherine odeia. 

O retorno à terra natal, se e quando concretizado, não ocorrerá sem 

dificuldades, conforme salienta Cancian (2007), já que o sentimento de pertencimento 

sofre transformações e “a readaptação ao primeiro lar nem sempre é fácil ou direta, 

imediata, [sendo] talvez até impossível”. A autora acredita que isso se deve ao fato de 

que a diáspora “muda os que saem, os que já estão e os que ficaram” (CANCIAN, 

2007, p. 7). Shohat (1992 apud Hall, 2003, p. 114), afirma que essas complexidades 

da identificação diaspórica “interrompem qualquer ‘retorno’ a histórias originais 

fechadas e ‘centradas’, em termos étnicos”.  

À tia Catherine, no entanto, sequer é permitido alimentar esse tipo de 

esperança. Sua idade avançada e sua condição física impedem-na de locomover-se 

sem dificuldades. Além disso, ela possui a consciência de que sua terra natal jamais 

será a mesma de sua infância. Antes mesmo que a mudança da mansão familiar fosse 

finalizada, em sua juventude, o comprador havia iniciado a derrubada das árvores do 

terreno, preparando a terra para as plantações de açúcar, parte integrante da 

economia colonial da ilha. Após a passagem dos anos, sabe-se que a casa não existe 

                                                           
27 Do original: “Dans un monde moderne où tout change continuellement, explique Joël Glaziou, 
l'immobilisme peut être une solution choisie par les personnages, une solution de repli sur soi, sur des 
valeurs de conservation. Il va sans dire que ce choix les marginalise inévitablement”. 
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mais e as configurações políticas, que ela acompanha pelo rádio, também são outras. 

No romance, o narrador descreve: “Elle parlait de nouvelles, de la politique, qu'elle 

trouvait exécrable, de la situation à Maurice, du parti de Gaétan Duval, auquel elle ne 

voulait pas croire. L'indépendance, qui l'inquiétait: « Il n’y a pas d’avenir pour cette île. 

L’époque des colonies, c’est fini. »” (LE CLÉZIO, 2003, p. 19). O referencial identitário 

de Catherine não existe mais e ela está ciente disso. 

No ambiente diaspórico e multicultural há ainda uma terceira via que pode 

concorrer em meio às anteriormente comentadas, a qual parece alinhar-se com a 

noção mais plena de um hibridismo, no sentido de que se desenvolve um verdadeiro 

sincretismo cultural. O historiador Kobena Mercer percebe nessa dinâmica a 

ocorrência de uma apropriação crítica “de elementos dos códigos mestres das culturas 

dominantes” que são “crioulizados”, “desarticulando certos signos e rearticulando de 

outra forma seu significado simbólico”. Para o autor, essa tendência constitui uma 

força subversiva, que se manifesta de forma mais aparente na linguagem, a exemplo 

das línguas crioulas e do patois, que “desestabilizam e carnavalizam o domínio 

linguístico” da língua local “através de inflexões estratégicas, novos índices de valor e 

outros movimentos performativos nos códigos semântico, sintático e léxico” 

(MERCER28, 1988 apud Hall 2003, p. 34). 

É importante reforçar que não apenas as cidades multiculturais do Primeiro 

Mundo são diasporizadas, mas também os espaços pós-coloniais do Terceiro Mundo 

vivenciam os problemas e questões da hibridização e multiculturalismo, conforme 

ressalta Shohat (1992, apud Hall, 2003). De acordo com Ribeiro e Silva (2014, p. 4), 

nesses países que sofreram o processo de colonização, sua “formação histórica está 

marcada pela eliminação física do ‘outro’ ou por sua escravização: uma forma violenta 

de negação de sua alteridade”. Os autores defendem ainda que os processos de 

negação do Outro se dão tanto no plano das representações como no imaginário 

social. 

Hall (2003, p. 56) atenta para o fato de que nos novos Estados-nação 

multiétnicos e multiculturais, formados na época pós-colonial, continua-se a refletir as 

condições herdadas do processo de exploração do colonialismo, como a dependência 

econômica, a fragilidade política e militar, a perpetuação do deslocamento ou mesmo 

a supressão das culturas nativas e a persistência de um abismo de desigualdade 

                                                           
28 MERCER, K. Diaspora Culture and the Dialogic Imagination. In: Welcome to the Jungle. New 
Positions in Black Cultural Studies. London: Routledge, 1994.  
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social, em que imperam relações assimétricas de poder que promovem a 

marginalização da diferença. 

Não se pretende com este trabalho abordar as discussões que problematizam 

o conceito de pós-colonial, embora elas sejam de grande importância para o campo 

teórico de diversos estudos. No entanto, faz-se necessário o entendimento do 

conceito, ainda que superficialmente, e suas implicações nas questões sobre 

hibridismo e multiculturalismo. Para isso, alinhamo-nos a Hall (2003, p. 56) que, ciente 

da problemática e da instabilidade conceitual do termo, afirma que o mesmo “não 

sinaliza uma simples sucessão cronológica do tipo antes/depois” e enfatiza que a 

passagem do colonialismo ao pós-colonialismo “não implica que os problemas do 

colonialismo foram resolvidos ou sucedidos por uma época livre de conflitos. Ao 

contrário, o ‘pós-colonial’ marca a passagem de uma configuração ou conjuntura 

histórica de poder para outra”. Hall entende que a passagem ao pós-colonial  

 
sinaliza a proliferação de histórias e temporalidades, a intrusão da diferença 
e da especificidade nas grandes narrativas generalizadoras do pós-
Iluminismo eurocêntrico, a multiplicidade de conexões culturais laterais e 
descentradas, os movimentos e migrações que compõem hoje o mundo, 
frequentemente se contornando os antigos centros metropolitanos. (HALL, 
2003, p. 110-111). 

 

Para o autor, o pós-colonial “relê a ‘colonização’ como parte de um processo 

global essencialmente transnacional e transcultural – e produz uma reescrita 

descentrada, diaspórica ou ‘global’ das grandes narrativas imperiais do passado” 

(HALL 2003, p. 109), contrapondo-se às formas binárias de narrativização, em que a 

marcação da diferença emerge de fronteiras rígidas, perturbando, assim, “as relações 

estabelecidas de dominação e resistência inscritas em outras narrativas e formas de 

vida” (HALL, 2003, p. 114). 

 

4.4 O OUTRO E A DIFERENÇA NO MUNDO COLONIAL  

 
J’appartiens à l’Occident colonisateur, ça ne fait aucun doute. Ma famille a 
colonisé l’île Maurice à la fin du XVIIIe siècle – il s’agit de la colonisation 
anglaise, mais c’était la même chose – je compte certainement des 
esclavagistes parmi mes aïeux. Ma génération n’a certes pas fait la 
colonisation, mais elle a été témoin de ses derniers instants, au Maroc, en 
Algérie, en Afrique occidentale, partout dans le monde. De ce sentiment que 
j’ai d’appartenir au groupe humain qui a commis ces exactions est née mon 
obsession de ce chapitre de l’histoire. (LE CLÉZIO, 2008b)  
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Essa fala de Le Clézio, concedida em entrevista, demonstra a importância de 

se explorar os principais aspectos da dinâmica colonial para se ter uma melhor 

compreensão de seu projeto literário e, em especial, para se identificar como eles são 

abordados no romance Révolutions.  

É no sistema colonial que a ideia do Outro ganha novas dimensões. Nas terras 

colonizadas, a alteridade era experimentada não apenas entre as culturas nativas e a 

cultura do colonizador, mas também na confrontação com as culturas dos negros 

africanos escravizados, em uma dinâmica de oposição, nunca de complementaridade. 

Na alteridade colonial, o distanciamento perturbador entre o Eu colonialista e o Outro 

colonizado promove a cisão do mundo colonial em dois. (FANON, 1968, p. 28; 

BHABHA, 1998, p. 76). É esse o binarismo que o pós-colonialismo busca superar, 

embora ainda não tenha atingido. 

A História, enquanto disciplina, preocupou-se em demonstrar que a economia 

colonial dependeu da escravidão para desenvolver-se. O sociólogo Octávio Ianni, em 

seu livro Escravidão e racismo (1978), comenta que  

 
as metrópoles não dispunham de grandes reservas de mão-de-obra para 
encaminhar às colônias e dinamizar a produção de fumo, açúcar, prata, ouro 
etc. Essas foram as razões principais da criação e generalização do trabalho 
escravo em várias colônias europeias no Novo Mundo. [...] Além dos 
africanos trazidos para o Novo Mundo, também grupos nativos foram 
submetidos à escravidão aberta. No conjunto das colônias europeias no Novo 
Mundo, a administração metropolitana organizou-se principalmente com três 
finalidades. Primeiro, evitar e combater a penetração dos interesses de outras 
metrópoles, no espírito do exclusivismo ou monopólio característico do 
mercantilismo. Segundo, controlar a circulação do trabalhador escravo, sob 
todas as formas, para garantir a produção colonial e assegurar a vigência do 
sistema político-social cujo fundamento era o trabalho escravizado. Terceiro, 
garantir a continuidade e a regularidade da exportação do excedente 
econômico produzido na colônia, excedente esse essencial à reprodução e 
ampliação do capital mercantil metropolitano. (IANNI, 1978, p. 10-11). 

 

Para promover a manutenção desse sistema, empregou-se largamente a 

violência, a repressão e a alienação dos povos colonizados e escravizados. Segundo 

o autor, esse tratamento, além de garantir que o resultado do trabalho escravo fosse 

produtivo ao senhor colonial, era também um produto do medo: “Todo escravo 

aparecia, na consciência do senhor, como sua propriedade e seu inimigo” (IANNI, 

1978, p. 38). Essa ideia deriva dos estudos de Fanon, no livro Os condenados da terra 
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(1968), para quem senhor e escravo vivem em uma constante tensão decorrente do 

que ele chama de desejo colonial, ou seja, o desejo do colonizado de ocupar o lugar 

do colonizador, de usurpar-lhe a vida e os bens que, por sua vez, foram-lhe usurpados 

em primeira instância pelo colonizador ao desapropriá-lo de sua terra, bens e cultura. 

Bhabha (1998, p. 76), analisando essa obra de Fanon, comenta que é “sempre em 

relação ao lugar do Outro que o desejo colonial é articulado: o espaço fantasmático 

da posse, que nenhum sujeito pode ocupar sozinho ou de modo fixo e, portanto, 

permite o sonho da inversão dos papéis”.  

Para contornar esse desejo colonial, era preciso, de alguma maneira, destituir 

os escravos de sua consciência para que eles não se revoltassem, organizando-se 

contra o sistema que os reprimia. Segundo Ianni (1978),  

 
A alienação do trabalhador (escravo) característica dessas formações sociais 
implicava que ele era física e moralmente subordinado ao senhor (branco) 
em sua atividade produtiva, no produto do seu trabalho e em suas atividades 
religiosas, lúdicas e outras. Nessas condições, as estruturas de dominação 
eram, ao mesmo tempo e necessariamente, altamente repressivas e 
universais, estando presente em todas as esferas práticas e ideológicas da 
vida do escravo (negro, mulato, índio e mestiço). (IANNI, 1978, p. 13). 

 

Para Fanon (1968), a violência que se exercia no nível ideológico e moral 

consistia na desumanização do Outro ao associá-lo à ignorância, à ausência de 

valores, à bestialidade e ao mal absoluto. Essa prática da demonização do Outro é 

explorada no romance Révolutions. A personagem Kiambé é apartada do convívio 

com os demais escravos sob o pretexto da proteção de sua patroa, que lhe incute o 

medo: 

 
Non loin il y avait les champs de cannes et la guildiverie, et les champs où les 
esclaves cultivaient le blé, le manioc, et toutes sortes de légumes. Madame 
ne voulait pas que j’aille là-bas. Elle m’avait interdit de parler avec les 
esclaves des champs, et j’avais peur d’eux, car elle disait qu’ils étaient 
mauvais et méchants, et que si je m’y aventurais, il me feraient du mal et me 
tueraient. (LE CLÉZIO, 2003, p. 431). 

 

Nessa relação, a patroa exerce um papel civilizador – “Elle s’amusait à 

m’apprendre à coudre et à broder, ce que je faisais très bien, et aussi à lire dans son 

livre de prières” (LE CLÉZIO, 2003, p. 431), livrando a jovem escrava da ignorância e 

afastando-a da selvageria dos escravos trabalhadores do campo.  
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Outra forma de desumanizar o escravo era objetificá-lo, convertendo-o em 

mercadoria e, após a compra, em propriedade. Para o senhor escravocrata, o escravo 

constituía um bem como outro qualquer. Uma forma simbólica de exercer essa 

despersonalização do indivíduo era renomeá-lo, negando-lhe sua identidade e 

passado. Segundo Atéba (2008), alguns nomes eram justapostos a epítetos, que 

podiam manifestar um pertencimento a determinado mestre, à terra de origem do 

escravo ou a uma classe social. No romance, Kiambé ganha de sua senhora o nome 

de Balkis “à cause de la couleur de ma peau et de la forme de mes yeux” (LE CLÉZIO, 

2003, p. 430). 

Para a lógica colonial, é essencial a marcação clara da diferença, reforçando 

o abismo entre as culturas e impossibilitando qualquer forma de diálogo. Essa faceta 

da dominação sustentava-se pela tentativa de desmantelamento das identidades 

culturais dos povos colonizados, contexto analisado por Augel (2007, p. 126), a partir 

dos estudos do filósofo político Michael Hardt, na passagem a seguir: 

 
O colonialismo, tal como foi praticado no século XIX e parte do século XX, 
sob a máscara do zelo civilizatório, desprezava e negava a identidade do 
colonizado. O poder colonial funcionava como agente de controle social 
“produzindo”, por assim dizer, o colonizado. Os valores locais, autóctones, 
relativos ao ambiente não europeu, à cultura, à tradição, às crenças eram 
considerados inferiores e mesmo proibidos e combatidos com a patente 
intenção de substituí-los. O que predominava era o princípio dos vasos 
estanques e incomunicáveis, pois o sistema colonial determinava que as 
identidades fossem demarcadas com a nítida separação a partir das 
fronteiras entre a metrópole e a colônia, entre o colonizador e o colonizado; 
eram válidas regras que se aplicavam diversamente segundo um lado ou 
outro da demarcação.  
[...] 
O colonizador partia de suas verdades absolutas e da negação absoluta do 
nativo enquanto sujeito. A estratégia era ignorar ou silenciar as culturas dos 
colonizados. (AUGEL, 2007, p. 126). 
 
 

Duas estratégias concorrem no jogo da dominação cultural colonial. De um 

lado, conforme cita a autora, está o silenciamento, que se relaciona de forma 

significativa com a manutenção da memória coletiva e o esquecimento das tradições. 

Para Augel (2007), negar a voz ao colonizado implica também impedir-lhe a 

possibilidade de se manifestar em relação à realidade colonial e de denunciar a 

exploração e violência sofridas, esvaziando-lhe as tentativas de resistência. De outro 

lado, enfraquece-se as identidades culturais por meio da imposição da cultura do 

colonizador sobre a cultura do colonizado, embora o acesso a essa cultura seja 

intencionalmente parcial. O colonizado não tem direito à cultura dominante, ele deve 
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apenas subjugar-se aos seus valores ao mesmo tempo em que nega os valores 

ancestrais de sua cultura, como a religião, os costumes e a língua. 

A língua é um dos elementos centrais dos processos de construção das 

identidades nacional e, em grande medida, símbolo da soberania das colônias sobre 

as terras conquistadas. Segundo Silva (2000, p. 85), “a história das nações modernas 

coincide, em grande parte, com a história da imposição de uma língua nacional única 

e comum”. Enquanto a língua do colonizador é imposta e tornada oficial nas terras 

colonizadas, as línguas locais e estrangeiras vão sendo marginalizadas. Ao mesmo 

tempo em que o sujeito colonizado nunca terá pleno domínio da língua dominante, ele 

vai perdendo o referencial de sua língua materna seja pelo impedimento das relações 

entre seus conterrâneos, seja pela repressão ou demonização de sua língua original. 

No meio do caminho desse jogo, vão se desenvolver as línguas híbridas, como o 

pidgin e o crioulo. Para Bhabha (1992, p. 181), esse “se torna o lugar da dependência 

e resistência culturais do sujeito nativo e, como tal, um signo de vigilância e controle”. 

A problemática da língua é importante no contexto colonial mas é 

particularmente estudada pelos seus desdobramentos históricos. No âmbito dos 

estudos literários, sobretudo em relação à literatura pós-colonial, de onde se parte da 

visão do colonizado, a escolha pela produção em determinada língua, seja a do 

colonizador, seja a língua autóctone ou, ainda, as línguas híbridas, tem um peso 

político e ideológico. O presente trabalho não entrará no mérito dessas discussões 

pois o autor estudado, embora esteja preocupado com questões dessa natureza, não 

é um representante dessa “categoria literária”. Seu olhar é plural e abrange os lugares 

considerados periféricos, mas seu lugar de fala ainda é o centro europeu, ainda que 

ele reivindique suas origens mauricianas. Para a obra Révolutions, é importante 

conhecê-las pois configuram um aspecto importante da vida da personagem Kiambé 

que, retirada à força de sua terra natal, precisa abrir mão de sua língua materna ao 

não encontrar mais nenhum interlocutor que compartilhe seu idioma. O evento 

definitivo do abandono da língua é marcado na passagem: 

 
[...] une vieille femme qui était mchawi, sorcière, m’a fait boire une médecine 
très amère et ma fièvre a passée. Elle était la seule personne qui m’avait bien 
traitée depuis que j’avais été arrachée à mon village natal, et pour cela je ne 
voulais plus la quitter, je me blottissais dans ses bras et je lui disait : « Asante 
mama, asante mama », et c’est la dernière fois que j’ai parlé dans ma langue. 
(LE CLÉZIO, 2003, p. 410).  
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Em Maurício, vendida a uma casa senhorial onde ela passa a trabalhar como 

escrava doméstica, aprende, não sem dificuldades, o francês, idioma da patroa, e um 

pouco de inglês, ao que parece, um capricho que a senhora lhe impõe para agradar 

aos convidados importantes.  

 
Elle s’amusait à m’apprendre [...] à lire dans son livre de prières, ce qui me 
coûtait beaucoup d’efforts. Et quand ma tête tombait parce que je 
m’endormais, elle se mettait en colère et me pinçait fort, elle me criait : to bête, 
là, to bête ! Je parlais maintenant sa langue, et j’avais appris aussi un peu 
d’anglais, des phrases qu’elle me faisait répéter par cœur pour amuser les 
invités, Tea if you please, my lady? Ou bien A piece of cake, your honor? Car 
il venait souvent des visiteurs du gouverneur à la maison de Minissy. (LE 
CLÉZIO, 2003, p. 431). 

 

A língua, pois, consiste em um dos pilares das identidades culturais e um dos 

primeiros referenciais de identificação do indivíduo. Negar-lhe a possibilidade de 

expressar-se em sua língua materna é tanto uma forma de silenciamento como uma 

imposição do lugar da diferença. O indivíduo que se vê obrigado a expressar-se em 

uma língua que não é a sua, é colocado involuntariamente na posição do Outro. A 

negação pela expressão em sua própria língua ocorre também com os personagens 

Jean Eudes Marro e seu descendente Jean Eudes, conforme será pontuado no 

capítulo quatro.  

 

4.5 A SOCIEDADE MAURICIANA E O HIBRIDISMO 

 

Stuart Hall (2003) atribui ao processo de colonização a responsabilidade 

primeira pela formação de sociedades multiculturais e híbridas, ainda que, nesse 

primeiro momento, as relações fossem essencialmente conflituosas, baseadas em 

poder e opressão e na desigualdade explícita e promovida. Segundo ele 

 
a colonização reconfigurou o terreno de tal maneira que, desde então, a 
própria ideia de um mundo composto por identidades isoladas, por culturas e 
economias separadas e autossuficientes tem tido que ceder a uma variedade 
de paradigmas destinados a captar essas formas distintas e afins de 
relacionamento, interconexão e descontinuidade. (HALL, 2003, p. 117). 

 

Um dos maiores exemplos de sociedade multicultural formada pela dinâmica 

do colonialismo é Maurício, cenário importante do romance Révolutions. A ilha, 

deserta até sua descoberta, foi primeiramente colonizada pelos holandeses (1598-
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1711), posteriormente pelos franceses (1715-1810) e, por fim, torna-se colônia 

britânica a partir de 1810 até sua independência em 1968. Além dos colonos 

europeus, Maurício recebeu imigrantes asiáticos, principalmente aqueles provindos 

de movimentos diaspóricos da Índia e da China, além do contingente de escravos 

importados da África, principalmente de Madagascar, Moçambique e Comores, para 

trabalhar como mão-de-obra nas plantações de trigo e cana-de-açúcar e na extração 

madeireira, bases da economia da ilha. (CARMIGNANI, 2006; ÎLE, 2017). Conforme 

expõe a antropóloga Sandra Carmignani (2006), esse hibridismo é celebrado até os 

dias atuais: 

 
Les slogans favoris de la politique mauricienne l’unité dans la diversité, tout 
comme nation arc‑en‑ciel ou encore en sel pep, en sel nation, font référence 
à l’idéologie multiculturelle qui caractérise le discours politique de l’île29. 
(BUNWAREE30, 2000 apud CARMIGNANI, 2006, p. 4).  

 

No entanto, a autora enfatiza que a ideologia não acompanha a realidade pois 

ainda há uma forte divisão étnica na ilha e essa divisão está frequentemente 

associada à desigualdade social, embora o passado de violência pareça estar sendo 

superado.  

A pluralidade de povos coabitando e o fato de que não havia uma população 

autóctone na ilha antes de sua colonização vai resultar na ausência de “um mito de 

origem único e comum a todos” (CARMIGNANI, 2006, p. 5), o que tem implicações 

importantes para a compreensão da formação das identidades locais. De acordo com 

Carmignani (2006), há diferenças de identificação dentro de uma mesma geração ou 

família, podendo variar de uma idealização ou negação das origens à aceitação do 

hibridismo. Para a autora, “muitos elementos contribuem para a diversidade das 

identificações, como a herança colonial ou a tenacidade dos preconceitos e 

estereótipos racistas”31 (CARMIGNANI, 2006, p. 9).  

Dentre os povos formadores da população, essas questões identitárias 

tornam-se mais prementes para o povo crioulo, os descendentes dos escravos, cujas 

culturas de matriz africana não se preservaram como as culturas asiáticas, por 

                                                           
29 Optei por não traduzir este trecho para manter as expressões originais. 

30 BUNWAREE S. « Elusive Multiculturalism in Post‐gatt Mauritius » In: NIRSIMLOO-GAYAN S. (Ed). 
Towards the Making of a Multi-cultural Society. Moka: MGI Press, 2000. 
31 Do original: “Plusieurs éléments contribuent à la diversité des identifications comme l’héritage colonial 
ou la ténacité des préjugés et des stéréotypes racistes”. 
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exemplo, ou as dos colonizadores, conforme afirma Carmignani (2006). A autora 

atribui à violência da escravidão e à negação da crioulização a percepção das origens 

crioulas como reprimidas, esquecidas e incertas. No entanto, embora as referências 

identitárias sejam lacunares, ela reconhece que a herança crioula está fortemente 

associada ao passado de resistência dos marrons e às lendas populares das grandes 

figuras como Ratsitatane, convertido em herói no imaginário nacional.  

No romance, a herdeira da cultura crioula é Balkis, cuja avó feiticeira, Kiambé, 

conduz o rito de passagem da neta. Esse rito é inspirado nas tradições africanas que 

foram mantidas através das gerações, embora ao final da iniciação seja Deus, em 

capitular, o invocado, sinal do sincretismo religioso.  

 
Quand ma grand-mère et moi nous sommes arrivées à l’arbre, j’ai vu qu’il y 
avait une grotte entre les racines et, au fond de la grotte, des pierres noires 
qui portaient des bougies et des potiches cassées avec des feuilles à parfum. 
[...]  
[...] quand il a fait nuit, ma grand-mère a allumé un petit feu dans la grotte 
entre les racines et elle m’a dit de donner à manger au feu avec des brindilles. 
[...] ma grand-mère a commencé à chanter pour moi, d’une voix faible et très 
aiguë, une voix que je ne connaissais pas, et je ne comprenais ses paroles, 
mais c’était un chant qui était en moi parce que je pouvais chanter aussi [...].  
Ma grand-mère n’avait rien mangé, elle avait seulement bu de l’arak, elle avait 
craché sur les racines, elle soufflait la fumée des cigarettes. Ensuite elle a pris 
de la terre près de l’arbre et elle l’a passée sur mon front et sur mes yeux, et 
elle a tracé sur la terre devant le feu avec une brindille une grande étoile qu’on 
appelle Vintana, car c’était le signe qu’elle avait reçu de sa grand-mère, et 
chacune avait porté en elle après l’autre ce signe qui était le signe de la 
puissance de Dieu. (LE CLÉZIO, 2003, p. 526-527). 

 

Como pontuado por Carmignani (2006), o passado colonial não foi de todo 

superado. Muitos descendentes de famílias crioulas ainda sofrem com o racismo e a 

perpetuação da pobreza. Balkis narra sua condição na passagem: “Nous avons vécu 

dans la pauvreté, sans argent, sans beaucoup à manger” (LE CLÉZIO, 2003, p. 523). 

Contudo, é importante pontuar que, mesmo nessas condições de vida precárias, a 

personagem aprendeu a ler e a escrever, segundo ela anuncia na narrativa. Disso 

apreende-se que o acesso à educação pelo povo negro, questão controversa na 

época colonial, conforme acompanha-se na narrativa de Jean Eudes, foi finalmente 

alcançado. 

 Assim como Balkis, Jean Marro é o herdeiro da memória de sua família, 

ambos fazendo parte da mesma geração de descendentes mauricianos, segundo se 

pode calcular pelos indicativos na narrativa. O protagonista faz parte do grupo que 

desenvolve uma relação de idealização com o passado, conforme identificado por 
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Carmignani (2006), impregnado pelas histórias da tia Catherine, que alimenta uma 

nostalgia feliz em relação à sua terra natal. 

A língua crioula – o créole mauritien – é o ponto de contato entre as duas 

heranças culturais e é retratada no romance com sentimentalismo, possivelmente 

emprestado da própria relação que Le Clézio possui com a cultura ancestral. Isso 

pode ser percebido tanto na fala de Jean Eudes – “Certains soirs, les joueurs de 

tambour sont sur la plage autour d’un feu et chantent dans leur langue créole si douce 

et touchante” (LE CLÉZIO, 2003, p. 228) –, como na relação de Jean Marro com a 

língua de seus antepassados, ilustrada pelo trecho transcrito a seguir. Le Clézio opta 

por deixar sem tradução os termos em créole, permitindo ao leitor experimentar da 

mesma estranheza do protagonista: 

 
Il y avait la langue créole, que Catherine n’avait pas oubliée. Tous ces mots 
qui venaient naturellement [...] la musique des mots qui réveillaient les 
souvenirs de Jean, le temps de sa petite enfance, quand il venait à La 
Kataviva avec sa mère, et que la tante Catherine lui chantait des chansons, 
lui disait des devinettes, pour lui qui n’avait pas connu sa grand-mère, c’était 
si loin mais ici dans cette pièce étouffante, sous les toits, les mots dans la 
langue créole le transportaient sous la varangue de Rozilis, comme s’il avait 
vécu là-bas, que sa vie présente était passagère et qu’un jour il y retournerait. 
Dileau dibout, dileau coucé, piti batt maman, piti couma piti, li fer coné tou so 
puissans, li porté so noyo dihor parey coco. La devise de Catherine, c’était 
Napas fer narien ou plutôt Ki pé fer ? qu’elle opposait à toutes les adversités, 
qui lui avait permis de traverser l’existence et de rester pareille à celle qu’elle 
était à vingt ans, sèche et droite sans illusions mais sans amertume. (LE 
CLÉZIO, 2003, p. 27). 

 

Percebe-se o forte sentimento de apego e nostalgia de Jean em relação à 

língua materna da tia e a mesma percepção musical que Jean Eudes tinha da língua 

que não era a sua. Para Atéba (2008, p. 214): “Perceber a língua da alteridade como 

uma poesia, como uma música, sem a estigmatizar, é participar da sua experiência, é 

construir um humanismo da diferença, cujo diálogo e a recepção do Outro são a 

manifestação empírica”32. O autor cita o professor de linguística, mauriciano, Vinesh 

Hookoomsing (1987)33, para quem o créole mauricien, antes uma língua considerada 

“símbolo da pobreza e da inferioridade”, depois da independência de Maurício, passa 

a ser empregada como “instrumento privilegiado de expressão e de afirmação de uma 

                                                           
32 Do original: “Percevoir la langue de l'altérité comme une poésie, comme une musique, sans la 
stigmatiser, c'est participer à son expérience, c'est construire un humanisme de la différence, dont le 
dialogue et la réception de l'Autre sont la manifestation empirique”. 
33 Trecho retirado da tese de doutorado: “L'Emploi de la langue créole dans le contexte multilingue et 
multiculturel de l'île Maurice. Une étude de son importance en tant que langue commune des 
implications sociolinguistiques de son élaboration en mauricien”. 



71 
 

identidade reconciliada”34. Atéba também defende que para Le Clézio, o créole 

permite-lhe “assumir a parte mauriciana de sua identidade, não em uma perspectiva 

nostálgica, mas como uma realidade empírica obsessivamente presente”35 (ATÉBA, 

2008, p. 207). No prefácio da obra Petit lexique de la langue créole et des oiseaux, de 

tradução de Le Clézio, o escritor declara: 

 
Si la langue créole (que je n'ai pas parlée vraiment, mais qui n’a cessé d'être 
là depuis ma naissance, autour de moi) m'importe plus qu'aucune autre, c'est 
parce qu'elle a joué ce double jeu: protection, liberté. Aujourd'hui j'ai du mal à 
imaginer ce qu'elle peut sembler aux autres (aux Français surtout) : un parler 
exotique, du folklore, de la poudre aux yeux, de la pacotille? (LE CLÉZIO, 
1988 apud ATÉBA, 2008, p. 207). 

 

Essa percepção ecoa também na relação com o universo de Maurício que, 

para o autor, não tem a conotação de exotismo que sua obra pode, porventura, 

despertar nos leitores e na crítica. Atéba atenta que há uma preocupação do autor em 

manter clara sua ligação genuína com a terra que ele escolheu representar em sua 

literatura e que faz parte de sua história familiar. Isso pode ser percebido na 

declaração dada em entrevista a Jacqueline Dutton e publicada no livro Le Chercheur 

d'or et d'ailleurs. L'Utopie de J.-M. G. Le Clézio (2003): 

 
Ce n'est pas de l'exotisme du tout. Pour moi, Maurice n'est pas un pays 
exotique. Je ne peux considérer ce thème-là comme un thème exotique. Je 
considère ça comme quelque chose qui fait partie de moi beaucoup plus qu'un 
paysage de Corot. (LE CLÉZIO36, 2003 apud ATÉBA, 2008, p. 149). 

 

Dessa forma, é possível assumir que a escrita de Le Clézio sobre esses temas 

é uma forma também de expressar sua identidade. A origem mauriciana, cuja cultura 

ele vivenciou de forma indireta, consiste em uma posição-de-sujeito que ele assume 

e deseja ser reconhecido por ela, por isso a insistência e a recorrência desse universo 

a que anseia pertencer e que consegue recriar por meio da ficção. 

 

                                                           
34 Do original (trecho completo): “Depuis l'accession de l'île à l'indépendance, des linguistes, 
chercheurs, artistes et travailleurs culturels, rassemblés autour du projet créole – langue nationale – 
mauricien, sont à l'œuvre pour forger à partir de ce qui était jadis symbole de pauvreté et d'infériorité, 
l'instrument privilégié d'expression et d'affirmation d'une identité réconciliée”. 
35 Do original: “[...] on peut noter que c'est une langue qui lui permet d'assumer la partie mauricienne de 
son identité, non pas dans une perspective nostalgique, mais comme une réalité empirique 
obsessionnellement présente”. 

36 DUTTON, J. Le Chercheurd'or et d'ailleurs. L'Utopie de J-MG. Le Clézio, Paris,L'Harmattan, 2003. 
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4.6 MULTICULTURALISMO X INTERCULTURALISMO 

 

Antes de passar a analisar como todo esse referencial teórico apresentado é 

aplicado à literatura, especialmente no romance Révolutions, é necessário fazer a 

distinção entre os conceitos de multiculturalismo e interculturalismo, levando em 

consideração que tanto Aïssa (2013) como Atéba (2008) referem-se à obra e ao 

discurso de Le Clézio como promulgador da interculturalidade. Como esse termo 

ainda é pouco difundido em relação ao termo multiculturalismo/multiculturalidade, é 

preciso entender as diferenças entre eles e o porquê de o último adequar-se melhor 

ao autor. 

Em primeiro lugar, Hall (2003) considera importante diferenciar 

multiculturalismo de multiculturalidade, ainda que os termos sejam frequentemente 

associados e tomados como sinônimos. Segundo ele, o primeiro termo  

 
descreve as características sociais e os problemas de governabilidade 
apresentados por qualquer sociedade na qual diferentes comunidades 
culturais convivem e tentam construir uma vida em comum, ao mesmo 
tempo em que retém algo de sua identidade "original". (HALL, 2003, p. 52). 

 

O segundo termo é substantivo, e “refere-se às estratégias e políticas 

adotadas para governar ou administrar problemas de diversidade e multiplicidade 

gerados pelas sociedades multiculturais” (HALL, 2003, p. 52). Assim como a 

identidade não é uma constituição definitiva, também o multiculturalismo diz respeito 

a “uma série de processos e estratégias políticas sempre inacabados” (HALL, 2003, 

p. 53). Devido precisamente a essa característica, o multiculturalismo não é uma 

doutrina estabelecida. Pelo contrário, o autor admite que é uma ideia profundamente 

questionada, sobretudo porque, ao ser apropriada pelos diferentes grupos, é adaptada 

para servir às suas ideologias. Hall (2003) elenca os diversos tipos de 

multiculturalismo37, que podem ser agrupados em duas principais vertentes, conforme 

propõe Damázio (2008): a conservadora e a progressista. O multiculturalismo 

conservador alinha-se com as ideias do colonialismo: admite a existência das outras 

culturas mas as enxerga como inferiores, assimilando a diferença e submetendo-a às 

tradições e costumes da maioria. Já o multiculturalismo progressista está alinhado 

                                                           
37 Como o liberal, o conservador, o pluralista, o comercial, o corporativo e o crítico. (HALL, 2003, p. 
53). 
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com as questões pós-coloniais e busca meios de “administrar” as diferenças dos 

diversos grupos em uma comunidade ou nação (HALL, 2000; DAMÁZIO, 2008). 

Uma das principais críticas ao conceito de multiculturalismo, segundo aponta 

Damázio (2008), é que se trata de uma perspectiva eurocêntrica e, portanto, não dá 

conta de compreender a dinâmica das comunidades multiculturais de outros países. 

O sociólogo Nuno Filipe Castro (2017), em seu artigo “Do multiculturalismo ao 

interculturalismo. Um novo modo de incorporação da diversidade cultural?”, entende 

que  

 
enquanto os desafios multiculturais se apresentam na Europa como resultado 
da imigração pós-colonial, na América-latina, por exemplo, as reflexões e 
práticas políticas referem-se sobretudo aos povos indígenas e mais 
recentemente à população negra. [...] enquanto a segunda carreia uma 
agenda emancipatória de empoderamento das populações subalternizadas, 
os desafios europeus prendem-se com a expansão da cidadania para os 
imigrantes e os seus reflexos nas concepções nacionais de pertença perante 
o “estrangeiro”. (CASTRO, 2017, p. 15-16). 
 

 

Damázio (2008, p. 75) destaca que, ao fazer parte da lógica capitalista 

multinacional, o multiculturalismo pode abrigar uma nova forma de racismo que 

consiste em “tolerar” o Outro como representante folclórico de uma cultura à parte. 

Segundo ela: “o multiculturalismo é uma forma de racismo negada, invertida, um 

racismo a distância: respeita a identidade do Outro, mas concebe a este como uma 

comunidade ‘autêntica’, fechada”. Além disso, de um modo geral, o multiculturalismo 

tende a ignorar essas relações de poder que se operam entre os grupos. 

Assim, surge o conceito de interculturalismo, para preencher as lacunas 

deixadas pelo multiculturalismo. Segundo Damázio (2008, p. 76), o conceito “visa à 

superação do horizonte da tolerância e das diferenças culturais e a transformação das 

culturas por processos de interação”, ao compreender a “coexistência das culturas em 

um plano de igualdade” e promover uma “comunicação intercultural” entre elas.  

 
A interculturalidade alude a um tipo de sociedade em que as comunidades 
étnicas, os grupos sociais se reconhecem em suas diferenças e buscam uma 
mútua compreensão e valorização. O prefixo “inter” expressaria uma 
interação positiva que concretamente se expressa na busca da supressão 
das barreiras entre os povos, as comunidades étnicas e os grupos humanos. 
(ASTRAIN38, 2003 apud DAMÁZIO, p. 77).  

                                                           
38 ASTRAIN, R. S. Ética intercultural e pensamento latino-americano. In: SIDEKUM, A. Alteridade e 
multiculturalismo. Ijuí: Ed. Unijuí, 2003. 
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A autora acrescenta, ainda, que “a interculturalidade orienta processos que 

têm por base o reconhecimento do direito à diferença e a luta contra todas as formas 

de discriminação e desigualdade social” (DAMÁZIO, 2008, p. 78). Uma filosofia da 

interculturalidade, de acordo com ela, permitiria a existência de um “espaço 

compartilhado e interdiscursivo de onde [seria] possível a compreensão cabal da 

questão da identidade de uma Filosofia e a identidade cultural de uma comunidade 

humana” (DAMÁZIO, 2008, p. 79). 

Essas ideias encontram eco no livro L'lnterculturel ou la guerre (2005)39, do 

escritor mauriciano Issa Asgarally, citado por Atéba (2008):  

 
[...] a interculturalidade é uma nova maneira de conceber a identidade, de 
transcender o multiculturalismo, de promover uma verdadeira troca entre as 
culturas, de pensar e reformular as experiências históricas, de recusar a tese 
de “choque de civilizações”, de desarmar a “guerra das línguas”, de analisar 
as relações entre cultura, informação e comunicação na perspectiva da 
mundialização. (ASGARALLY40, 2005 apud ATÉBA, 2008, p. 277). 

 

Em Révolutions, Le Clézio, mais do que apresentar os diferentes sistemas 

culturais e as diferenças, aponta o tempo todo para a relação interdiscursiva e 

dialógica entre os personagens representantes de cada uma delas, conferindo-lhes 

espaços de igual importância ao longo da obra. Dessa forma, compreende-se a 

escolha dos pesquisadores Atéba e Aïssa pelo termo intercultural.  

Aïssa (2013, p. 11) defende que o escritor, devido ao fato de transitar entre 

diversas culturas, assume a ideologia do interculturalismo, “posicionando-se contra a 

exclusão, a discriminação e o etnocentrismo, seja através de seus escritos ou de seus 

discursos”41.  

Para Atéba (2008), o interculturalismo tem papel operacional na obra de Le 

Clézio. De acordo com o autor, o conceito “sugere a descristalização dos mitos 

fundadores das identidades e a desconstrução de certa precedência, preconizando a 

atualização da identidade individual e coletiva em um contexto de diversidade”, o que, 

para ele, significa o reconhecimento, a aceitação e a cooperação com a diferença do 

                                                           
39 O prefácio dessa obra é assinado por J.-M.G. Le Clézio. 

40 ASGARALLY, I. L'lntercuturel ou la guerre. Port-Louis, Mauritius Research ConcH/Tertiary 
Education Commission, 2005. 
41 Do original: “[...] l’interculturalisme ont souvent pris position contre l’exclusion, la discrimination et 
l’ethnocentrisme, que ce soit à travers leurs écrits ou leurs discours”. 
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Outro.42 Essa “evocação permanente do ‘Diverso’ identitário do mundo” é “uma 

constante renovação da estética do encontro”43 (ATÉBA, 2008, p. 190, grifo nosso). 

 

4.7 LITERATURA PÓS-MODERNA E LITERATURA CONTEMPORÂNEA 
 

Embora grande parte das abordagens teóricas considerem que a literatura 

contemporânea é uma literatura pós-moderna, um olhar mais atualizado pode 

perceber o início de uma mudança de expressão literária que começa a se desvincular 

das grandes questões pós-modernas para atender a novas demandas de conteúdo e 

estilo mais alinhadas com o momento atual. No entanto, a proximidade temporal 

relativa a essa produção impossibilita que se possa afirmar categoricamente quais são 

as diferenças em relação a uma literatura anterior – considerando a literatura do 

século XX em relação à literatura do século XXI –, que características se destacam 

ou que processos foram superados. Ainda são poucos os pesquisadores que se 

dispõem a fazer essa análise, o que se pode identificar são algumas tendências, como 

a autoficção. 

A professora e pesquisadora Leyla Perrone-Moisés propõe essas reflexões 

em sua obra Mutações da literatura no século XXI. Para a autora, mesmo a 

denominação “pós-moderna” guarda em si uma ambiguidade ainda não resolvida. Ela 

considera que  

 
“Pós-modernidade” tem sido, desde as últimas décadas do século XX, a 
designação imprecisa adotada para nomear um período histórico, um 
complexo ideológico, uma situação da sociedade e um estilo artístico. A 
designação é ela mesma ambígua, conotando tanto uma continuação da 
modernidade quanto o seu fim e a sua superação. [...] 
[..] 
No fim do século XX, os teóricos defensores da pós-modernidade 
apresentavam-na como resultante do não cumprimento das promessas 
iluministas da modernidade e da exaustão de suas pretensões progressistas 
[...] (PERRONE-MOISÉS, 2016, p. 38-40). 

 

A autora enfatiza que, no campo da literatura e das artes, o “pós-modernismo” 

é um rótulo associado a valores estéticos, mas reconhece a imprecisão do termo. 

                                                           
42 Do original (trecho completo): “[...] l'interculturel suggère la décristallisation des mythes fondateurs 
d'identités, la déconstruction d'une certaine préséance de soi. Il préconise l'actualisation de l'identité 
individuelle et collective dans un contexte de diversité. Il s'agit donc de reconnaître, d'accepter et de 
coopérer avec la différence de l'Autre”. 
43 Do original: “L'évocation permanente du Divers identitaire du monde [...] est une constante itérative 
de cette esthétique de la rencontre.” 
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Perrone-Moisés lista algumas das características já reconhecidamente associadas à 

literatura pós-moderna: a intertextualidade, a paródia, a metalinguagem, o ludismo, a 

ironia. No seu entendimento, a literatura pós-moderna – considerando a literatura 

ocidental – é um desdobramento ou desenvolvimento da literatura considerada 

moderna, assumindo que “há diferenças maiores entre as obras do século XIX e as 

das vanguardas modernistas do século XX do que entre estas e as obras chamadas 

pós-modernas” (PERRONE-MOISÉS, 2016, p. 44). Ela ainda argumenta que  

 
[...] o que vemos é menos uma liquidação da modernidade do que sua 
assimilação numa postura irônica, e uma exacerbação de procedimentos 
existentes, há muito tempo, nas obras literárias. A peculiaridade da chamada 
literatura pós-moderna é nutrir-se da modernidade, numa atitude consumista 
que é própria do nosso tempo. (PERRONE-MOISÉS, 2016, p. 45). 

 

Antes de propor uma diferenciação entre literatura pós-moderna e literatura 

contemporânea, a autora provoca; 

 
Na falta de melhor designação, chamemos a literatura das primeiras décadas 
do século XXI de literatura contemporânea. Devemos convir que chamar a 
literatura da virada de século de “contemporânea” é tão inconveniente quanto 
chamá-la de pós-moderna, porque o tempo se encarregará de mudar o 
sentido desse adjetivo. (PERRONE-MOISÉS, 2016, p. 45). 

 

Por fim, Perrone-Moisés passa a discutir algumas tendências que ela 

identifica como sendo típicas da literatura que está sendo produzida no início do 

século XXI: 

 
[...] A prosa tem sido o gênero preferencial dos escritores contemporâneos. 
Ao longo do século passado, a ficção buscou libertar-se das convenções 
narrativas anteriores, com o “fluxo da consciência (Virginia Woolf), a criação 
de uma nova linguagem baseada em trocadilhos e palavras-valise (Joyce), o 
estilo telegráfico (Oswald de Andrade) e a representação neutra do real (o 
nouveau roman francês). Todas essas experiências foram assimiladas pelos 
escritores contemporâneos, que ora lhes dão uma continuidade, ora as 
ignoram, praticando tranquilamente qualquer tipo de estilo do passado, sem 
a preocupação modernista com o novo. E essa despreocupação é típica dos 
escritores contemporâneos, que colhem tanto no passado como no presente, 
seus temas e modos de expressão. (PERRONE-MOISÉS, 2016, p. 45-46). 

 

A pesquisadora sinaliza que após essas inovações literárias, a linearidade do 

texto foi abalada, suscitando uma tendência cada vez maior à fragmentação, do que 

se vale Le Clézio em Révolutions. Na literatura do século XXI, as mesmas 

características já apontadas como pós-modernas parecem ter sido alavancadas a um 
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nível de maior desenvolvimento e torna-se comum a mistura de referências, 

exemplificada pela autora na mescla de alta cultura x cultura de massa. A pluralidade 

de estilos concorrendo concomitantemente é também uma característica da 

contemporaneidade, embora haja pouca inovação. Os temas contemporâneos, 

inspirados por uma sociedade globalizada, midiatizada e interconectada recaem nas 

reflexões sobre o individualismo, o eu e suas experiências, o ceticismo e, embora a 

autora defenda que uma mensagem política mais explícita esteja caindo em desuso, 

as ficções contemporâneas procuram denunciar uma realidade insatisfatória.  

Perrone-Moisés sugere que pensar uma teoria da literatura contemporânea é 

olhar também para o que os próprios romancistas dizem sobre o romance. Assim, a 

autora reúne as reflexões de diversos escritores que também teorizam a produção 

literária atual e suas visões sobre o papel da ficção na sociedade, resumindo alguns 

pontos interessantes:   

 
Certos romancistas contemporâneos, como Vargas Llosa e Pamuk, veem na 
ficção o preenchimento de uma falta, uma compensação para a infelicidade 
da vida, um sonho, uma fuga. Por isso, para eles, o romance é amoral e 
apolítico. A infelicidade a que eles se referem é a individual, não a coletiva. 
[...] mas essa recusa [pela ficção engajada] [...] não exclui a ética, que para 
alguns deles, como Coetzee, é fundamental no romance. Embora a visão do 
romancista ético seja pessimista e desprovida de respostas práticas, ela inclui 
a denúncia do que é intolerável: o totalitarismo, o racismo, o militarismo 
guerreiro, a tortura de homens ou animais. [...]  
O pessimismo dos romancistas contemporâneos não exclui o senso de 
humor. De fato, na ausência reconhecida de uma Verdade, a função de 
apontar as incertezas contemporâneas e as mazelas das sociedades atuais 
só pode ser exercida com uma dose de ironia, sem a qual o romancista se 
torna um moralista, dono da Verdade que nega. [...] 
[...] A herança mais importante do “novo romance” francês foi a maneira de 
descrever o real sem o interpretar, numa busca de redução fenomenológica. 
[...] 
A descrição minuciosa de realidades parciais e aparentemente insignificantes 
parece ser, para os romancistas contemporâneos, uma forma de preservar o 
que a vida tem de mais precário e perecível, num mundo em acelerada 
transformação. [...] (PERRONE-MOISÉS, 2016, p. 108-109). 
 
Outro aspecto do mundo contemporâneo, o multiculturalismo, suscita 
reações diferentes entre os romancistas. Há os otimistas, como Kundera, 
Vargas Llosa e Pamuk, e os desconfiados, como Sontag e Franzen. É 
compreensível que escritores de países marginais, como os primeiros, vejam 
no multiculturalismo um caminho para ingressar no mainstream. E é 
sintomático que os dois norte-americanos, que vivenciaram em seu próprio 
país a chamada “guerra das culturas”, desconfiem do multiculturalismo como 
uma ideologia contrária à alta cultura. [...] Franzen admite a renovação trazida 
pelas reinvindicações comunitárias, mas lamenta que os novos escritores se 
sintam presos a identidades restritivas, e que os novos leitores formados 
pelas universidades tendam a valorizar particularismos e a desprezar a antiga 
“cultura dominante”. (PERRONE-MOISÉS, 2016, p. 111). 
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Entre esses apontamentos e declarações, pode-se localizar J.-M.G. Le Clézio 

como produtor de uma literatura ética, preocupada em denunciar os problemas da 

sociedade, sem, contudo, fornecer uma resposta cabal, mas, apontando por caminhos 

que ele considera adequados para vivenciar as questões contemporâneas. A ironia 

não é uma percepção primordial na obra de Le Clézio. Há alguns momentos pontuais 

em que ele explora esse recurso, mas seu projeto é mais sério. Ao contrário do que 

se afirma, Le Clézio conduz o leitor para uma interpretação mais direcionada da 

realidade que ele traduz no seu universo ficcional. A descrição detalhada em 

Révolutions tem um papel mais didático. O escritor vale-se dela não como uma forma 

interessada em preservar o efêmero, como sugere Perrone-Moisés em relação à 

literatura contemporânea, mas de modo a fornecer um quadro mais apreensível do 

contexto histórico ou ambientação psicológica de seus personagens. Todas essas 

ponderações serão demonstradas na análise do romance. 

Le Clézio, apesar de não fazer parte de uma cultura marginalizada ou 

periférica, alinha-se ao interculturalismo, em contraposição ao multiculturalismo – 

ainda que este seja tomado por um viés positivo –, como um olhar conciliador das 

diferenças, que prevê com que essa desconfiança, apontada pela professora, possa 

ser superada por uma literatura que transite entre os dois universos. 
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5 ANÁLISE TEXTUAL DE RÉVOLUTIONS 
 
5.1 RÉVOLUTIONS COMO ROMANCE DE FORMAÇÃO CONTEMPORÂNEO 

 

O eixo principal do romance Révolutions vai acompanhar o protagonista Jean 

Marro desde sua pré-adolescência, perto dos 11 anos, até o início da idade adulta, 

entre os 27 e 28 anos. A trajetória do personagem rumo ao amadurecimento passa 

por questões como a busca pelas raízes, o desenvolvimento da identidade, a 

construção de referenciais e, sobretudo, o contato com o outro e o mundo e como 

esses eventos o transformam, concentrando na adolescência os momentos 

definidores de sua personalidade e individualidade. Na análise que Bellamine Ben 

Aïssa (2013) faz da obra de Le Clézio, a autora identifica que há uma recorrência dos 

personagens adolescentes nos romances do escritor e ressalta que eles têm em 

comum o fato de procurarem a si mesmos por meio da busca dos outros, de outros 

lugares e de suas origens44. Esse tipo de narrativa é característico do romance de 

formação, sendo possível considerar Révolutions como uma obra do gênero, ao 

menos em relação a esse eixo narrativo. É preciso destacar que essa classificação é 

fragmentária, não correspondendo à totalidade do romance, assim como as demais 

classificações que já foram discutidas e às quais a obra se encaixa sempre de maneira 

parcial.  

Em um artigo especial sobre romance de formação, assinado por Marcio 

Renato dos Santos e publicado no jornal Candido, o escritor Michel Laub afirma que 

o romance de formação “É um livro que apresenta a formação da identidade 

psicológica/moral/cultural de um personagem, construída a partir de certos fatos 

decisivos, em geral ocorridos na infância/adolescência”. (SANTOS, 2017, p. 20-21). 

Para marcar bem a diferença, Lourival Holanda, professor de pós-graduação em 

Letras, contrapõe o gênero ao épico, em que o personagem já se apresenta completo 

em sua personalidade e características individuais. No romance de formação, ou de 

aprendizagem, como também é conhecido, a narrativa acompanha o processo de 

formação e amadurecimento do indivíduo através do contato com o mundo, das 

experiências vividas e das adversidades transformadoras. O autor acrescenta ainda 

                                                           
44 Do original: “[...] les différents personnages ont en commun le fait de se chercher eux-mêmes à 
travers une quête des autres, de l’ailleurs et des origines” (AÏSSA, 2013, p. 64). 
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que: “O romance de formação expõe fases, mudanças, tanto da sociedade quanto do 

indivíduo. Aqui o ser não é – está sendo”, completa. (SANTOS, 2017, p. 21).  

O termo alemão Bildungsroman foi empregado pela primeira vez em 1810 pelo 

filólogo Karl Morgenstern, em uma conferência sobre romances filosóficos, passando 

a ser adotado oficialmente em 1819, em uma conferência que Morgenstern promove 

para discutir o romance Os anos de aprendizado de Wilhelm Meister, de Goëthe, cujas 

características se adequavam à lógica dessa nova classificação que se constituiu 

como gênero. (SANTOS, 2017, p. 22).  

O romance de formação evoluiu ao longo dos séculos, alinhando-se ao 

pensamento de cada época. Segundo o professor Marcus Soares, no século XVIII  

 
há um resultado mais positivo do percurso formativo, na medida em que o 
protagonista acaba se adaptando ao mundo, a despeito, ou mesmo por conta, 
dos percalços pelos quais passa. Já no século XIX, o resultado é, ao 
contrário, expressão da própria negatividade, uma vez que o indivíduo, ao 
não se adaptar à realidade que o cerca, torna-se um ser melancólico ou 
misantropo. (SANTOS, 2017, p. 23) 

 

De acordo com o especialista, “no século XX e contemporaneamente, há um 

certo niilismo existencial, no qual o percurso empreendido e a própria realidade 

deixam de fazer sentido”. (SANTOS, 2017, p. 23). Para Michel Laub, “quando um 

escritor contemporâneo utiliza um modelo clássico e o adapta ao seu tempo, ele se 

vale de outros elementos na composição do livro” (SANTOS, 2017, p. 23) e reconhece 

que uma estratégia de atualização bastante comum atualmente é a mistura de 

gêneros e registros, o que o romance Révolutions explora amplamente, constituindo 

sua característica fundamental. Entretanto, embora o protagonista de Le Clézio 

experimente um sentimento de inadequação e não pertencimento ao mundo, além da 

perplexidade e pessimismo em relação à realidade violenta e desigual, não se observa 

um niilismo potencial desenvolver-se em seu espírito mesmo em meio às questões 

existenciais inerentes ao processo de formação da identidade. É porque busca um 

sentido que Jean Marro persiste na busca por si mesmo. 
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5.1.1 A adolescência de Jean como formadora da identidade 

 

A fase da adolescência, formadora do indivíduo, é de grande importância na 

narrativa. Yves Barel45 (1982 apud AÏSSA, 2013, p. 63) destaca que “o adolescente é 

às vezes visto como um híbrido deixando a infância, vivendo na espera [de alcançar 

o] status de adulto, e cujo comportamento é um protesto contra a ausência de 

identidade que lhe é imposta pela sociedade”46, daí sua grande necessidade de 

afirmação. Por vezes, o adolescente desenvolve um sentimento de vazio e de não 

existência, intensificado por certo deslocamento da realidade, a impressão de que a 

vida que leva é somente transitória enquanto ele precisa aguardar a “vida verdadeira”. 

(AÏSSA, 2010, p. 119)47. Outras vezes, ou, ao mesmo tempo, esse entrelugar que o 

adolescente ocupa na sociedade desperta-lhe um grande desejo por independência, 

“que se manifesta por uma busca desenfreada por liberdade, associado a um 

comportamento de insubmissão e de rebeldia dirigida contra quem encarna o poder”48 

(AÏSSA, 2013, p. 57). Atéba (2008) acredita que, ao engajarem-se em movimentos de 

ruptura, os adolescentes “redefinem, através de seus atos, as configurações 

familiares, sociais e mesmo ideológicas ao assumirem seu destino”49 (ATÉBA, 2008, 

p. 64).  

Em sua pré-adolescência, em Nice, Jean visitava tia Catherine após a escola 

em vez de voltar para sua casa, autodelegando-se uma autonomia a que ainda não 

teria acesso pela pouca idade. Durante a adolescência a ausência no lar intensifica-

se e ele adquire o hábito de perambular pelas ruas, às vezes seguindo estranhos 

aleatoriamente. Por vezes, Jean passava as tardes em cafés com os colegas da 

escola ou no Jardin des Oliviers, terreno abandonado próximo à praia, sozinho ou com 

o amigo Santos Balas. Outras vezes passava as tardes no apartamento de Santos ou 

                                                           
45 BAREL, Y. La Marginalité sociale. Paris: PUF, 1982. 
46 Do original: “L’adolescent, explique Yves Barel, est parfois vu comme un hybride quittant l’enfance, 
vivant dans l’attente du statut d’adulte, et dont le comportement est une protestation contre l’absence 
d’identité que lui impose la société”. 
47 Do original: “Le malaise des personnages se manifeste par une sensation de vide et de non-existence 
qui entraîne, par conséquent, une absence d’implication dans la réalité et l’impression d’être en attente 
de la « vraie vie », celle-ci, n’étant que passagère et transitoire”. 
48 Do original: “La situation inconfortable de l’adolescent fait naître chez lui une grande envie 
d’indépendance qui se manifeste par une quête effrénée de liberté, doublée d’un comportement 
d’insoumission et de rébellion dirigé contre celui qui incarne le pouvoir”. 
49 Do original: “ Ils redéfinissent, par leurs actes, de nouvelles configurations familiales, sociales, voire 
idéologiques en prenant en charge leur destin”. 
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de Rita, jovem com quem mantém relações. Às noites ele dormia com Rita ou sozinho 

na praia, retornando somente no dia seguinte. 

A volta para a casa é sempre adiada, preservando-o do enfrentamento da 

figura do pai doente, irascível e severo. A família é negligenciada tanto quanto ele se 

sente negligenciado pelos pais. A casa representa a impossibilidade da ação e a 

inevitabilidade da experiência da guerra. 

 
Jean ne voulait pas rentrer chez lui. L’idée de l’appartement étouffant, gris, où 
son père somnolait dans son fauteuil, abruti par le Phénergan, et sa mère 
cachant son angoisse dans les pages d’un bouquin emprunté à la bibliothèque 
[...], et la radio de temps à autre annonçant par borborygmes les épisodes de 
la guerre contre les hors-la-loi en Algérie, ou les bombardements américains 
au Vietnam, et le ventilateur qui oscillait sur la commode avec son bruit 
d’avion, l’impression de murs qui se rapprochent, la stagnation, tout cela 
semblait assez horrible. (LE CLÉZIO, 2003, p. 193). 

 

Aïssa (2013, p. 120) afirma que o ato de errar pelo espaço físico é uma 

expressão de uma marginalidade identitária, oriunda de um mal-estar profundo que 

abate o protagonista, sendo um comportamento típico da adolescência, quando o ser 

começa a adquirir autonomia para transitar livremente e ainda não fixou raízes por 

conta própria. Segundo a autora, o sentimento de descolamento da sociedade impele 

o indivíduo para o nomadismo, opondo-se aos valores desejáveis de sedentarismo e 

estabilidade e acentuando ainda mais a diferença e o distanciamento em relação ao 

grupo, ao mesmo tempo em que permite a ele experimentar uma sensação de 

liberdade. Atéba (2008) tem uma visão parecida com a da autora ao dizer que esse 

deslocamento errático se liga à necessidade da busca por si mesmo. 

Jean começa a desenvolver um sentimento antibelicista, impulsionado pela 

perda do amigo, que é convocado a combater na Guerra da Argélia e envia-lhe cartas 

com mensagens implícitas aconselhando o protagonista a evitar o mesmo destino. 

Assim, para fugir do alistamento militar, Jean vai seguir seus estudos no exterior, 

deixando a França para viver na Inglaterra durante a faculdade e, ao terminar, muda-

se para o México, escapando à sua obrigação cívica duas vezes. Essas decisões que 

toma buscando viver em acordo com os seus ideais são responsáveis pela construção 

de seu caráter. O convívio com outras realidades, o contato com outras culturas e as 

relações desenvolvidas com todo tipo de gente, levam Jean a engajar-se nas causas 

dos marginalizados, com os quais busca sua identificação. 
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Jean Eudes Marro, o ancestral de Jean Marro, também vai deixar a família 

logo após o fim da adolescência para defender seus ideais, mas, ao contrário de seu 

descendente, ele se engaja em um movimento revolucionário como soldado e vai 

defender suas ideias lutando na guerra. Após decepcionar-se com o movimento, 

prepara a partida de sua terra natal, redefinindo o rumo de sua vida em outro país. 

O estereótipo do adolescente que se rebela contra a sociedade para seguir 

seus ideais é encarnado também nos colegas de Jean. Droste, estudante na mesma 

escola que ele, não lhe é próximo, mas suas ações causam-lhe forte impressão. Na 

descrição a seguir, é interessante notar que Le Clézio constrói uma figura bastante 

banal em aparência para se contrapor às atitudes corajosas e à percepção que os 

colegas têm dele. 

 
Droste était un héros, une tête brûlée. Il n’avait l’air de rien, il était petit, 
maigre, les cheveux coupés court, mais quelque chose de décidé dans le 
regard. Peut-être trop sérieux, jusqu’à l’ennui. Il était le fils d’un gendarme. 
Certains après-midi, au lieu d’aller en classe, il allait à des rendez-vous 
mystérieux dans le banlieue, du côté de l'aéroport, là où étaient les bidonvilles 
des travailleurs immigrés. Il convoyait des fonds pour le FLN. Tout le monde 
le savait au lycée. (LE CLÉZIO, 2003, p. 134). 

 

A atitude ativa e engajada do colega contrasta com o marasmo da vida 

estudantil, baseada em ideias e teorizações e pouco em ações, e com o sentimento 

de suspensão e espera que Jean experimenta na cidade com a iminência de uma 

guerra distante cujos efeitos são sentidos somente de forma indireta, favorecendo a 

indiferença das pessoas. 

 
Dans la torpeur angoisse de cette fin de cycle, avec la deuxième partie du bac 
qui approchait, les grands problèmes philosophiques qui étaient des 
questions à fort coefficient, sur la Liberté, l’Amour, le sens de l’Honneur tel 
qu’en Montesquieu, la Nature telle qu’en Hobbes, les missions secrètes de 
l’élève Droste avaient un petit côté symbolique. (LE CLÉZIO, 2003, p. 135). 
 
Droste était résolument absent, il glissait loin de l’empire de mots, cette 
comédie, cette tragédie, les citations, les falsifications. Jean pensait à Droste 
comme à un aventurier qui avait trouvé sa route [...] (LE CLÉZIO, 2003, p. 
137). 

 

A opinião sobre as atitudes desse personagem dividia os colegas: uns o 

reprovavam, acreditando-no um traidor da pátria, outros admiravam sua coragem, 

enquanto Jean evitava julgar. Quando Droste é finalmente preso, alguns colegas o 
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criticam duramente mas Jean, após passar pela experiência de ter um amigo próximo 

levado pela guerra, finalmente assume seu lado.  

 
À la sortie du lycée [...] des policiers en civil l’avaient filé jusqu’à un bar de la 
vieille ville où il apportait une valise pleine de liasses, cinq cent mille disaient 
les uns, plus d’un million affirmaient les autres. Ils avaient arrêté aussi des 
émissaires du FLN déguisés en ouvriers et Droste avait été conduit en prison, 
puis transféré à la caserne de Toulon pour y être interrogé. Au Café [...] 
Mondolini, un type particulièrement ironique, qui ricanait: « Il a foutu sa vie en 
l’air, ce con. » Jean a ressenti une bouffée de colère : « Au contraire, c’est 
nous qui ne foutons rien de nos vies, lui, au moins, il a fait ce qu’il fallait, il 
existe. »” (LE CLÉZIO, 2003, p. 146-147).  

 

Para Jean, a certeza da existência – o ser, no sentido ontológico –, define-se 

pela ação e pela autonomia, que permite ao indivíduo vivenciar sua liberdade, 

separando-o definitivamente do mundo infantil, atributos que ele busca mas sente que 

ainda não alcançou.  

Essa afirmação alinha-se com a corrente filosófica existencialista, segundo 

observa Atéba (2008). A primeira percepção de ser no mundo do protagonista ocorre 

quando ele ouve uma voz feminina não identificada chamar-lhe pelo nome na rua – “il 

a ressenti tout à coup une impression étrange, comme s’il découvrait qu’il n’était pas 

invisible, que pour quelqu’un il existait” (LE CLÉZIO, 2003, p. 133). Por meio do outro 

ele se dá conta de sua individualidade e presença no mundo, assim como ele percebe 

a existência do colega Droste. Aïssa (2013) reconhece que o olhar do outro tem 

grande importância no processo de conhecimento de si mesmo e evoca Sartre, em O 

ser e o nada: “O outro é o mediador indispensável entre mim e mim mesmo” (SARTRE, 

2007, p. 290). Deise Quintiliano Pereira (2008), em seu artigo “Sartre 

fenomelonógico”, analisa alguns conceitos fundamentais do filósofo, entendendo que 

é na dinâmica entre olhar e ser olhado que o indivíduo adquire a consciência de si 

mesmo. Uma vez que “é impossível a uma consciência ser consciência dela mesma” 

é necessário a mediação do outro para que ela exista (PEREIRA, 2008). A autora 

explica: 

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



85 
 

Ao sentir-se capturado por um olhar, o indivíduo sente-se como que lançado 
bruscamente no mundo, isto é, abandona o estrito limite de sua subjetividade 
e sente-se “objeto do olhar do outro”, um ser invadido e reificado. [...]  
Todavia, o desconforto ocasionado pelo “outro que olha” designa o único 
modo de o sujeito sentir-se um objeto, ou seja, apesar da violência inscrita na 
dimensão do “ser olhado”, para obter um pensamento objetivo sobre si 
mesmo, o indivíduo sempre necessitará da mediação desse olhar para 
efetuar seu autoconhecimento. (PEREIRA, 2008, p. 280). 

 

A mediação do outro no processo de afirmação do ser não é uma ideia nova. 

Paulo Bezerra (2005), no capítulo “Polifonia” do livro Bakhtin: conceitos-chave, nota 

que Dostoiévski já a sustentava em seus escritos. O escritor russo 

 
considera que não pode compreender, conhecer e afirmar seu próprio “eu” (o 
“eu para mim”) sem o outro; sem o outro “eu” e sem o reconhecimento e a 
afirmação do meu “eu” pelo outro (o “eu para o outro”). Por sua natureza, o 
“eu” não pode ser solitário, um “eu” sozinho, pois só pode ter vida real em um 
universo povoado por uma multiplicidade de sujeitos interdependentes e 
isônomos. (BEZERRA, 2005, p. 194). 

 

Essa premissa, por sua vez, vai embasar os estudos sobre dialogismo de 

Bakhtin, que serão comentados posteriormente. Não se pretende neste trabalho 

aprofundar as discussões sobre o ser, o Eu e o Outro pelo viés filosófico, mas julgou-

se necessário trazê-las, de forma bastante breve, apenas para pontuar o processo de 

reconhecimento de Jean Marro em relação a si mesmo, entendendo que esse 

processo passa necessariamente pela mediação do outro, fundamento que orienta 

todo o eixo referente ao protagonista e, de forma mais indireta, os outros dois 

personagens principais. 

Além da já mencionada figura de Dostres, outro personagem que contraria a 

lógica da sociedade é Santos Balas. Ele representa para Jean a autonomia almejada, 

tornando-se sua principal referência nessa fase, influenciando na construção de sua 

identidade e nas decisões importantes que ele toma ao longo da vida. Aos 20 anos, 

Santos já era independente, morando sozinho em um studio alugado, onde ele pintava 

seus quadros.  

 
Santos n’avait que deux ans de plus que Jean, mais il lui paraissait très loin 
devant, presque inaccessible. Les derniers mois avant le bac, Jean était 
beaucoup sorti avec Santos Balas. Lui, redoublait, ou même triplé, il 
considérait avec dédain cet examen, ce faux rite de passage qui était censé 
séparer le prolétariat informe de la future bourgeoisie régnante. (LE CLÉZIO, 
2003, p. 93-94). 
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É com Santos que Jean discute os filósofos gregos pelos quais ambos se 

interessam, contribuindo para sua construção moral. A relação dos dois será tratada 

posteriormente. 

A próxima seção, compreenderá uma análise mais aprofundada de todo o 

romance Révolutions e essas questões de formação de identidade, que configuram o 

romance no gênero, serão confirmadas na medida em que se aponta a evolução do 

protagonista. Embora os outros personagens principais também passem por um 

processo de amadurecimento, não se pode considerar que esses eixos configurem 

um romance de formação. Jean Eudes inicia seu relato já no fim da adolescência. 

Apesar da experiência da guerra e da mudança de país, não se pode dizer que há 

uma evolução psicológica do personagem, ele mantém-se, de certa forma, inalterado. 

Essas questões serão tratadas mais pormenorizadamente na subseção relativa ao 

personagem. O mesmo ocorre quanto à Kiambé. A personagem possui suas 

complexidades de identidade, no entanto, apesar de se acompanhar o relato desde 

sua infância até o início da idade adulta, não existe um momento de vir a ser que se 

realiza ao fim de sua jornada. Kiambé responde o tempo todo a seu entorno e 

circunstâncias, porém, só se pode conhecê-la através de seu próprio olhar. A 

apreensão da personagem fica condicionada a um ponto de vista limitado, criando 

certa opacidade de leitura pois o leitor não tem a possibilidade de conhecê-la de forma 

mais abrangente e perceber uma evolução psicológica palpável. 

 

5.2 JEAN MARRO  

 

5.2.1 Relação entre Jean e tia Catherine 

 

Na primeira parte do romance, denominada Une enfance rêvée, a relação 

entre tia Catherine e Jean Marro domina a narrativa. Os primeiros parágrafos do livro 

demoram-se na descrição do imóvel onde a personagem mora e na relação que Jean 

desenvolve com o lugar. Essa ambientação reproduz em menor escala algumas das 

grandes questões do romance: a identificação, como formadora da identidade, a 

representação da sociedade multicultural, na qual os personagens transitam, e a 

marginalização. O primeiro parágrafo é reproduzido a seguir: 
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L’immeuble de la rue Reine-Jeanne où habitait Catherine Marro avait connu 
une certaine grandeur, du temps où les trains venus de Paris, de Londres ou 
de Moscou apportaient à la gare chaque saison un flux de riches oisifs, pas 
assez riches pour pouvoir se payer le luxe d’une villa en bord de mer, mais 
soucieux de maintenir un certain niveau de vie dans ces quartiers nouveaux 
où les bâtiments de cinq étages et mansardes avaient remplacé les jardinets 
et les cabanons de fermiers. (LE CLÉZIO, 2003, p. 13) 

 

Dessa rápida apresentação, embora não se precise a época, apreende-se que 

se trata de um momento de transformação da sociedade, em que uma classe média 

abastada está em ascensão e busca fixar-se na cidade, promovendo a revitalização 

imobiliária de alguns bairros, o que, por sua vez, promove a expulsão das classes 

mais pobres, provavelmente realocadas na periferia. Pode-se inferir também que se 

trata de um período de intenso fluxo imigratório em que a cidade constitui-se refúgio 

dos povos que estavam sofrendo um momento de diáspora, transformando-se em 

uma sociedade multicultural. Pelo texto de quarta capa sabe-se que o início da 

narrativa localiza-se na década de 1950, em Nice, sendo possível supor que essa fase 

de glória pela qual a região passara ocorrera no entre guerras. No presente da 

narrativa, época em que ocorrem as visitas de Jean, o prédio já está em franca 

decadência, o que se sabe pelos adjetivos justapostos pelo narrador “façade 

décrépite” (LE CLÉZIO, 2003, p. 13), “immeuble décadent” (LE CLÉZIO, 2003, p. 16) 

e é reforçado pela cena descrita:  

 
[...] la grande porte en fer forgé vitré jamais ni ouverte ni fermée, toujours 
entrebâillée, comme si un ressorte invisible et détraqué la maintenait. Parfois 
des clochards avertis en profitaient pour élire domicile dedans le hall, couchés 
en chien de fusil sur des cartons devant l’entrée du réduit à poubelles. (LE 
CLÉZIO, 2003, p. 14) 

 

A imagem que se constrói é a de um prédio antigo e mal cuidado e seu 

abandono reflete a condição de seus moradores. O narrador descreve que os andares 

próximos ao solo são mais nobres, mas abrigam moradores em trânsito, cuja 

passagem não dura mais que três meses. Nos demais andares habitam os moradores 

fixos, todos eles tendo em comum uma certa decadência pessoal ou grau de 

marginalidade, grande parte deles já idosos, solitários, e alguns portando deficiências 

físicas que limitam o contato com o mundo, além de estrangeiros, ex-militares e 

excêntricos. Nesse microuniverso criado por Le Clézio a diferença é a regra. Segundo 

o olhar de Jean, captado pelo narrador: “La Kataviva était tout un monde. À chaque 
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étage existait un cas particulier, qui ne pouvait être comparé à aucun autre” (LE 

CLÉZIO, 2003, p. 14). 

O nome do imóvel, La Kataviva, causa um misto de estranheza e fascínio no 

protagonista desde sua infância. Um “nome mágico” que ele associa ao universo de 

Maurício, juntamente com os outros nomes que ele ouve do pai, dos avós e da tia. La 

Kataviva é o primeiro acesso de Jean a Rozilis, outro nome que lhe é especial pois 

representa um mundo onde ele inconscientemente acredita que vai encontrar suas 

raízes, seu pertencimento e sua identidade. A relação que ele desenvolve com ambos 

os lugares é de familiaridade, afetividade e conforto. O imóvel tem ainda uma função 

paralela na narrativa que é fazer a marcação da passagem do tempo, percebida nas 

transformações físicas que ele sofre ao longo da história e que reproduz também as 

mudanças no personagem e na sociedade.  

Nesse primeiro momento da narrativa, as visitas ao apartamento da tia são 

constantes.  
Jean allait à La Kataviva l’après-midi en sortant de l’école. C’était devenu une 
habitude, plutôt une sorte de rituel. Il ne savait pas très bien pourquoi il allait 
voir la tante Catherine. Peut-être pour retarder le moment de retrouver 
l’atmosphère lourde de l’appartement où son père, confiné à cause de sa 
sclérose, devenait de plus en plus irascible. (LE CLÉZIO, 2003, p. 16) 

 

A ritualidade dos encontros é reforçada pela narrativa detalhada de cada ação 

e permite aos dois, através de um pacto tácito de convivência, em que eles não exigem 

nada um do outro além da companhia, desenvolver a intimidade na relação. “Entre 

eux, depuis le début, il y avait eu une sorte de contrat de confiance que rien n’avait 

démenti. Il ne demandait rien, elle n'attendait rien”. (LE CLÉZIO, 2003, p. 28). A 

relação entre eles reside na mútua aceitação de sua condição de diferença. Tanto 

Jean quanto Catherine experimentam certa marginalidade em relação à sociedade. A 

tia, por ser idosa, cega e viver solitária, longe do convívio com o mundo, e Jean, por 

habitar ainda o mundo da infância e adolescência, engolido por problemas maiores 

que ele. Aïssa (2013, p. 57) comenta que essa fase da vida coloca o indivíduo em 

uma posição de ser em formação, cuja marginalidade decorre da “ausência de 

autonomia jurídica, afetiva e financeira, que obriga o menor de idade a depender de 

um adulto, relegando-o a uma posição de inferioridade”50 na sociedade. Ambos os 

personagens encontram um no outro uma forma de significarem-se, de serem 

                                                           
50 Do original: “L’absence d’autonomie juridique, affective et financière oblige le mineur à dépendre d’un 
adulte et à se retrouver dans une position d’infériorité”. 
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percebidos e respeitados: “Jean aimait bien qu’une si vieille personne le traite en égal” 

(LE CLÉZIO, 2003, p. 29). 

É ouvindo as histórias de Catherine que Jean vai encontrar algumas respostas 

à busca que ele ainda desconhece empreender, mas suspeita, e é por isso que ele 

também alimenta por ela certa reverência – “La mémoire de la tante Catherine était 

sans fond” (LE CLÉZIO, 2003, p. 23). Aïssa (2013) enfatizar o papel dos personagens 

idosos como intermediadores entre os personagens jovens e o passado. No caso 

particular da relação entre Jean e Catherine, essa relação o coloca em contato com 

uma sabedoria antiga e lhe permite o acesso a um tipo de paraíso perdido, do qual a 

tia possui o segredo.  

 
Catherine savait des choses que personne d’autre ne pouvait dire. Des 
choses anciennes, qui s’enracinaient dans le coeur de Jean. C’était cela, le 
secret. Des choses qui lui expliquaient pourquoi il était celui qu’il était, Jean 
Marro, différent des autres garçons de son âge, mal à l’aise, malheureux, 
maladroit. (LE CLÉZIO, 2003, p. 53). 
 
 

Nessa passagem, a última frase também reforça o sentimento de não 

pertencimento e diferenciação que vai acompanhar o protagonista ao longo do 

romance e motivar suas ações. Jean não se sente acolhido no próprio ambiente e por 

isso busca fora os referenciais que a ligação fraca entre os pais não lhe fornece. É por 

meio das palavras da tia que o primeiro encontro com sua identidade ocorre – 

“N’oublie pas, tu es Marro, de Rozilis, comme moi, tu descends du Marro qui a tout 

quitté pour s’installer à Maurice, tu es du même sang, tu es lui” (LE CLÉZIO, 2003, p. 

53). A incisividade da afirmação é tanto um apelo para que Jean perpetue o legado 

dos Marro, mantendo a memória familiar da qual ela é a última portadora – “Catherine 

est la mémoire des Marro. Après elle, il n’y aura plus personne” (LE CLÉZIO, 2003, p. 

111) –, como uma nomeação, um referencial de identificação que lhe é fornecido e ao 

qual ele adere. Jean é convocado a assumir seu papel de herdeiro dos Marro, tal como 

uma linha sucessória.  

 
C’est lui qui est en toi, qui est revenu pour vivre en toi [...] Pour moi c’est fini, 
la vie a été trop longue, je ne peux plus l’entendre, j’ai trop de souvenirs, trop 
de chagrins, j’ai été obscurcie par la vie, mais toi, tu es libre, Jean, c’est toi 
qu’il a choisi. (LE CLÉZIO, 2003, p. 53-54). 

 

A transferência da responsabilidade sobre a memória dos Marro precisa 

completar-se no sobrinho, pois, à medida em que ele amadurece e passa da infância 
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para a adolescência e então para a idade adulta, a tia vai perdendo sua vitalidade e 

senso de realidade, vivendo cada vez mais em devaneios até que, por fim, já em 

avançada senilidade, sem poder locomover-se ou falar, é enviada para uma casa de 

repouso. Quando essa transição se completa, cabe a Jean contar para a tia as 

histórias que ela mesma vivera, preenchendo as lacunas, o que aproxima pouco a 

pouco a memória da família Marro ao mito – “Maintenant c’est à Jean de parler, la 

mémoire de Catherine est en lui [...] Parfois il invente, il rêve à haute voix” (LE CLÉZIO, 

2003, p. 359). 

Além da idade avançada, que favorece o apego à nostalgia, o fato de 

Catherine viver solitária e em exílio, longe de sua terra natal e sem nenhum parente 

próximo vivo, faz com que ela viva em uma espécie de recusa pelo presente. Aïssa 

(2013) aponta que essa posição frente ao mundo consiste em uma estratégia de 

proteção de sua identidade, a qual ela crê somente poder realizar-se no passado, já 

que não há mais referenciais de identificação em sua vida presente – “Jean a 

l’impression qu’elle ne sait plus qu’il est là, elle est plongée dans son monde à elle, de 

l’autre côté de la mer, de l’autre côté du temps” (LE CLÉZIO, 2003, p. 115). A cegueira, 

nesse sentido, é também emblemática, representando a dificuldade de acesso ao 

mundo que a cerca, apartando-a do convívio social padrão e forçando-a a voltar-se 

para si mesma, cada vez mais deslocada da realidade e marginalizada pela sua 

diferença: “Catherine était apparue, sombre et sévère, un fantôme aux yeux gris 

d’acier” (LE CLÉZIO, 2003, p. 28) / “Tout le monde la croyait méchante” (LE CLÉZIO, 

2003, p. 27). 

É no contato com Jean, o único que se dedica a ela – “Jean n’avait jamais 

peur d’elle”, LE CLÉZIO, 2003, p. 28) –, que ela vai revelar sua verdadeira essência – 

“[...] du fond de son enveloppe de vieille femme usée et ridée, montait un nuage froid, 

une vapeur malléable, invisible et drôle, l’âme intacte de la petite fille qui courait pieds 

nus dans le jardin de Rozilis” (LE CLÉZIO, 2003, p. 29), por vezes operando uma 

inversão de papéis – “Sa voix était jeune, presque rieuse, et Jean se sentait alors 

vieux, fatigué, comme s’il avait changé son âme [...] il l’écoutait raconter ses histoires 

drôles et légères, avec sa voix d’enfant” (LE CLÉZIO, 2003, p. 30-31). 

 A narrativa da tia, por se constituir de relatos de memórias, é fragmentária, 

cabendo a Jean organizá-la cronologicamente. Tanto para o personagem como para 

o leitor, a sensação é de que ela se desenrola em espiral pois sempre torna ao mesmo 

ponto, embora cada vez mais detalhada: “Jean a déjà entendu cent fois cette histoire, 
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mais elle est à chaque fois un peu différente, comme si la tante Catherine ajoutait un 

détail oublié, une sensation, une anecdote” (LE CLÉZIO, 2003, p. 114). 

 As histórias alternam momentos felizes passados na terra natal de Catherine 

e a apreensão com a iminente expulsão da família de sua propriedade, reconstruindo 

para Jean a trajetória da família. Sabe-se por essas histórias que os Marro, ao não se 

adequarem à lógica da sociedade vigente, eram identificados pela sua diferença, 

estando sempre relegados à assumirem o papel do Outro. Além disso, o isolamento 

físico em que viviam estendia-se também para as relações com os demais moradores, 

que os viam com estranheza. As pessoas na ilha os chamavam de “hommes des bois” 

(homens dos bosques ou homem das árvores) como forma de zombaria, mas 

Catherine conta que o apelido lhes agradava e os Marro acabaram por adotar para si 

mesmos. Apesar de não saber a origem exata, ela explica:  

 
C’était à cause de la forêt qui était derrière chez nous, tous les bois noirs et 
les ébéniers qui avaient été plantés par notre aïeul, parce qu’il ne voulait pas 
vivre de la canne à sucre, il trouvait que c’était une culture maudite, à cause 
de l’esclavage, à cause de tout ce qu’on avait fait aux laboureurs dans le 
temps. (LE CLÉZIO, 2003, p. 164). 

 

A austeridade em que viviam e a querela entre os familiares, que resulta na 

tomada da casa, torna-se do conhecimento de todos na pequena sociedade de 

Maurício e vira motivo de julgamento. A passagem a seguir marca bem essa realidade 

e a separação que a família sofre e assume. 

 
Et les grands dimoune se moquaient de nous, parce qu’on arrivait dans cette 
vieille carriole, et tous savaient que papa était ruiné avec son projet de scierie, 
sa fabrique de bois noir et d’ébène et tout l’argent qu’il devait aux banquiers. 
Et lui ne voulait plus voir personne, il préférait vivre comme un sauvage, et 
nous étions devenus sauvages comme lui. [...] il disait toujours de Maurice: « 
Petit pays, petites gens… ». (LE CLÉZIO, 2003, p. 162). 

 

Os relatos felizes de Catherine, por sua vez, remetem a um tipo de paraíso 

perdido – "C'était avant toutes les guerres, quand le monde était encore innocent" (LE 

CLÉZIO, 2003, p. 23) –, um lugar de natureza exuberante em que se vivia em 

harmonia e contato intenso com a terra. O ambiente em que estava inserida permitiu 

à tia conhecer os cantos dos pássaros, sabendo mesmo reproduzi-los, e os nomes 

das plantas, com as quais ela dizia saber conversar, tendo aprendido com a amiga 

indiana Somapraba. Essa personagem, além de permitir à tia uma identificação, já 

que ambas, além da idade similar, sofrem a pressão da família para se casar, aparece 
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na narrativa com a função também de apresentar ao leitor como era formada a 

sociedade mauriciana da época colonial. Na fala de Catherine: “Son père était venu 

pour un affaire de bois noir, il avait une fabrique de meubles à Rose Hill” (LE CLÉZIO, 

2003, p. 244). O recurso de inserir na fala dos personagens ou na narrativa 

informações pertinentes à história ou ao contexto da época é muito comum em 

Révolutions e faz parte do projeto de Le Clézio de denunciar ou explorar questões 

históricas que lhe são caras, alçando o leitor para além da ficção. 

É Somapraba que apresenta a Catherine e aos irmãos o lugar a que 

chamavam Bout du Monde (fim do mundo), bem fundo na floresta, próximo à nascente 

do rio. Segundo Somapabraba, era nesse local que ficava o templo secreto de 

Aranyany, a Dama da Floresta, o primeiro templo indiano de Maurício. Essa e outras 

lendas e histórias de seu povo permitiam a Catherine adentrar em um mundo 

fantasioso, esquecendo a ameaça de despejo que sofre a família. Em suas palavras: 

 
Quand on est jeune, quand on entend une histoire hors du commun, on croit 
qu’il n’y aura pas de fin. Parce que tout cela, c’était une histoire, rien d’autre, 
mais pour moi et pour Somapraba c’était devenu plus important que la réalité. 
Elle ne pensait plus à son mariage, et moi je ne pensais plus à tout ce qui 
nous menaçaient, aux dettes que papa n’arrivait pas à rembourser, à la 
menace du banquier Chemin, aux promesses hypocrites de Maupas51. (LE 
CLÉZIO, 2003, p. 247). 

  

A afirmação de Catherine também diz respeito a Jean e às histórias que ela 

lhe conta. O que a personagem fornece ao sobrinho-neto é a possibilidade de uma 

identificação, de um pertencimento que ele não encontra em nenhum outro lugar – 

“Jean aurait tout donné pour vivre ne fût-ce qu’une heure au temps de Rozilis. Ne plus 

avoir devant lui l’avenir pareil à un trou qui aspire, devoir grandir, être quelqu’un, 

réussir, être un homme” (LE CLÉZIO, 2003, p. 30). Tal como a tia encontrara conforto 

nas histórias de Somapraba, é em contato com esse mundo de memórias, muito 

distante da realidade cotidiana, que Jean encontra um refúgio e supera a sensação 

de inadequação. É onde ele encontra sua verdade – "tout cela existait, était plus vrai 

que le réel, tout cela avait la substance de l'éternité" (LE CLÉZIO 2003, p. 31); “C’était 

cela qui faisait battre son coeur, d’être à la fois au début et à la fin d’une histoire” (LE 

CLÉZIO, 2003, p. 106). 

                                                           
51 Pretendente de Catherine. 
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O mergulho no mundo que a tia lhe abre contrasta com o entorno, que Jean 

percebe hostil e violento – “dans cet appartement vétuste, loin de tout, au coeur de 

cette ville méchante e indifférente” (LE CLÉZIO, 2003, p. 29) – e é somente na 

presença da tia que ele se sente protegido – “Il n’y avait qu’avec elle que Jean pouvait 

oublier la réalité, le bruit, la violence de la rue” (LE CLÉZIO, 2003, p. 160). Jean está 

todo o tempo ciente disso, e é por isso que ele busca sentido para além de sua 

realidade. 

 
C’était bien d’écouter cette histoire, ici, dans l’appartement de La Kataviva, 
tout en haut de l'immeuble, comme hors du temps. Avec les bruits des autos 
dans la rue Reine-Jeanne, là où ça s’embouteille toujours près du pont du 
chemin de fer. C’était une autre réalité, pour Jean seulement. Personne 
d’autre ne pouvait l’entendre. (LE CLÉZIO, 2003, p. 244). 

 
Entretanto, embora ele se identifique com o mundo de Rozilis, sabe que não 

pode fazer parte dele – “Jean en ressentait du dépit, parce qu’il savait qu’il 

n’appartiendrait jamais à cette vie-là, quoi qu’il fasse, il resterait en dehors, il ne ferait 

jamais partie des hommes des bois” (LE CLÉZIO, 2003, p. 164). Sua identidade não 

pode completar-se somente aí. 

Um outro motivo que atraía Jean para La Kataviva era a presença de Aurore, 

a órfã surda-muda, criada pelos tios, a qual ele encontrava ocasionalmente – “Jean 

sentait son cœur battre un peu plus vite, jamais il n’aurait avoué que c’était aussi pour 

la jeune fille sur le palier du cinquième qu’il venait voir la tante Catherine” (LE CLÉZIO, 

2003, p. 17). Essa atração juvenil demonstra que sua inclinação para o diferente e o 

estrangeiro é algo que lhe acompanha desde sempre. Além de sua deficiência, Aurore 

possui um tipo físico que a marca indiscutivelmente – “[...] elle était menue et fragile, 

avec un type asiatique très marqué, de longs cheveux noirs et soyeux et des yeux en 

amande” (LE CLÉZIO, 2003, p. 17). A aparência asiática, marcada pelos cabelos e 

maçãs do rosto são características compartilhadas com Catherine. 

A história da personagem é envolta em controvérsias e boatos. Ela seria a 

filha bastarda de um general em serviço na Indochina com uma nativa. Após a morte 

dele, a guarda de Aurore fica com a irmã do general e seu marido, o casal Gendre. 

Além de não assumirem a relação de parentesco da menina, eles a criam como se 

fosse uma criada, abusando de sua condição fragilizada. Por isso, a garota é motivo 

de piedade para as pessoas, mas Jean não aceita que ela seja chamada de deficiente. 

Essa resignação em não aceitar um tratamento diferenciado é inspirada no 



94 
 

comportamento da tia em relação a si mesma, ao recusar ser cuidada ou enviada para 

uma casa de repouso. 

Apesar de Aurore ter apenas 13 anos, dois anos a mais que Jean na época, 

“elle lui semblait beaucoup plus âgée, lointaine, quelqu’un qui avait vécu, une femme 

déjà, à la fois désirable et effrayante, parce qu’elle avait quitté définitivement le monde 

de l’enfance” (LE CLÉZIO, 2003, p. 36). Esse prenúncio narrativo vai confirmar-se em 

uma sequência com forte apelo dramático. Nessa cena, Jean encontra Aurore na rua, 

maquiada e com um vestido vermelho sangue, muito diferente de suas vestes 

habituais acinzentadas e simples que a assemelhavam a uma empregada doméstica:  

 
Elle avait une expression étrange, à la fois effrayée et impatiente. Quand elle 
a vu Jean elle a souri. [...] Jean est allé vers elle, le coeur battant, et Aurore a 
fait cette chose incroyable, elle l’a embrassé. Un baiser léger sur la joue, mais 
un bref instant il a senti son corps contre le sien [...] Pendant ce très bref 
instant, il l’a regardée de près, comme il ne l’avait jamais vue auparavant, il a 
respiré l’odeur de sa peau, l’odeur de sa robe en soie, il s’est imprégné du 
dessin parfait de ses paupières [...] 
[...] 
Ils sont restés un instant immobiles au bord de la rue, avec toute cette 
circulation et ce bruit qu’Aurore ne pouvait pas entendre. [...] Les gens qui 
passaient regardaient d’un coup d’oeil furtif cette fille étrange, vêtue comme 
une poupée chinoise, et ce jeune garçon qui se tenait à côté d’elle, comme 
s’ils attendaient un bus, un train ou Dieu sait quoi. Puis est venu un homme, 
assez grand et fort, vêtu d’un élégant complet veston croisé gris clair, un 
homme en qui Jean a tout de suite instinctivement, reconnu le militaire. Il s’est 
approché d’Aurore. Il tenait un petit bouquet de fleurs à la main. Il ne regardait 
qu’elle, pas un instant il n’a posé les yeux sur ce jeune garçon à l’air maladroit 
sur le bord du trottoir. Il a pris Aurore par le bras, et ils se sont éloignés, ils se 
sont perdus dans la foule. Et Jean a ressenti pour la première fois un 
pincement au coeur, il a compris en un éclair, Aurore lui échappait, elle allait 
partir avec cet homme, elle allait quitter La Kataviva, elle allait disparaître pour 
toujours. (LE CLÉZIO, 2003, 39-41). 

 

Aurore é o primeiro amor de Jean, ainda envolto em inocência juvenil. Esse 

primeiro contato físico assistido por ele quebra a aura infantil da relação com a 

percepção do corpo do outro e a descoberta dos primeiros desejos. Ao mesmo tempo 

em que isso acontece, Jean vê Aurore ser arrebatada dele pelo mundo adulto, no qual 

ela já habita parcialmente, tendo já perdido sua inocência. 

Aïssa (2013) observa certa constância desses personagens ambíguos e 

híbridos na obra de Le Clézio, jovens com características adultas e adultos ou idosos 

com características infantis, como é o caso de Aurore e Catherine respectivamente. 
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No segundo capítulo, chamado Rumeurs de guerre52, percebe-se a chegada 

efetiva da adolescência, iniciando com a informação de que Jean, perto dos 16 anos, 

já não visita mais tão frequentemente a tia.  

 
Quelque chose s’était passé, qu’il ne comprenait pas bien, qui s’était déchiré 
doucement, sans qu’il prenne garde. Il l’aimait toujours, il pensait à elle 
souvent, mais il ne voulait plus monter l'escalier de La Kataviva, le cri du 
serin53 lui faisait horreur. (LE CLÉZIO, 2003, p. 88) 
 
Tout ça avait créé un tel vide. Dans cette poche d’absence qui avait rempli 
l’année, la tante Catherine n’avait pu que tomber malade, être frappée d’une 
sorte de langueur. Jean avait oublié les plans de la machine à remplacer ses 
yeux. Il les avait égarés, ou bien jetés un jour sans même s’en rendre compte, 
avec ses poèmes et tout le fatras accumulé depuis l’enfance. Il ne voulait plus 
tendre son visage pour que la vieille femme y lise du bout de ses doigts 
maigres la chaîne qui l’unissait à tous les autres visages de sa vie. (LE 
CLÉZIO, 2003, p. 89). 

 
Essa última passagem marca a transição completa da infância para a 

adolescência por meio de atos simbólicos: jogar fora antigos papéis com ideias e 

poemas e esquivar-se ao toque de Catherine, impedir-se, portanto, de ser lido como 

era antigamente, fechar-se à compreensão do outro. Ela é acompanhada de um 

sentimento de angústia e inevitabilidade das mudanças – “C’était le dernier été à 

regarder la mer, sans projet, sans avenir, à peine à l’ombre légère du passé qui glissait 

comme une fumée. [...] L’angoisse du départ, quitter son enfance, entrer dans le 

monde adulte, dans le monde de la guerre” (LE CLÉZIO, 2003, p. 93). 

Embora não visite a tia, Jean ainda passa em frente ao edifício na esperança 

de ver Aurore. 

 
Mais il tressaillait toujours au nom d’Aurore. [...] Il avait rêvé qu’il lui 
apprendrait le langage des humains, qu’il la libérait de la tutelle des Gendre, 
de son esclavage, qu’il lui donnerait d’un seul coup tout ce que lui avait 
manqué pour être comme les autres, une jeune fille jolie, intelligente, dont tout 
le monde pouvait être amoureux. (LE CLÉZIO, 2003, p. 90). 

 

Essas ideias de Jean denotam a romantização do amor, em que ele se 

imagina no papel de salvador da mulher. Também demonstram uma não aceitação 

total da diferença pois, ao mesmo tempo em que ele é atraído por ela, ele imagina 

“consertá-la” para devolver-lhe uma vida “normal”. 

                                                           
52 Os rumores da Guerra da Algéria, que são parte fundamental na constituição da identidade em 
formação do protagonista e da transição da infância para a adolescência. 
53 Pássaro da vizinha que preenchia o prédio com seus barulhos. 
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Após a partida de Santos, Jean volta a visitar a tia com mais frequência, mas 

a ausência prolongada e as transformações pessoais mudam a percepção que ele 

tem do local – “Maintenant, quand il entrait dans La Kataviva et qu’il montait l’escalier 

jusqu’à la porte de la tante Catherine, Jean était pris par un sentiment d’irréalité. Plus 

rien n'était comme avant” (LE CLÉZIO, 2003, p. 101). O próprio edifício passa por 

modificações, com a mudança de moradores e a nova dinâmica de conservação.  

 
Même les bruits et les odeurs n’étaient plus les mêmes. Autrefois, ça sentait 
la poubelle renversée, la cuisine lourde, comme du ragoût, plus une odeur 
aigre et insistante qui venait des gens eux-mêmes, mêlée à l’odeur de chats 
et du serin. Maintenant régnait l’odeur du faux propre, du détergent au pinol, 
de la serpillière humide. [...] Les bruits surtout étaient différents. Non pas le 
silence, au contraire, il y avait davantage de bruit qu’auparavant. [...] 
Maintenant on n'entendait même plus les cris d’enfants comme autrefois, ni 
la radio ni les disputes occasionnelles des couples dans les meublés. Il n’y 
avait plus que des bruits de ménages [...] (LE CLÉZIO, 2003, p. 102). 

 

Essa mudança rumo à impessoalidade, à assepsia, a substituição de um 

mundo cheio de particularidades e vitalidade por um padrão socialmente aceitável, 

marca o distanciamento inevitável, a irreversibilidade do tempo, o esmagamento das 

diferenças. 

Catherine era a “sobrevivente” no imóvel, no único andar onde tudo 

permanecia igual, o último – “C'était le seul étage qui n’avait pas été repeint, parce 

que les locataires étaient trop vieux, trop désargentés et que le sinistre Paba54 les 

avait oubliés” (LE CLÉZIO, 2003, p. 103). O esquecimento e a falta de cuidados para 

com os moradores mais idosos e pobres acentua a marginalidade e exclusão social 

dessa classe. 

Os rituais entre Jean e Catherine não são mais os mesmos por causa dos 

problemas físicos decorrentes da doença da tia, que sofre de artrite, e ela também 

passa a precisar dos trabalhos de uma cuidadora, uma presença estranha cuja 

chegada interrompe os encontros entre os dois. A solidão, acentuada pela ausência 

do sobrinho-neto, opera mudanças nela – “Elle ne parlait plus aussi facilement 

qu’avant. La solitude et l’âge avaient ralenti sa langue” (LE CLÉZIO, 2003, p. 106). É 

Jean que precisa incentivá-la a falar, perguntando por histórias específicas, o que 

antes vinha naturalmente.  

                                                           
54 Locatário do apartamento e síndico do edifício. 
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Apesar do hiato entre eles, Jean consegue reencontrar as sensações de 

outrora ao escutar os nomes pertencentes ao mundo de Rozilis e Maurício, estranhos 

e familiares ao mesmo tempo, mas sente que a memória começa a deixar a tia, e, 

com ela, a memória da família – “Chaque jour enlevait un peu de la vie de la tante 

Catherine. [...] Il lui semblait que le temps de Rozilis se défaisait malgré lui, c’était une 

eau qui fuyait quoi qu’on fasse [...]” (LE CLÉZIO, 2003, p. 263). 

É sempre na ausência de Jean que ocorrem alguns eventos irremediáveis na 

vida de Catheirne: o acidente doméstico que limita sua mobilidade ocorre no hiato de 

suas visitas na adolescência; a internação em uma casa de repouso ocorre no período 

de seus estudos em Londres; sua morte ocorre durante a estadia do sobrinho no 

México. É como se sem Jean, a tia, assim como a memória da família, fosse se 

tornando cada vez menos acessível até esmaecer por completo. É esse vazio deixado 

por ela e seus histórias que motiva o protagonista a empreender a viagem a Maurício 

no fim do romance. 

Quanto à Aurore, ele fica sabendo que ela fora abusada e depois abandonada 

por um homem que se fez passar por seu noivo. Após esse episódio, o serviço social 

é acionado, os Gendre perdem a guarda da garota e ela é levada para uma instituição 

fechada.  

 

5.2.2 Relação de Jean com a cidade e o entorno 

 

O sentimento de inadequação de Jean é reforçado a todo momento por meio 

de sua relação com o entorno, sempre conflituosa. Como já dito anteriormente, o 

personagem percebe a cidade onde vive como um lugar hostil, violento e opressivo, 

onde ele não se sente à vontade. É por causa disso que ele projeta alhures sua 

identificação, seja na mitologia familiar, seja na filosofia, seja nos devaneios, ou no 

desejo da partida.  

 
[...] Jean souvent s’imaginait de passage, dans des quartiers perdus de ces 
villes où l’on ne va jamais deux fois [...] ou plus loin encore, une ville où la vie 
se serait arrêtée, une ville où l’attente est infinie, le changement tout à fait 
impossible, [...] la fin d'un âge, la fin d’une ère. (LE CLÉZIO, 2003, p. 92). 

 

Essa percepção o acompanha desde a infância, quando de sua mudança para 

Nice, aos oito anos – “Jean avait compris que sa vie ne serait plus jamais la même. 
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Ici, c’était la guerre, ou à peu près” (LE CLÉZIO, 2003, p. 42). O desenraizamento que 

ele sofre tão cedo é uma das causas de seu desajuste e da dificuldade em encontrar 

identificação. A violência – e a indiferença a ela – começara a ser experimentada na 

infância, dentro da própria escola, onde ele não se sentia livre, vivendo sob o medo 

constante de ser acossado. 

 
Le lycée de garçons était une prison de pierre nue et encrassée, construite 
autour d’une cour asphaltée plantée de hauts marronniers. [...] 
Les petits des classes primaires [...] savaient qu’il fallait se regrouper le plus 
près possible de l’allée centrale, où déambulaient les professeurs. Les grands 
n’étaient pas tous vicieux ou tortionnaires, mais ils étaient indifférents au 
malheur des plus jeunes, sans doute parce qu’il étaient passés par là. Quand 
un petit se faisait attraper par un grand de quatorze ans et tordre les bras ou 
bloquer la tête par une clef au cou, les autres s’écartaient et feignaient de ne 
rien voir. [...] 
Jean avait appris que c’était surtout du côté des latrines que se trouvait le 
danger. [...] 
Les latrines étaient des sortes de grottes à l’extrémité de la cour, munies de 
W-C à la turque, fermées par des portes battantes. Les murs étaient 
entièrement couverts de graffitis et de dessins obscènes, le sol était d’une 
saleté repoussante. 
Une des premières fois que Jean avait voulu y entrer, il était resté figé sur le 
pas de la porte par un spectacle horrible. À la place de l’ampoule électrique 
cassé depuis longtemps, attaché par une ficelle, un gros os ensanglanté 
pendouillait dans l’ombre, imitant un pénis en érection. [...] on disait qu’il s’était 
passé des choses terribles, des types qui vous attaquaient ou s’exhibaient, 
ou qui se masturbaient, ou pis encore. (LE CLÉZIO, 2003, p. 42-43). 

 

A violência é uma presença constante em Révolutions, seja pelas narrativas 

de guerra propriamente ditas, vivenciadas pelo ancestral Jean Eudes e os colegas de 

Jean, seja pela percepção indireta de Jean Marro. Essa percepção é ligada a seu 

entorno, como consequência do processo de urbanização intenso que incha a cidade, 

das injustiças que ele presencia e das notícias que recebe sobre as guerras e conflitos 

contemporâneos a ele – ainda que ocorrendo fora do território nacional.  

 
[...] il se sentait pris dans cette ville, dans le tourbillon des autos et des 
klaxons, avec le crissement du train qui entre en gare, et toute cette réalité 
violente, terrible, la voix de monsieur Gendre qui criait après Aurore, les 
vindictes du lycée, la chaleur lourde de l’été en train d’arriver, tout ce poids 
qui l’empêchait de bouger, de rêver, qui le maintenait écrasé. (LE CLÉZIO, 
2003, p. 30). 

 

Não só a violência, mas também o marasmo, a inquietude, a angústia, a 

sensação de espera, vazio ou suspensão, são sentimentos que Jean experimenta em 

seu cotidiano e que se ligam à chegada da adolescência e, com ela, dos conflitos 

internos do personagem. Como consequência, Jean sente um mal-estar em relação 
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ao mundo que o cerca, sendo impelido para a errância em uma tentativa de fugir dos 

problemas. 
 

Et maintenant, avec l’été, toute la ville se remplissait de cette inquiétude, de 
cette solitude. Jean sortait tôt le matin, il marchait jusqu’à la nuit, il parcourait 
les rues et les ruelles, si loin qu’il ne savait même plus où il était. [...] C’était une 
sorte de fièvre, marcher, sans s’arrêter, sans but, sans remède. 
La mer plate et grise, les rues, le ciel. Même les palmiers immobiles dans leurs 
pots, tout exsudait une qualité d’angoisse. (LE CLÉZIO, 2003, p. 91). 

 
Com a acirramento dos conflitos decorrentes das guerras, a violência 

percebida aumenta proporcionalmente, eclodindo em diversos momentos de sua 

trajetória – “Chaque jour, chaque matin, la violence avait grandi” (LE CLÉZIO, 2003, 

p. 136). 

 
La banalité triomphant dans ces temps de guerre, elle allait bien avec cette 
violence qui rôdait dans les rues, avec les nouvelles de la guerre en Malaisie, 
que son père écoutait à la radio anglaise chaque soir, les combats dans 
la.jungle contre les terroristes. Les dernières poches de résistance dans la 
jungle. Ça allait avec les bulletins de guerre venus d’Algérie, les accrochages 
dans l’Oranais, les hélicos qui patrouillaient la frontière électrifiée, les morts, 
chaque jour. (LE CLÉZIO, 2003, p. 135). 
 
Maintenant, Jean voyait la violence partout. C’était la combinaison de la 
chaleur, le soleil à faire fondre l'asphalte et sécher les géraniums dans leurs 
pots, de l’ennui, de la solitude et cette guerre qui rongeait les frontières. (LE 
CLÉZIO, 2003, p. 192) 

 
É nessa época que chegam os refugiados de guerra a Nice, colocando Jean 

em contato com a diferença do outro e do estrangeiro. Esse acontecimento marca a 

vida do protagonista pois leva-o a conviver diretamente com a realidade que antes era 

para ele distante: as consequências da guerra, a injustiça, o exílio, a transitoriedade. 

Jean passa a visitar o acampamento e conversar com as pessoas, conhecendo a 

história através da visão de quem a vivera pessoalmente. É a partir daí que ele passa 

a dedicar-se ao contato com esse outro marginalizado. 

A outridade desse povo em situação de diáspora é incontornável. Há uma 

clara distinção entre eles e a população local. Jean sente isso não apenas pela 

aparência física, mas ao observá-los em seu cotidiano improvisado. Le Clézio marca 

essa diferença pelos odores, exalados da comida que eles preparam e das próprias 

pessoas.  
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Il y avait toujours cette odeur humaine qui flottait sur le port, qui donnait mal 
au coeur, et en même temps c’était comme nécessaire, c’était fort et vrai, ça 
n’avait rien à voir avec le reste de la ville, ni avec la vieillesse de La Kataviva.  
Ici, sur ce port, avec des bouffés de fumée, l’odeur de poix, le pétrole lampant 
des braseros, la poussière qui piquait les yeux, Jean avait l’impression de voir 
avancer le monde, comme sous des nuages entraînés par un vent furieux, il 
sentait les soubresauts d’une histoire à laquelle il se sentait mêlé. (LE 
CLÉZIO, 2003, p. 131). 

 

Apesar da diferença, ocorre uma identificação entre Jean e eles e o prenúncio 

de um senso de pertencimento que ele até então não experimentara, como se 

depreende da última frase do trecho.  

Entre os colegas de escola, as opiniões sobre a guerra geram 

desentendimentos e os planos para fugir à convocação, que Jean discutia com eles, 

lhe rendem acusações. O trecho a seguir é importante pois configura um dos únicos 

momentos do romance em que se apresenta claramente uma visão não concordante 

com a dos personagens principais. Embora haja outros personagens antagonistas, 

nenhum deles tem uma voz relevante e nenhum outro questionamento se opõe de 

maneira tão direta, consistindo o único indício polifônico da obra, tema que será 

tratado no fim deste capítulo.  

 
« Tu ne veux pas t’engager. Tu veux rester un marginal, surtout ne jamais 
prendre parti, parce que tu es au fond un pur produit de la petite bourgeoisie 
et pour moi, tu vois, c’est encore pire que le grand capital, parce que tu 
appartiens à une classe de profiteurs aliénés. [...] Un jour de faiblesse, Jean 
avait parlé de ses origines, de Maurice, de la maison d’Ébène. Vinchar55, avait 
eu un sourire dédaigneux : « Ton passé d’esclavagiste, je vais te dire, je m’en 
fous. Les îles Maurice, je m’en fous aussi. Pour moi, c’est ici que ça se passe. 
». (LE CLÉZIO, 2003, p. 46).  

 

Essa dissidência entre os personagens é de grande importância na 

constituição da identidade de Jean. Primeiramente há uma quebra de confiança que 

faz com que ele se feche, não falando com mais ninguém sobre o passado que ele 

compartilha com a tia Catherine. O outro reflexo é a necessidade que vai manifestar-

se nele de tomar partido nas causas que lhe são sensíveis, impelindo-o para a ação.  

Em sua infância, os encontros com tia Catherine em seu apartamento eram 

para ele um refúgio dessa realidade violenta. Porém, quando ele deixa de visitá-la 

frequentemente, sente que o entorno começa a enfraquecer a ligação com a memória 

que ela lhe confiara. 

                                                           
55 O mesmo amigo que o acusa na fala anterior. 
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Quand Jean, par paresse, par découragement, ou simplement par oubli, 
omettait de venir à La Kataviva, la maison et le jardin d’Ébène dérivaient 
encore un peu plus, s'effaçait dans la brume, favorisant le triomphe de cette 
ville violente, de ses autos, de ses piétons, de ses rumeurs, de ses murmures. 
(LE CLÉZIO, 2003, p. 208) 

 

Em muitas dessas passagens encontra-se a expressão de Le Clézio através 

de seu narrador e protagonista, assim, em um trecho como “C’était peut-être la faute 

de la mer Méditerranée, cette mer où le sang coulait chaque jour” (LE CLÉZIO, 2003, 

p. 144). 

Para fugir à sensação de vazio e violência que o oprime, Jean deposita suas 

esperanças em terras distantes, onde ele crê que poderá finalmente encontrar-se e 

pertencer. 

 
Et il y avait tous ces morts en Algérie chaque jour, le sang qui coulait en 
ruisseaux, en rivières dans la mer, qui la faisait lourde, lente, chargée d’une 
couleur et d’une odeur âcre. Jean pensait à l'Angleterre comme à une terre 
promise, où tout serait nouveau, où tout pourrait commencer. (LE CLÉZIO, 
2003, p. 265). 

 

No entanto, ele se verá frustrado em ambas as vezes em que parte da França 

– para a Inglaterra e para o México –, percebendo que a violência é uma situação 

inerente aos grandes centros urbanos, sobretudo, mas também a toda história da 

humanidade. Em Londres, Jean depara-se com uma cidade igualmente hostil – “Il y 

avait une telle solitude, ici, une détresse palpable, on la buvait, on la respirait avec les 

gris de la nuit” (LE CLÉZIO, 2003, p. 295); “Londres était une ville violente, méchante, 

solitaire, émouvante, anonyme [...]” (LE CLÉZIO, 2003, p. 324). No México, ele se 

depara com uma dinâmica social extremamente desigual, excludente e violenta contra 

os marginalizados – “De toute façon cette ville était un piège auquel il devenait difficile 

de résister. Elle vous expulsait vers la périphérie, elle vous rongeait lentement, puis 

elle vous recrachait” (LE CLÉZIO, 2003, p. 444) –, o que o faz perder seu referencial 

e sentido – “Je ne sais plus ce que je suis venu faire ici. Quand on est seul, qu’on 

arrive de loin, peut-être qu’on croit aux miracles [...]” (LE CLÉZIO, 2003, p. 448). 

 

5.2.3 Jean e a família 
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Jean encontra apenas em Catherine o acesso à biografia familiar pois os 

outros membros da família com quem ele tem contato não aderem ou não se 

identificam com essa memória compartilhada. Sua outra tia, Éléonore, que sempre 

fora “l’anti-Catherine Marro absolue” (LE CLÉZIO, 2003, p. 394), não se considera 

uma Marro. A mãe, provinda de um braço mais pobre da família, que não habitara 

Rozilis, lhe transmite esse sentimento de não pertencimento. Ela é o único membro 

para quem deixar Maurício é a promessa de uma vida melhor e não um exílio forçado 

como fora para Catherine. Jean encontra em Éléonore uma outra perspectiva sobre a 

história dos Marro, transmitida com muito menos afeição e idealização. 

O pai de Jean, além de ter deixado Rozilis muito novo, não tem interesse 

nessa vida da qual não fez parte com idade suficiente para identificar-se. Sua 

identidade fora formada no tempo de sua juventude, quando servira na Malásia. É lá 

que ele forma sua família – sendo o lugar de nascimento de Jean –, e onde habitam 

até os eventos que o forçaram a retornar para a França.  

 
Le père de Jean ne veut pas parler de cela, quand il est entré dans l’armée 
britannique, il a tout effacé. Sur les bras, il a fait tatouer son numéro de 
matricule, et un dessin qui représente un serpent, ou un dragon. Lui, ce qu’il 
a aimé, c’est la Malaisie, les forêts d’hévéas, le temps où il croyait à une vie 
nouvelle, pour sa femme et pour son fils. Et puis, il y a eu la Révolution, la 
guerre, et cette femme communiste, Lee Meng, qu’il a voulu faire libérer. Il a 
dû partir, tout était fini. (LE CLÉZIO, 2003, p. 111) 

 

Quando criança, Jean conhece uma figura paterna severa e distante que foi 

se tornando cada vez mais taciturna e fechada após a doença que o abateu – “Depuis 

son accident, le père de Jean n’avait pas les nerfs solides. L’inactivité le rendait 

anxieux, hargneux” (LE CLÉZIO, 2003, p. 33). Não existe diálogo entre pai e filho e o 

pouco que Jean conhece do pai são histórias entrecortadas, que ele não compreendia 

quando mais novo e depois que ele não consegue reconstruir. A dúvida de Jean, que 

é transmitida pelo narrador em discurso indireto livre, sobre o desenho da tatuagem 

ser uma serpente ou um dragão, é uma forma simbólica de indicar a opacidade do 

personagem para o filho. O universo que envolve o pai não lhe é completamente 

acessível. Isso é reforçado no trecho a seguir pela informação adicionada entre 

parênteses, indicando que o protagonista só compreende determinados assuntos 

relacionados ao pai após atingir certa maturidade. 
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Charles Marro avait une maladie de coeur, après son attaque. Quand il était 
revenu de Malaisie, ayant tout perdu à cause de la guerre contre les CT (Jean 
entendait Citi, et un jour il avait fini par comprendre : communist terrorists), il 
n’avait pas supporté. Toute cette histoire que Jean avait suivie depuis 
l’enfance, d’une oreille distraite, cette histoire qui expliquait tout, le manque 
d’argent, le marasme, le silence obstiné de son père, le mur qui s’était 
enfermé autour d’eux. Une fois seulement, il s’était exprimé, à propos de 
l’lndochine, ou de Madagascar, il avait dit: « La colonie, c’est la plus grande 
honte de notre époque. » C’était tout. Venant d’un officier de l’armée 
britannique, ça avait de la force. (LE CLÉZIO, 2003, p. 35). 

 

O leitor, assim como Jean, vai conhecendo o pai de forma fragmentária e 

errática e, assim como as histórias de tia Catherine, de forma espiralar: repete-se as 

mesmas informações sempre com algum acréscimo. Apesar da falta de intimidade e 

do regime rígido que o pai impusera à família, Jean respeita sua pessoa pelo que ele 

vivera. O olhar do filho para o pai muda, sobretudo, após ele encontrar a fotografia de 

Lee Meng, provocando-lhe um sentimento de empatia e compreensão. 

 
[...] Jean avait trouvé, glissé entre les livres, la photo sépia d’une jeune femme 
assise dans un fauteuil de rotin, la tête rejetée en arrière dans une pose de 
défi, mais il y avait quelque chose de doux et de pathétique dans son regard. 
Il n’avait pas eu besoin de demander à son père pour savoir que c’était une 
photo de Lee Meng, la jeune terroriste chinoise que le tribunal de Singapour 
avait condamnée à mort. C’était la part de mystère dans la vie de Raymond 
Marro. Pourquoi avait-il aidé Lee Meng, jusqu’à être compromis, jusqu’à être 
démissionné de son poste à Ipoh, et perdre tous ses projets? Pourquoi Jean 
se souvenait-il de cela? Est-ce que après tant d’années le visage énigmatique 
de Lee Meng avait un rapport avec la situation? Peut-être que Jean avait vu 
à partir de là son père avec d’autres yeux, non plus seulement ce militaire dur 
et taciturne qui lui faisait peur, mais un homme comme un autre, affaibli par 
la maladie, isolé, vaincu par les événements. L’homme qui avait tout misé et 
tout perdu en Malaisie, qui avait été chassé de ses rêves, comme jadis Jean 
Charles et sa famille avaient été chassé de Rozilis. (LE CLÉZIO, 2003, p. 143) 

 

Assim como Catherine, também o pai vai definhando, necessitando cada vez 

mais de auxílio para suas atividades diárias até atingir um estado semi-vegetativo, que 

o desumaniza por completo. Le Clézio ilustra essa percepção em uma passagem que 

mescla, na mesma proporção, sutileza e crítica: 

 
Le père de Jean n’allait pas bien, il ne parlait presque plus, il restait toute la 
journée assis dans son fauteuil à regarder la lueur de la fenêtre. Quelquefois, 
quand elle était pressée, Sharon se servait des genoux ou du dos voûté de 
son mari pour poser un drap à plier, une couverture, des serviettes. Jean avait 
du mal à accepter que l'amour devienne une sorte de mobilier, éternel et 
immobile comme un bois mort. (LE CLÉZIO, 2003, p. 264-265). 
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A relação de Jean com a mãe, apesar de ser mais próxima, não é baseada 

em uma afeição filial regular. Há um grau de distanciamento entre eles. Pouco se sabe 

de sua história na narrativa. Pelo olhar de Catherine, quando do primeiro encontro 

com o pai de Jean: “C’était une belle fille brune avec des yeux noirs en amande, on 

aurait dit une Gitane. C'est à elle que tu dois ressembler” (LE CLÉZIO, 2003, p. 110). 

Assim como a maioria das mulheres do romance, ela traz em si certo exotismo em 

seus traços físicos. Essa personagem, embora seja a gestora do núcleo familiar desde 

a doença de Raymond, quase sempre aparece em cenas conjuntas ao marido, como 

se sua existência dependesse dele, o que, por consequência, ofusca sua 

individualidade.  

 
5.2.4 Relação entre Jean e amigos (Santos Balas e Kèrnes) 

 

Embora a relação entre Jean e Santos estruture-se de forma dialógica, há 

uma polaridade dominante na figura de Santos, expressada pelo sentimento de 

inacessibilidade que é reforçado pela personalidade “cínica” e “provocadora” do 

personagem. A dinâmica entre os dois assemelha-se, em certa medida, à de um 

discípulo e seu mestre. Ao mesmo tempo em que o admira, Jean sente-se 

inferiorizado em sua presença, experimentando uma confusão interna. 

 
Jean pensait bien qu’il n’avait pour ce garçon indépendant et séduisant que 
l’importance qu’on accorde à un admirateur immature, un peu importun, qu’on 
se plaît à éblouir avec ennui et un léger dédain. C'étaient les sentiments les 
plus troubles que Jean eût jamais éprouvés. (LE CLÉZIO, 2003, p. 95-96). 

 

Santos, assim como Catherine e Aurore, tem traços asiáticos – “une peau très 

lisse et très mate, sans poils”; “beaux yeux noirs d’Assyrien” (LE CLÉZIO, 2003, p. 

151) –, reforçando o fascínio de Jean pelo estrangeiro e pelo diferente, e também 

revelando, em certa medida, uma obsessão de Le Clézio por esse tipo físico. 

Além de conviver com Jeanne Odile, a namorada e musa de Santos, Jean é 

levado para a casa da mãe de Santos diversas vezes, cuja relação com o filho é um 

tanto ambígua, tendo ele como autoridade na família devido ao abandono do pai. A 

figura dessa mulher é um tanto exótica devido à sua aura “teatral”, tendo sido atriz no 

Líbano ou no Egito, e definitivamente estrangeira – “Elle avait l’air d’une émigrée, elle 

avait un accent à la fois chantant et rocailleux qui faisait penser à la Russie ou à la 
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Pologne” (LE CLÉZIO, 2003, p. 95). Também nesse sentido Jean sente-se 

inferiorizado, crendo que sua vida não é interessante.  

 
Jean n’aurait jamais invité Santos à venir le voir chez ses parents. Il avait 
honte de l’endroit où il habitait, il ne pouvait pas croire que son ami pouvait 
être intéressé le moins du monde par ce petit milieu étroit, économe, marqué 
par l’échec et la maladie de son père, tout cela tellement différent de la vie 
brillante et tragique de la famille Balas. La seule chose exotique, c’était le lieu 
où Jean était né, Ipoh, en Malaisie, et sa nationalité britannique. Mais il s’était 
bien gardé de parler de Maurice, et tout ce qui était le secret de la tante 
Catherine. (LE CLÉZIO, 2003, p. 95). 

 

Para se aproximar de Santos, Jean decorava as frases dos filósofos pré-

socráticos que ele lhe apresentara – “C’était une façon de communiquer avec Santos, 

de partager son mystère, sa mélancolie” (LE CLÉZIO, 2003, p. 96) –, o que aumenta 

a percepção de distância entre eles, pois o amigo é quase um ídolo para o 

protagonista.  

A relação entre eles dura apenas alguns meses, mas é definidora para Jean. 

Depois de ter sido convocado pelo regimento de infantaria para servir na Guerra da 

Argélia, Jean nunca mais vê Santos e, mais tarde, recebe a notícia de sua morte. O 

que a ausência do amigo faz, para além do vazio deixado, é materializar uma guerra 

distante, aproximá-la, mesmo que Jean não tenha tomado parte nela. A cada notícia 

de guerra que recebe, ele imagina o amigo em meio às ações, o que possivelmente 

justifique a escolha dos registros de guerra em seu “cahier cristaux” – “Il voulait se 

souvenir, il voulait trouver un sens. Il lui semblait voir le visage de Santos” (LE CLÉZIO, 

2003, p. 142). 

É por causa desse amigo que o protagonista decide não fazer parte do 

sistema, insurgindo-se contra a intervenção militar e o militarismo. 

 
La mort de Santos avait creusé un trou, et tout ce qui l’avait précédée, des 
années lycée, les examens, la menace grandissante de la guerre, pas 
seulement un sujet de conversation dans un café de potaches, mais une 
guerre cruelle, tueuse, tortionnaire, assassine, tout cela semblait appartenir à 
un temps révolu. (LE CLÉZIO, 2003, p. 281).  

 

Em algum momento da narrativa, quando Jean e os demais colegas discutiam 

sobre guerra e política, e logo após a notícia da prisão de Droste, o narrador desvia-

se do fluxo narrativo e detém-se por alguns parágrafos na descrição detalhada de um 

conflito ocorrido em uma barragem elétrica ultrapassada pelos rebeldes na Argélia, 
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momento em que Santos teria morrido. Não fica claro se as coisas de fato ocorreram 

daquela maneira e naquele momento. A forma abrupta como o relato é apresentado, 

inserido no meio dos pensamentos de Jean, dá margem para o leitor interpretar que 

se trata de um exercício de imaginação do mesmo, a partir dos noticiários. Esse jogo 

narrativo causa uma abertura interpretativa em relação ao narrador, alimentando a 

suposição da coincidência entre ele e protagonista. O relato termina com uma 

ponderação que bem poderia ser um pensamento de Jean: “C’était tout. C’était 

comme s’il n’avait jamais existé” (LE CLÉZIO, 2003, p. 148). 

A morte de Santos vai provocar uma perda referencial na personagem Jeanne 

Odile, que, grávida e perdida, passa a vagar “como um fantasma” pelas ruas. Sua 

situação de marginalidade desperta em Jean a necessidade da aproximação. Os dois 

encontram-se algumas vezes e, através dela, ele conhece um outro ponto de vista 

sobre o amigo, intensificando a ligação sentimental tanto entre ele e a memória de 

Santos, como entre ele e a moça, o que o leva a sentir-se apaixonado por ela. Jeanne 

Odile, no entanto, não lhe corresponde pois crê-se prometida a Santos. Mais tarde, a 

personagem consegue efetivamente arranjar um casamento póstumo, em uma 

cerimônia insólita, que dá nome ao quarto capítulo do livro: Mariage des âmes. 

“Elle était belle, elle était folle à lier, pensait Jean, et en même temps ça lui 

était égal. Seule la folie pouvait être belle à ce point, libre à ce point” (LE CLÉZIO, 

2003, p. 275). A loucura da personagem, conforme pontua Aïssa (2013), é uma recusa 

simbólica a uma realidade da qual não se pode ou não se quer aceitar ou fazer parte, 

mantendo o indivíduo protegido. Ao mesmo tempo, essa loucura é também a liberdade 

para ser quem a personagem acha que deve ser: a mulher de Santos. 

É conversando e passando a noite na rua com Jeanne Odile que Jean decide-

se finalmente por partir de Nice rumo à Londres. 

Por causa de Santos, Jean desenvolve uma amizade com outro colega de 

escola, Hervé Kernès. O rapaz, que esteve em serviço militar na Argélia, retorna à 

França devido à uma licença por doença. Jean aproxima-se de Kernès para saber das 

histórias que ele vivera, preenchendo as lacunas da imaginação com a realidade. 

Kernès é outro personagem que deixa a adolescência para entrar na vida 

adulta impelido pelas suas ações e como consequência da realidade a qual ele é 

obrigado a vivenciar. A transformação é tanto moral como física: 
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Son gros visage couleur de brique écrasée, à cause du soleil de là-bas, des 
journées passées dehors à faire le guet dans les collines de pierres. Ses 
mains devenues épaisses, de mains d’homme, son cou de taureau. Parce 
qu’il avait tué des hommes. Quand on n’est plus vierge, disait Éléonore qui 
devait en savoir un bout là-dessus, on a le cou qui épaissit. (LE CLÉZIO, 
2003, p. 135). 

 

Por meio das histórias contadas por Kernès se conhece o outro lado da 

guerra: o da espera, o do inimigo invisível sempre escapando, o da brutalidade de 

tratamento para com os que são capturados, o da morte de inocentes em investidas 

militares cegas, o das injustiças e das ações motivadas pelo puro preconceito com 

outro cuja etnia se aprendera a odiar e temer. Kernès envergonha-se de participar 

dessa realidade, mas sabe que é sobre isso que Jean quer ouvir e por isso o procura.  

Um episódio em especial será importante para a constituição moral de Jean. 

O colega narra a captura de um rebelde árabe (fellagha) até o momento de sua 

execução. Esse incidente toma algumas páginas e é narrado em detalhes, com uma 

naturalidade de discurso que não se encontra em muitos outros personagens do 

romance. De modo a forçar a confissão do prisioneiro sobre informações estratégicas 

dos inimigos, ele tem as mãos amarradas às costas com um fio de ferro, como era 

costume, e os olhos vendados, e é deixado no calor intenso do dia, sem comida ou 

água. Pelo olhar de Kernès, o árabe, que em um primeiro momento parecia grande e 

bem apessoado, torna-se minguado e infantil devido às péssimas condições em que 

ele é deixado. Essa mudança subjetiva de percepção ilustra os efeitos da estratégia 

bélica de desumanização que visa minar a força do inimigo reduzindo-o a uma figura 

que não oferece perigo, ou seja, esmagando sua outridade. Jean se lembrará desse 

episódio mais tarde, quando, junto com a companheira em uma festa pública, 

presencia um incidente de assédio de um tipo árabe contra ela e sente em si um ódio 

racial irrefletido. A lembrança coloca-o consciente da diferença e da sua relação com 

o outro, tornando-o mais compreensivo. 

 

5.2.5 Relação de Jean com as mulheres 

 

Ao longo de sua trajetória e amadurecimento, Jean se sente atraído por 

diversas mulheres, algumas das quais com quem ele mantém relações. Todas elas 

têm em comum o fato de estarem na posição da diferença, seja por certo exotismo 

dos traços físicos, marcados sobretudo pela menção aos olhos amendoados e 
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cabelos escuros, tipicamente orientais, seja pelo fato de serem mulheres estrangeiras 

vivendo longe de sua terra natal, ou, ainda, pelo fato de serem ou terem sido 

marginalizadas. Em alguns casos, todas essas características condensam-se na 

mesma personagem, como Aurore de Sommerville, primeiro amor de Jean. 

Rita, a voz feminina que o chama do alto de um edifício e o coloca em contato 

com a consciência de sua existência, será seu primeiro relacionamento com uma 

mulher. Não há nenhuma apresentação prévia da personagem nem se relata o início 

dessa relação, o leitor é colocado diretamente em meio à rotina de ambos, cuja 

relação é essencialmente física. Para além das descobertas sexuais do personagem, 

narrados de forma bastante aberta, seus encontros são descritos por ações banais, 

enfatizando a ausência de sentimentos profundos de Jean em relação a Rita. A 

personagem é descrita tal como é, não há idealização nem romantismo. 

 
Pour Jean, depuis qu’il venait là, cette odeur56 avait un pouvoir aphrodisiaque, 
et chaque fois qu’il commençait à monter l’escalier pour aller frapper à la porte 
de Rita, il sentait son sexe se durcir et son corps se remplir d’impatience. (LE 
CLÉZIO, 2003, p. 152). 
 
C’était une fille au corps un peu lourd, avec des jambes musclées, sa peau 
très blanche contrastait avec le noir de ses cheveux et le poils de son pubis. 
La première fois qu’il avait fait l’amour, elle s’était contractée, raidie, les bras 
collés le long du corps, les cuisses serrées [...] Parce qu’elle avait crié son 
nom par la fenêtre [...] il imaginait qu’elle était une fille facile, une sorte de 
prostituée. [...] Elle était plutôt timide. Quand elle riait, elle menait la main 
devant sa bouche, pour cacher ses grandes dents un peu inégales. Jean 
trouvait qu’elle avait un bon sourire. (LE CLÉZIO, 2003, p. 153) 
 

O protagonista mantém uma separação clara de sua vida pessoal e a parte 

dela em que cabe a relação de ambos. Ele não compartilha suas angústias nem conta 

nada de sua família. Também a mantém longe do Jardin des Oliviers, lugar especial 

para ele – “Mais pour rien au monde Jean n’aurait demandé à Rita de venir ici. Ce 

n’était pas un endroit pour la réalité. C’était un endroit pour se souvenir, pour se laisser 

aller à la rêverie, même au sommeil, et puis repartir à l’aventure dans les rues 

violentes” (LE CLÉZIO, 2003, p. 207).  

Rita está sempre associada ao sentimento de realidade bruta, à violência e ao 

barulho da cidade. Ela representa esse ambiente do qual Jean quer se afastar. O 

protagonista também tem a consciência de que não pode oferecer a ela nenhum tipo 

de compromisso ou sentimento.  

                                                           
56 O narrador refere-se ao odor desprendido do bar e restaurante oriental que ficava no andar térreo do 
edifício de Rita. 
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Dehors, il y avait le brouhaha des voitures, les gens se hâtaient de rentrer 
chez eux. [...] Son coeur battait. Il avait le sentiment d’être dans un tourbillon 
de violence, pris au piège. Il avait lui-même contribué à cette violence, et de 
s’en rendre compte maintenant lui donnait la nausée. (LE CLÉZIO, 2003, p. 
156). 

 

De certa maneira, Jean sente-se “sujo” quando visita a tia após estar com Rita, 

pois conflita dois mundos que não deveriam se encontrar – “Il ressentait une gêne, 

comme s’il apportait la violence du monde extérieur, une odeur de sperm et de sueur” 

(LE CLÉZIO, 2003, p. 157), reforçando o distanciamento entre os personagens apesar 

das relações físicas entre eles. 

Em Londres, em um ambiente misto de bar e clube clandestino de jogos de 

azar, chamado “cave de Soho”, onde ele e os colegas da universidade encontravam-

se, Jean conhece Poubelle. Não se conhece o nome real dessa personagem, que 

recebe esse apelido pejorativo por causa de seu comportamento sexual liberal. 

Segundo o narrador, a francesa era a musa do lugar, “une grande fille brune un peu 

molle, qui couchait avec tous les garçons qui lui plaisaient” (LE CLÉZIO, 2003, p. 302). 

Jean é particularmente atraído por ela, não sexualmente, mas pelo seu modo de ser 

no mundo e gostava de ouvi-la contar suas histórias. 

 
[...] c’était Poubelle qui l’attirait, parce que, en fin de compte, il la trouvait plus 
intéressante et plus touchante que ces gens qui abusaient d’elle. Eux étaient 
cyniques et naïfs, ils n'avaient pas d’existence. Poubelle avait ces yeux 
vagues et brouillés, et cette sorte de désespoir souriant qui rappelaient à Jean 
la Jeanne Odile des derniers temps. (LE CLÉZIO, 2003, p. 302). 
 
[...] Jean aimait bien ces moments-là, où il avait le sentiment de toucher aux 
racines de plusieurs mondes. Peut-être que c’était cela qu’il préférait chez 
Poubelle, elle était le point de rencontre de gens qui autrement ne se seraient 
pas mêmes imaginés. Tous se retrouvaient dans l’eau sale de ses yeux, ils 
s'effleurent à travers elle. (LE CLÉZIO, 2003, p. 303). 

 

A liberdade sexual de Poubelle a coloca em contato constante com o outro, 

concentrando em si todas as diferenças. Sua marginalidade, em vez de apartá-la da 

sociedade, permite sua livre circulação.  

É também na “cave de Soho” que Jean conhece Inge – “une fille que Jean 

considérait comme la plus belle fille qu’il ait jamais vue. [...] cheveux blonds coupés 

court, fins et brillants comme l’or, et son visage était pareil à celui d’une poupée” (LE 

CLÉZIO, 2003, p. 304) –, estudante alemã namorada de John James, rapaz líder de 
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um bando temido pelo comportamento violento. A compleição física delicada da moça 

contrasta com a brutalidade da conduta do namorado. O sentimento que Jean 

experimenta em relação a essa personagem é o de idealização, um amor platônico 

que se desenvolve na e pela inacessibilidade. De certa forma, a exemplo do que 

também ocorre entre ele e Jeanne Odile, pode-se dizer que Jean sente uma atração 

pela mulher do outro quando este é uma figura dominante, cujas características 

identitárias são bem resolvidas e respeitadas pelos demais. Para ele, que ainda não 

completou seu processo de afirmação da identidade, essas são questões importantes. 

Essa pulsão também pode significar o desejo inconsciente de resgatar a mulher de 

sua condição de marginalidade: Jean deseja resgatar Aurore da exploração dos tios; 

cogita assumir uma mulher que ficara sozinha no mundo, no caso de Jeanne Odile; 

ou crê poder dissuadir alguém de permanecer em uma relação que ele considera 

perigosa, como no caso de Inge e também Sara, sobre quem se falará adiante.  

Em Londres, Jean também conhece Alison, inglesa, enfermeira em um 

hospital, com quem manterá um relacionamento. Há um senso de identificação entre 

ambos por exercerem profissões em um ambiente que trabalha diretamente com a 

doença e a miséria humanas. Alison diferencia-se das outras mulheres pela ausência 

de intensidade emotiva – “Jean n’était pas sorti avec une fille comme Alison, quelqu’un 

qui ne se posait pas de problèmes et ne posait pas trop de questions. Quelqu’un qui 

n'était pas accaparante comme Rita, ou dépressive comme Poubelle” (LE CLÉZIO, 

2003, p. 305) –, além de possuir uma aparência menos marcante – “C’était une grande 

fille simple avec un visage rose et des yeux bleus étonnés” (LE CLÉZIO, 2003, p. 304). 

Nessa relação, percebe-se o amadurecimento de Jean. A fisicalidade ainda é o 

principal fundamento do relacionamento, mas o protagonista torna-se um pouco mais 

terno e atento ao outro ser. Alison é uma mulher sexualmente bem resolvida, 

exercendo dominância durante o ato.  

 
Allongée sur le matelas, elle se laissait caresser, les yeux fermés. [...] Il ont 
fait l’amour, lentement pour commencer, puis elle lui a mordu férocement 
l’oreille, elle a murmuré quelque chose comme : vas-y, ne fait pas semblant, 
ou plutôt, arrête de faire l’idiot, c’est pénible tu sais, et en même temps elle 
guidait le pénis avec sa main, c’était elle qui faisait les mouvements avec son 
bassin, qui serrait et desserrait son étreinte. Jean pensait qu’il n’avait jamais 
connu une fille pareille, si tranquille d’apparence, si décente, et qui savait sa 
gymnastique avec un telle expertise. (LE CLÉZIO, 2003, p. 306). 
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As descrições continuam focadas na fisicalidade das ações, mas também 

transmitem a naturalidade da conexão entre ambos – o que não ocorria entre ele e 

Rita –, além de certa sensação de transcendência que o protagonista experimenta, 

ainda que não se possa falar de um envolvimento sentimental. 

 
[...] Alison était arc-boutée sur le matelas, les yeux révulsés, son souffle court, 
son coeur qui cognait, Jean sentait la sueur couler sur ses joues, sur son dos, 
la sueur mouillait leurs poitrines et les ventres faisaient un bruit de ventouse, 
et tout s’éclairait soudain, s’illuminait, d’une lueur nerveuse qu’on ne voyait 
pas avec les yeux mais avec toutes les fibres du corps. D’une certaine façon, 
c’était assez magnifique, au milieu de la violence de la ville, avec le bruit des 
autos en train de courir sur Jamaica Road et même les cris des ivrognes en 
bas dans la rue qui se battaient pour acheter vite leur dernier alcool. Jean et 
Alison étaient au centre d’une bulle de bonheur, non pas hors du temps, mais 
plutôt au coeur du temps, au point plus chaud du réel. (LE CLÉZIO, 2003, p. 
307). 

 

No final do trecho percebe-se a transformação do protagonista através dessa 

relação e da mudança de país. Jean passa a encontrar um lugar mesmo em meio à 

violência latente da cidade, ele sente que pode conviver com ela e sentir-se bem. 

Esses indícios indicam que o processo de formação de sua identidade já está bastante 

avançado. 

Além da residência no hospital, Jean complementa sua renda trabalhando em 

uma loja de antiguidades no térreo do edifício onde mora. Entre os frequentadores 

assíduos, ele conhece Sara, “une jeune femme juive assez jolie et dépressive” (LE 

CLÉZIO, 2003, p. 299). Essa personagem está envolvida com um sujeito “à l’air 

maladif et sournois, avec lequel elle entretenait une relation orageuse” (LE CLÉZIO, 

2003, p. 300) e que Jean desprezava. É interessante comentar que Sara possui traços 

marcantes de sua etnia, embora tenha tentado apagar sua diferença – “Elle s'était fait 

refaire le nez pour ressembler à une Anglaise, mais elle avait ses beaux yeux de Juive, 

sombres et humides, une masse de cheveux bouclés en désordre” (LE CLÉZIO, 2003, 

p. 333). Sara faz de Jean seu confidente, contando as histórias de sua vida e seus 

amores. Mais tarde, ela, Jean e Alison acabam passando a noite juntos. 

O protagonista convive com a confusão de sentimentos que alimenta pelas 

três mulheres, o que é dado a conhecer pelo narrador por meio de um discurso 

ambíguo, muito próximo do discurso indireto.  

 
Jean ressentait un petit pincement au coeur, en même temps, il était étonné. 
Comment pouvait-il ressentir une sorte de jalousie à cause du passé de Sara, 
être amoureux d’une Allemande qu’il n’avait pas vue que trois ou quatre fois, 
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et avoir pour maîtresse une fille par laquelle il n'éprouvait qu’un intérêt 
quotidien, banal et pour tout dire hygiénique? (LE CLÉZIO, 2003, p. 335). 

 

A abertura que Sara dá a Jean para conhecê-la, embora não seja recíproca, 

permite a ela conhecer igualmente seu interlocutor, muito melhor do que ele imagina 

– “[...] Je croyais pourtant que tu n’étais pas comme tout le monde. Tu n’as pas les 

mêmes, euh, considérations, finalement tu es comme tous les hommes, tu idéalises 

trop, et en même temps, tu ne fais pas confiance aux autres” (LE CLÉZIO, 2003, p. 

336). Ela é também a primeira pessoa que desconfia que ele sente vontade de partir 

novamente e que reconhece o não pertencimento dele àquele lugar – “Toi tu 

n’appartiens pas à cette ville, tu n’appartiens à personne, tu dois partir. Cette ville nous 

bouffera, il n’y a rien ici, rien que des illusions et des mensonges, tout ça n’existe pas” 

(LE CLÉZIO, 2003, p. 337). 

Logo após retornar a Nice, Jean conhece Mariam, jovem argelina órfã, com 

quem ele se relaciona durante o período que antecede sua partida para o México. 

Também ela o atrai pelo exotismo de sua aparência física, mas, sobretudo, por ele ver 

nela um reflexo de si mesmo. “Elle sait parler aux inconnus, elle n’a peur de personne. 

[...] Elle n’est de nulle part, comme Jean” (LE CLÉZIO, 2003, p. 368-369). 

Diferentemente das outras mulheres por quem ele se sente atraído, há uma clara 

indicação narrativa de que essa se trata daquela que ele buscava. 

 
Elle était la personne la plus vraie qu’il eût jamais rencontrée. Pendant des 
années, dans cette ville, ou ailleurs, il n’avait côtoyé que des images. Et le 
jour même où il était de retour, par hasard, il avait croisé sur sa route la 
personne qu’il avait envie de connaître, une sorte de double féminin, à la fois 
différente et absolument identique. (LE CLÉZIO, 2003, p. 365). 

 

Na primeira vez que eles passam a noite juntos não ocorre o ato sexual. A 

relação entre eles difere-se das demais e isso é reforçado pela narrativa. “C'était un 

moment extraordinaire, qui pouvait durer toujours. Cette nuit avec Mariam, dans la 

vieille chambre près de la glycine au néon, comme dans un coffre fermé contre la 

violence, les guerres [...]” (LE CLÉZIO, 2003, p. 385). Ele finalmente sente-se 

refugiado da violência do entorno, mesmo no coração da cidade. Quando eles 

finalmente têm sua primeira relação, a descrição narrativa enfatiza os apelos 

sensoriais e os estados mentais do personagem, por oposição à fisicalidade explícita 

com as outras mulheres. Estar com Mariam é absorver toda sua história. 
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Il tremblait comme si c’était la première fois. Pour Mariam, c’était la première 
fois. Elle a eu mal quand Jean l’a pénétrée, et comme il s'arrêtait, elle lui a dit, 
avec une sorte de colère : « Continue! » Elle avait les yeux fermés, son visage 
renversé, la bouche vers le haut, une expression violente, forcée, serrée. Cela 
enivrait et faisait peur à la fois, c’était déclencher un désordre, une folie, et en 
même temps il aimait cette rupture, cette violence. Une odeur de corps, une 
odeur étrangère, puissante [...] L’odeur de la guerre, les corps des femmes 
d’Oran, dans les souks, dans les bains, l’odeur de la terre que les soldats 
avaient violée, l’odeur de la peur et de l’humiliation, l’odeur âcre des camions 
blindés qui roulaient sur l’avenue [...] Et maintenant, il lisait tout cela sur son 
visage aux yeux fermés, il buvait de toute cette mémoire. (LE CLÉZIO, 2003, 
p. 388-389). 

 

Para ela, no entanto, a relação não tem o mesmo peso nesse momento – 

“D’ailleurs, pour elle, il y avait une autre urgence. Les épreuves du bac étaient comme 

une mauvaise fièvre, elle faisait l’amour avec Jean juste pour s’y soustraire” (LE 

CLÉZIO, 2003, p. 389).  

No México, Jean conhece Pamela, “une fille étrange et très belle, qui semblait 

sortir tout droit des chroniques indiennes” (LE CLÉZIO, 2003, p. 422), cuja aparência 

o faz lembrar de Aurore de Sommerville. Nesse novo contexto, o que ele busca o 

tempo todo é a familiaridade e a identificação. Além disso, a personagem também 

representa para ele uma ligação profunda com a terra que ele escolhe para viver. “Elle 

avait ses racines dans les montagnes autour de Mexico, elle était liée à cet endroit par 

des siècles d’endurance, d’injustice” (LE CLÉZIO, 2003, p. 423). Como Jean sente-se 

ligado à Mariam, ele não desenvolve nenhum sentimento profundo por ela e o contato 

entre eles mantêm uma distância respeitosa, ainda que não destituído de atração 

mútua. 

Percebe-se nas personagens femininas por quem Jean acaba atraindo-se a 

recorrência de certo exotismo na aparência, quase sempre ligado a uma etnia não 

europeia. Embora essas personagens não apresentem grande profundidade 

narrativa, percebe-se sua força e presença. São mulheres que tomam a iniciativa e 

não têm problemas em expressarem seu lado sexual, em suma, mulheres que são 

caracterizadas livres, ainda que essa liberdade tenha suas consequências. 

 

5.2.6 Londres e o contato com o outro 

 
O período que Jean passa em Londres, durante os cinco anos do curso de 

medicina, permite a ele conquistar sua emancipação, podendo assumir e transitar 

livremente entre diferentes expressões de identidade, incorporando aquelas de maior 
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afinidade com a sua personalidade em formação e abandonando aquilo de seu 

passado que não lhe cabia mais.  

 
Ce que Jean voulait de Londres, c’était ça même: dureté, âpreté, vérité. 
C’était pour trouver ça qu’il avait quitté la douceur écœurant de la 
Méditerranée, [...] le nid familial, surtout les petites lâchetés quotidiennes, le 
réseau des amis d’enfance, les souvenirs, Rita et ses habitudes, l’amour à 
cinq heures de l’après-midi, les couchers de soleil sur la mer morte. (LE 
CLÉZIO, 2003, p. 296). 

 

O capítulo leva o nome da pensão onde ele se instala definitivamente em 

Londres, Jamaica. Antes de encontrar esse lugar, Jean estava hospedado em outro 

pensionato, onde conhece seu primeiro amigo na Inglaterra, Georg Borer, um alemão, 

estudante de literatura e que, assim como ele, sofria com a falta de dinheiro. Os dois 

são cúmplices no roubo ao cofre de moedas onde a dona do lugar guardava o dinheiro 

do aquecimento a gás, acontecimento que inevitavelmente os aproxima. Essa atitude 

desviante enfatiza o período de liberdade do protagonista, que testa os limites de sua 

moral. Mais tarde ele ainda furtará pequenos objetos para prover seu quarto. 

Logo após a fuga da pensão, Georg e Jean são abordados de modo rude por 

um policial por estarem andando a esmo pelas ruas – “Ils devaient déceler en eux de 

faux pauvres, des truquers, des parasites en quête d’aventure” (LE CLÉZIO, 2002, p. 

293). Questionados pelos seus papéis de permissão de estadia, eles alegam serem 

estudantes sem um lugar para ficar e são encaminhados para um outro pensionato, 

após comprovarem sua legalidade no país. O que é interessante notar nesse incidente 

é como a forma de tratamento do policial muda.  

 
[...] Le lobby a examiné les papiers. Le passeport britannique de Jean a fait 
son effet. La face rougeaude exprimait à présent une bienveillance presque 
paternelle. [...] Georg a claqué ses talons à l’allemande. Il faisait toujours ça 
pour impressionner les Anglais. [...] C’était facile de gagner la confiance, il 
suffisait de dire les mots que les gens attendaient, officier, étudiant, n’importe 
quoi de ce genre. Un accent allemand, un passeport correct, même si affecté 
du C (pour Consulat) infamant, et les rues de Londres étaient à vous. (LE 
CLÉZIO, 2003, p. 292). 

 

A fala do narrador ironiza as questões de acesso e exclusão, consistindo em 

uma crítica de Le Clézio ao sistema que define a diferença. Enquanto Mariam vivia 

com medo de ter seu visto tomado devido a sua nacionalidade, Jean e Georg podem 

transitar à vontade em um país estrangeiro por possuírem as origens “certas”. 
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Mais tarde, a identificação entre os amigos começa a dar lugar à diferença. 

As atitudes de Georg entram em desacordo com os valores de Jean.  

 
[...] il voulait voir des filles, il voulait être avec les jeunes, il avait envie de 
mode, de photos, de musique. 
Depuis quelque temps il avait commencé à irriter Jean sérieusement. Avec 
sa manie de déclamer des poèmes de Heine ou de Schiller ou, pis encore, de 
s’essayer à citer Howl de Ginsberg dans le texte. Tout ce que jean détestait. 
Être en représentation, chercher le regard des autres, les provoquer pour leur 
dire qu’on a besoin d’être aimé. L'esprit de corps, quoi. (LE CLÉZIO, 2003, p. 
295-296). 

 

Embora eles continuem frequentando o mesmo círculo social – formado por 

outros estudantes e frequentadores dos bares e casas de jogos de azar onde eles 

passavam o tempo – Jean prefere procurar outro lugar para morar, e assim chega à 

Jamaica. 

O lugar é um paralelo do edifício La Kataviva, ainda mais intensamente plural. 

Le Clézio cria todo um microuniverso que se relaciona à pensão, seu entorno e as 

pessoas que Jean conhece direta ou indiretamente por causa dela. Esses indivíduos 

têm as mais variadas origens, formando um verdadeiro ambiente multicultural onde 

as diferenças convivem lado a lado e em que todos os personagens compartilham de 

certo grau de marginalidade. Jamaica é comandada por uma irlandesa que vive com 

seu sócio e amante, um homem francês. A pensão fica sobre uma loja de bebidas que 

pertence ao armênio Adamouny – “un petit homme replet, déplumé, mais doué 

d’intelligence et de vivacité, et parfois d’humanité” (LE CLÉZIO, 2003, p. 299) e vigiada 

por um segurança ucraniano, Conrad Evtchuchenko, ex-militar que servira contra o 

exército russo. Adamouny é também dono da loja de antiguidades onde Jean trabalha 

algumas vezes por semana, e onde ele conhece a judia Sara e seu namorado sueco. 

 
Trois soirs par semaine, il tenait le magasin d’antiquités. C’était le nom 
qu’Adamouny donnait à son bric-à-brac, où les mêmes lits et les mêmes 
armoires faisaient une ronde, continuellement achetés, puis revendus par des 
familles de passage dans l’East End, la plupart des pauvres gens venus du 
Pakistan ou d’Afrique. [...] 
[...] Son magasin servait de refuge à des hors-caste, tel l’incroyable Conrad 
Evtchuchenko qui revenait travailler chaque fois qu’il était dessoûlé et qu’on 
le relâchait de prison. [...] C’était le petit monde d’Adamouny. (LE CLÉZIO, 
2003, p. 299-300). 

 

Embora seja atraído por essas pessoas e suas histórias, não há um 

sentimento de pertencimento àquele meio – “Jean ne considérait pas qu’il en faisait 
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partie, malgré son job” (LE CLÉZIO, 2003, p. 300). Ao mesmo tempo em que Jean fixa 

raízes na nova cidade, ele ainda parece não encontrar lugar para si, embora sinta a 

impossibilidade do retorno – “Jean ne pouvait plus imaginer vivre ailleurs, ni retourner 

dans sa ville d’enfance où il avait étouffé sous le ciel vide” (LE CLÉZIO, 2003, p. 308). 

No ambiente universitário, onde as pessoas habitam um patamar da 

sociedade plenamente integrado, não experimentando nenhum tipo de exclusão 

social, Jean sente-se ainda menos identificado, mantendo-se à parte da dinâmica 

estudantil. 

 
À l’école de médicine, et à l’hôpital Saint Thomas, Jean n’avait pour ainsi dire 
connaissance avec personne. C’était pour la plupart des fils de famille, 
vaniteux et vides, avec déjà des plans de carrière et des relations. Certains 
reprendraient le cabinet de consultation de papa, d’autres se destinaient aux 
grands hôpitaux. [...] 
Il y avait surtout une ambiance d’hypersexualité qui ennuyait Jean. Partout, 
toutes les discussions entre élèves tournaient autour de l’amour, ou plutôt de 
coït, comment ils l’avaient fait, avec qui, où, et combien de fois. [...] (LE 
CLÉZIO, 2003, p. 300-301). 
 

 

O distanciamento entre o protagonista e os demais estudantes é reforçado 

pelo sarcasmo da expressão “papa”, em um manifesto emprego do discurso indireto 

livre.  

 Jean decide pela própria exclusão ao recusar-se a estabelecer relações. “Il 

s’arrangeait à toujours venir seul. Il ne voulait pas se lier avec les autres. Chacun 

habitait son cercle, Jean ne voulait pas qu’on entame son cercle à lui” (LE CLÉZIO, 

2003, p. 309). Trata-se da “marginalidade voluntária”, termo proposto por Aïssa (2013) 

a partir do significado para marginalidade que ela encontra no dicionário Petit Robert: 

o marginal é uma “pessoa vivendo à margem da sociedade porque recusa-se a seguir 

as normas ou não é adaptada a elas”57. Essa definição, segundo ela, implica duas 

formas de marginalidade: aquela que é imposta pela dificuldade de adaptação, e 

aquela que é escolhida pelo indivíduo que decide não se conformar à sociedade e à 

normalidade (AÏSSA, 2013, p. 30). 

                                                           
57 Do original: “Selon le Petit Robert, le marginal est une : « personne vivant en marge de la société 
parce qu’elle en refuse les normes ou n’y est pas adaptée ». Cette définition implique deux types de 
marginalités : une marginalité choisie où la personne « refuse », de son propre gré, de se conformer à 
la société et à la normalité, et une marginalité imposée ou subie, qui est due à une non adaptation de 
la personne à son environnement [...]”. 
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No entanto, embora não consiga desenvolver relações próximas com seus 

colegas de curso, Jean encontra nas aulas e no exercício da profissão, como residente 

no hospital Saint Thomas, a possibilidade de identificação.  

 
Pourtant, Jean aimait bien les classes de médecine. C’était clair, sans 
ambiguïté, sans sentimentalisme inutile. Les journées à l’hôpital, en 
compagnie des malades, des agités, des clochards édentés, étaient riches 
d’enseignement. (LE CLÉZIO, 2003, p. 301). 
 
Le cours à l’école de médecine, c’était la réalité. Il y avait si longtemps que 
Jean recherchait cela, la réalité. Pas de jeux d’étudiant, ou des discussions 
sur la politique, la guerre, le racisme. Pas de prises de tête sur la liberté, sur 
l’identité, la finalité. Rien non plus sur la fameuse transcendance. (LE 
CLÉZIO, 2003, p. 308). 

 

A escolha de Jean por trabalhar junto ao pavilhão dos idosos deve-se em parte 

à identificação que ele sente devido aos anos passados em visita à La Kataviva. 

Enquanto os colegas de classe compareciam ao lugar apenas para cumprirem as 

horas obrigatórias, ele escolheu a ala para sua residência fixa – “Ce devait être ça qui 

avait plu à Jean, être proche de l’inutile, comme une sorte de luxe ultime accordé à un 

mort en sursis” (LE CLÉZIO, 2003, p. 312). Na ala dos doentes senis, ele passa a 

conhecer todas as histórias dos internos, e se compraz em ouvi-los, tal como de seu 

costume – “À chacun son histoire, ses tics, sa légende. À chacun sa maladie qui allait 

l’emporter” (LE CLÉZIO, 2003, p. 311).  

Jean está sempre entre os marginalizados, dedicando-lhes uma atenção que 

eles não têm na sociedade – “Pour la plupart, ils n’avaient pas d’autre famille que le 

personnel de l’hôpital” (LE CLÉZIO, 2003, p. 313). Esse olhar solícito para com o outro, 

parte integrante de sua identidade, dota o protagonista de certo heroísmo. Como o 

personagem é o “gêmeo” do autor, segundo o próprio Le Clézio confessa em 

entrevista, há um espaço interpretativo que só pode ser preenchido por especulação. 

Não se sabe o quanto dessa personalidade de Jean coincide com a experiência 

pessoal do autor ou o quanto ela configura uma idealização da própria vida. 

No romance, Jean vai ainda mais longe, oferecendo um lugar em seu quarto 

alugado para Conrad Evtchuchenko, personagem marginalizado que sofre com 

problemas psicológicos e com um histórico de violência quando embriagado. Conrad 

vive em um limiar entre realidade e os traumas passados em sua experiência de 

guerra. Após ser acometido por um ataque de loucura, que o faz quebrar e depois 

queimar os móveis da loja de Adoumony – “Il devait se croire dans un bivouac de la 
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steppe, quand les Ukrainiens luttaient avec les Allemands contre Staline” (LE CLÉZIO, 

2003, p. 329), o personagem é encaminhado para a internação em um hospital 

psiquiátrico. Em visita a Conrad, Jean sabe pelo psiquiatra que o homem passara três 

quartos de sua vida, desde que chegara à Inglaterra, na prisão ou em hospitais, o que 

o sensibiliza, e é por isso que ele se dispõe a abrigá-lo. Para Jean: “« Conrad n’est 

pas fou. Il est seulement une victime de la guerre. Il s’est toujours battu dans les 

mauvais camps, et tout le monde veut l’oublier. Il n’est pas dangereux, sauf s’il boit 

trop. C’est un héros de guerre. »” (LE CLÉZIO, 2003, p. 331). Lembrando que Aïssa 

(2013) entende a loucura como uma forma de o indivíduo proteger-se da realidade 

que não pode aceitar, no caso de Conrad, a loucura, ao contrário, parece expô-lo 

ainda mais, colocando-o em conflito com um passado traumático do qual ele não 

consegue refugiar-se.  

Jean, em seu tempo livre em meio ao curso de medicina e seus empregos, 

acompanha Georg à “cave de Soho”, sobretudo para encontrar Poubelle e Inge, 

conforme já comentado anteriormente. Nesse círculo social, o protagonista precisa 

resguardar-se de sua identidade para não ser excluído e marginalizado: “Jean évitait 

de dire qu’il était à la moitié français, car ils pensaient que la langue française, avec 

ses parlés du nez et ses u qui font avancer les lèvres, était une langue de chochottes” 

(LE CLÉZIO, 2003, p. 304).  

O ambiente reúne os mais variados tipos de gente, sobretudo pessoas à 

margem da sociedade – assim como a maioria dos lugares que Jean costuma 

frequentar. Ali, no entanto, não há um senso de harmonia da diferença. O local 

reproduz o sistema de hierarquia baseada em poder. Assim, o bando de John James 

é temido e odiado por todos pelas atitudes intimidadoras e o uso da violência. 

 
Puis la bande de John James, de voyous habillés de cuir noir et cloutés 
comme des Meccano, portant des chaînes et étoiles, même des croix 
gammées, et qui s’asseyaient à part dans un coin après avoir fait fuir ceux qui 
s’y trouvaient. Tout le monde les haïssaient et les craignaient. On savait qu’ils 
vivaient de cambriolages, qu’ils avaient un sous-sol rempli de marchandises 
volées, des chaînes sonos, des télés, des machines à laver, même des 
motos. John James était sombre, violent. À vingt-trois ans il avait déjà fait de 
la prison. Avec ça un visage d’ange, délicat et boudeur. Il était de toutes les 
bagarres. Il participaient à tous les matches de boxe sauvages organisés dans 
les terrains vagues de l’East End, on disait qu’il avait cassé la mâchoire d’un 
de ses opposants, d’un seul coup de poing. (LE CLÉZIO, 2003, p. 303). 

 

Neste trecho, todas as descrições do narrador reforçam os estereótipos de 

gangues juvenis e de suas figuras violentas e ameaçadoras, alimentados por histórias 
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e boatos que corroboram a má fama. No entanto, há uma quebra no meio da narrativa, 

representada por duas únicas expressões: “visage d’ange” e “délicat”. A exemplo do 

personagem Droste, cujo físico frágil contrastava com a ousadia de suas atitudes, Le 

Clézio cria o mesmo tipo de contraste em relação ao personagem John James. O 

autor gosta de brincar com os estereótipos, sempre inserindo um dado inesperado 

que contrasta completamente com a imagem que ele vinha construindo, sendo uma 

característica de sua escrita na composição de seus personagens. 

Londres será o lugar onde Jean vai rever os valores da sociedade e os seus 

próprios, passando por um processo de amadurecimento que resultará na superação 

definitiva da adolescência. Le Clézio, em mais de uma ocasião vai enfatizar a cidade, 

e, por extensão, as demais grandes cidades do mundo, como um centro para onde 

convergem as mais variadas raças, nacionalidades, crenças e culturas, um lugar para 

vivenciar a multiculturalidade e onde a presença desse Outro é parte integrante da 

dinâmica social, embora, na maior parte das vezes a diferença tenda a ser esmagada. 

É com essa impressão que Jean deixa a cidade para voltar à terra de seus pais. 

 
C’était une sorte d’adieu à Londres, à cette ville sombre, violente, passagère. 
Ce vortex où les immigrants arrivent d’un côté, par la gare Victoria, en 
provenance de toutes les marges de l’Empire, s’éparpillaient, se dissolvaient, 
et finalement étaient chassés comme une eau noire par les orifices 
d’effluence. (LE CLÉZIO, 2003, p. 348). 

 

5.2.7 A passagem no México 

 

Jean decide-se por viajar para o México para fugir à sua convocação, mas 

também como forma de buscar ainda o que lhe falta, de obter as respostas para suas 

questões de identidade. Essas dúvidas aparecem em vários momentos, como na 

passagem: “Il faut aller plus loin dans cette enquête, en finir. Mais y a-t-il une réponse 

aux tours de cette ronde, ou est-ce que la réponse ne serait pas plutôt en lui, déjà 

prête, et qu’il suffit de la lire?” (LE CLÉZIO, 2003, p. 370). 

A estadia de Jean Marro na capital desse país é marcada por um novo 

capítulo, chamado Une frontière, uma referência tanto ao deslocamento do 

protagonista quanto à questão da fronteira México-Estados Unidos e suas implicações 

sociais, de que o romance trata ao narrar a travessia de Pamela e Joaquin. Do ponto 

de vista estrutural do romance, a confluência da perspectiva narrativa intensifica-se 

nesse capítulo e o discurso indireto passa a ser mais facilmente percebido. A visão do 
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narrador coincide com a visão de Jean e parece coincidir com a visão de Le Clézio 

em um exercício pleno do estilo autoficcional. 

O capítulo inicia-se com a frase “La colonia Guerrero était l’endroit rêvé pour 

changer de peau” (LE CLÉZIO, 2003, p. 417), prenunciando uma nova mudança 

(desejada) no personagem. Embora muito diferente das cidades europeias onde 

vivera, o lugar lhe fornece alguns pontos de familiaridade. A arquitetura dos edifícios 

na região onde ele morou era semelhante à La Kataviva, e ele sentia um tipo de 

angústia similar à que vivera em Londres por causa da vastidão da cidade e do fluxo 

contínuo de pessoas, o sentimento de ser engolido por um anonimato e a certeza de 

nunca pertencer por completo: “Le seul point commun, c’était l'immensité de la ville 

tout autour, l’impression que, quoi qu’il fasse, si longtemps qu’il vive, il ne pourrait 

jamais connaître que quelques rues, quelques pâtés de maisons, quelques visages” 

(LE CLÉZIO, 2003, p. 419); “Il avait l’impression d’être devenu, lui aussi, une fourmi 

qui ne peut survivre que quelques secondes [...]” (LE CLÉZIO, 2003, p. 420). 

Nessa seção, no entanto, sente-se que a preocupação maior de Le Clézio é 

menos o processo identitário individual de Jean, já bem avançado com o 

amadurecimento do personagem, e mais seu olhar para os problemas sociais 

enfrentados pelo país, os quais o próprio autor testemunhara. Tal como Maurício, o 

país também é formado por uma população multicultural – “[...] on était dans le cratère 

du futur, dans une caldeira bouillonnante où tout pouvait arriver, les mélanges de 

races, des mythes, des intérêts” (LE CLÉZIO, 2003, p. 450) –, porém estratificada, 

baseada na desigualdade social e racial, legado do passado colonial. Atéba (2008, p. 

220) comenta que o povo ameríndio consiste em um grupo étnico que sofre as 

consequências de viver dividido entre dois sistemas culturais: “suas culturas 

ancestrais, cujas práticas continuam a ser depreciadas e a cultura ocidental ‘moderna’, 

que os fagocita progressivamente, modificando a toponímia de seu ambiente 

original”58. 

O sentimento que o protagonista experimenta de ser esmagado pela 

sociedade é a realidade diária das populações marginalizadas, alavancado pela 

exclusão e culminando na invisibilidade do indivíduo, desse outro a que é negado o 

                                                           
58 Do original: “Les Amérindiens sont des peuples déchirés entre deux cultures: leurs cultures 
ancestrales, dont les pratiques continuent de subir des caractérisations dépréciatives, et la culture 
occidentale « moderne », qui les phagocyte progressivement tout en modifiant la toponymie de leur 
environnement originel”.  
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acesso a uma vida digna. No trecho a seguir, a voz do narrador encontra-se 

completamente colada à voz de Jean, expressando os pensamentos do personagem: 

 
De toute façon cette ville était un piège auquel il devenait difficile de résister. 
Elle vous expulsait vers la périphérie, elle vous rongeait lentement, puis elle 
vous recrachait. [...] On avait beau essayer, on ne pouvait pas être partout. 
On devait disparaître, comme Ruiz, comme Martina, comme Eva aux yeux 
d’effroi59. (LE CLÉZIO, 2003, p. 449). 

 

O primeiro emprego de Jean na cidade é como professor de inglês, atendendo 

a população com dificuldades – “Jean donné des cours d’anglais à des élèves peu 

doués, la plupart provenant de milieux populaires, qui espéraient ainsi améliorer leurs 

conditions de travail: secrétaires, hôtesses d'accueil, vendeurs, serveuses” (LE 

CLÉZIO, 2003, p. 419).  

Como já mencionado anteriormente, o protagonista passa o tempo livre na 

biblioteca, pesquisando sobre a história local. O contato com o passado dessa terra 

assemelha-se à sensação que ele experimentava ao ouvir sobre seu próprio passado. 

É nesse local também que ele conhece Pamela. Ela e o irmão mais novo, Joaquín, 

fazem parte das classes menos privilegiadas, mas se mantêm unidos como uma forma 

de escapar à marginalidade decorrente da falta de oportunidades. Aqui também o 

narrador se alinha ao ponto de vista de Jean:  

 
Ils formait une cellule à part, en marge de la société. C’était le moyen de 
survivre dans cette urbs brutale qui dévorait ceux qui, comme eux, s’y 
aventurait, fils des paysans des villages, Otomis mendiant dans la colonia 
Cuauhtémoc, filles de Naucalpan ou d’Azcapotzalco qui se prostituaient dans 
les bars de la zone rose, gosses drogués au ciment-colle. (LE CLÉZIO, 2003, 
p. 425). 

 

Apesar de estar em contato com as parcelas mais pobres da população, Jean, 

como estrangeiro europeu, consegue ter acesso a um meio mais abastado da 

sociedade mexicana, não sofrendo com sua diferença o que sofre a população 

descendente dos indígenas. Le Clézio insere alguns episódios particulares nesse 

sentido de modo a provocar um efeito de contraste. Em algum momento, Jean é 

contratado para dar aulas de inglês e francês para a filha de um rico dono de terras, 

integrante da comunidade francesa local. A vida desse homem é envolta em boatos, 

desde os feitos extraordinários como militar e seu contato íntimo com grandes 

                                                           
59 Personagens membros de uma família mendicante a qual Jean auxilia a tomar um táxi para uma 
instituição de assistência social e que ele não consegue localizar posteriormente. 
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autoridades, até a procedência suspeita de sua fortuna e propriedades, com 

suposições sobre fraude e tráfico de drogas. Sua figura é descrita como “un homme à 

la fois séduisant et détestable, sans scrupules, arrogant, dangereux, élitiste – mais 

intelligent” (LE CLÉZIO, 2003, p. 452). Esse personagem deve uma parte de sua 

fortuna à exploração e comércio de objetos arqueológicos, seguindo o critério pouco 

generoso de vender as melhores peças para museus dos Estados Unidos e deixando 

o resto no próprio país. Algumas das peças ele toma para si, mantendo-a expostas 

em seu acervo particular. Jean percebe a contradição entre o apreço que ele dedica 

a esses artefatos astecas ao mesmo tempo em que nega a ancestralidade mexicana 

e despreza a cultura contemporânea de seus conterrâneos. Ao questioná-lo sobre sua 

opinião sobre as péssimas condições dos descendentes dos povos dos quais ele 

possui os objetos históricos, o personagem expõe toda a ideologia burguesa 

opressora e preconceituosa daquela sociedade: “« Des clochards, des vagabonds, a-

t-il dit. Tant que ce pays ne se sera pas débarrassée des Indiens, il travaillera le poids 

du sous-développement ». [...] Rollès-Lalane s’amusait à provoquer. Il a dit: « Les 

Indiens? [...] Tous à la chicotte!” (LE CLÉZIO, 2003, p. 453). Mais tarde Jean é 

dispensado de seu serviço antes de fechar o prazo e sabe que se deve à sua ligação 

os estudantes rebeldes. 

Um outro episódio ocorre em uma festa para comemorar os preparativos para 

as Olimpíadas, na qual Jean participaria como tradutor oficial do francês – “Il y avait 

là quelques spécimens de la communauté française local, des dames patronnesses 

de la bourgeoisie mexicaine afrancesada” (LE CLÉZIO, 2003, p. 460). Ao abordar a 

questão dos estudantes e da repressão violenta sofrida por eles, uma senhora 

responde-lhe “« Vous savez, cher Monsieur, Mexico, ce n'est pas Paris, a dit Lupita. 

Chez vous, c’est une révolte d’étudiants; ici, ça peut devenir une révolution, avec des 

morts, des blessés, du pillage »” (LE CLÉZIO, 2003, p. 460). Percebe-se que o 

discurso do ódio se mescla ao discurso do medo, alimentando o desejo da supressão 

do outro e de sua diferença.  

Na época em que se passa a narrativa, já se contava mais de 150 anos que 

o México deixara de ser colônia. No entanto, as reflexões de Augel (2007) sobre o 

período colonial refletem com exatidão a dinâmica da estrutura social mexicana. A 

depreciação da cultura e das manifestações populares que segrega e exclui, 

assemelha-se à estratégia do colonizador de submissão do colonizado: 

 



123 
 

O discurso colonial tende a “construir” o colonizado, munindo-o de artefatos 
negativos baseados em preconceitos raciais que têm como finalidade 
justificar a conquista e a ocupação e estabelecer sistemas administrativos e 
culturais em seu benefício próprio (Bhabha, 1992, p. 184). [...] Desprestigiar, 
desconsiderar a cultura autóctone em detrimento da cultura imposta, 
embriagando o colonizado com o elixir da civilização, foi uma estratégia 
recorrente e eficiente. (AUGEL, 2007, p. 133). 

 

É dentro dessa lógica que a elite mexicana se identifica com a cultura do 

colonizador, reproduzindo seus sistemas e buscando acentuar a distância entre as 

classes, pois crê-se descendente do colonizador e não do colonizado. Sobre isso, 

explica Augel (2007): 

 
Para o bom funcionamento do aparato colonial, era necessária a constituição 
de uma mínima camada que fizesse a ponte entre os dois mundos. A 
cooptação das elites tradicionais na administração colonial é vista como 
maneira de domesticar o instinto ambicioso dos nativos (Bhabha, 1992, p. 
185). A formação de uma elite autóctone, muitas vezes mestiça, acenava com 
a “integração”, o que para os colonizados significava uma completa 
assimilação dos valores brancos, ocidentais, uma identificação com o 
invasor. (AUGEL, 2007, p. 137). 

 

O personagem de Joaquín se envolverá nas revoltas estudantis que ocorrem 

na Cidade do México, pouco após o Maio de 68 na França. Os membros revoltosos 

aproveitaram-se da proximidade com os Jogos Olímpicos no país para chamar a 

atenção do mundo para a situação política e social mexicanas (MEXICO..., 2008). Le 

Clézio preocupou-se em contextualizar o momento prévio demonstrando as condições 

precárias da escola do personagem, que refletia todo o sistema educacional público 

do México e da população dependente desse serviço, reforçando a posição em que 

se encontravam os estudantes revoltosos:  
 

Les élèves de polytechnique étaient presque des gosses de pauvres, issus 
des villages circonvoisins de Mexico ou de la grande banlieue : Amecameca, 
Tezcoco, Milpa Alta, Tlayacapan. Malgré son nom ambitieux, l’école 
ressemblait plutôt à un orphelinat, avec ses pensionnaires vêtus d'uniformes 
verte-de-gris, la tête rasée, l’air d’avoir faim, le regard coléreux. 
L'enseignement qu’ils recevaient ne leur servirait pas à grande-chose, 
beaucoup iraient à l’armée, ou travailleraient comme apprentis, dans le 
meilleur des cas deviendraient des « ingénieurs », c’est-à-dire des ouvriers 
spécialisés. (LE CLÉZIO, 2003, p. 424-425). 
 

 

A narrativa acompanha toda a movimentação dos grupos envolvidos na 

rebelião estudantil, evento histórico pouco discutido e envolto em controvérsias, 

sobretudo em relação aos números reais de mortos e desaparecidos após o grande 



124 
 

massacre de Tlatelolco, que será relatado pela voz de Jean, por carta, à Mariam. Os 

eventos anteriores ao massacre são abordados pelo narrador heterodiegético, 

alternando uma ótica externa e interna, como se o narrador tivesse acesso ao meio 

estudantil no momento do confronto, presenciando as ações de dentro. 

 
Difficile de dire comment Tlatelolco a commencé. Fin de juillet, un soir, Jean 
était à la bibliothèque de Salvador quand il a entendu les voitures blindées de 
la police. Les étudiants étaient groupés dehors, ils attendaient depuis un 
moment, il a eu des cris, des insultes. [...] les rues principales étaient barrés. 
Les granaderos étaient pour la plupart des Indiens très jeunes, vêtus comme 
des guerriers olmèques, casques attachés sous le menton et tunique 
matelassé. Par instants, on entendait les bruits de cavalcade, puis de 
détonations, et les sirènes lugubres de la police. (LE CLÉZIO, 2003, p. 455). 

 

Neste trecho percebe-se um conflito ao mesmo tempo próximo e distante. 

Apenas os estudantes são avistados e descritos, mas a polícia e os sons do conflito 

são apenas ouvidos e não presenciados. A violência que Jean pressentia a todo tempo 

em Nice concretiza-se no México – “Par instants, une bouffé de violence éclatait 

quelque part, on entendait des cris, des appels au porte-voix, le hululement des sirènes 

de police [...]” (LE CLÉZIO, 2003, p. 456). 

Com a adesão de outros revoltosos da população, o conflito toma proporções 

cada vez maiores e o autor sente a necessidade de fazer uma marcação para 

diferenciar a ação dos estudantes, embarricados em escolas, universidades e outros 

prédios públicos, e a ação de outros engajados da população local, de modo a não os 

desvalidar nem lhes atribuir a responsabilidade direta pela violência: 

 
Puis, tout à coup, un mouvement de foule s'est fait derrière eux. Jean a vu un 
groupe d’hommes, non pas des étudiants, mais des adultes portant des 
passe-montagnes, qui avaient apporté des cailloux dans des sacs et ont 
commencé à lapider la police. (LE CLÉZIO, 2003, p. 456-457). 

 

O trecho a seguir é a transposição completa do parágrafo onde se narra uma 

das investidas mais violentas da polícia mexicana contra os estudantes revoltosos. 

Esse episódio motiva uma onda de protestos anti-violência que, por sua vez, vão ser 

ainda mais violentamente reprimidos, resultando no massacre de Tlatelolco.  

 
À l’aube, c’était un 30 juillet, les soldats de la première zone militaire. sous le 
commandement du général José Hernandez Toledo, ont encerclé le collège 
San Ildefonso. Des tanks, des autos blindées armées de canons de 101 
millimètres ont fermé la ronde. Le centre de Mexico était plongé dans le 
silence. Le ciel s’éclairait à l’est et, du fait de l’interruption de la circulation 
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automobile, le Popocatépetl et l’Iztaccíhuatl ont émergé doucement de la 
brume, leurs pics blancs de glace. Vers six heures du matin, la troupe a donné 
l’assaut. Les étudiants avaient passé la nuit sans dormir. Certains, malgré la 
peur, s’étaient assoupis dans le couloir, enveloppés dans leurs blousons pour 
lutter contre le froid. D’autres avaient veillé en discutant à voix basse, en 
jouant aux cartes. L’un d’eux avait chantonné en grattant une petite guitare 
jarocho. À l’instant de la charge, beaucoup étaient derrière la lourde porte 
d’entrée, qu’ils avaient barricadés avec des meubles. D’un seul coup les vitres 
ont volé en éclats et les grenades, lancées au fusil, ont explosé dans les salles 
des cours, suffocant ceux qui s’y trouvaient. à la même seconde, un 
granadero a pressé sur la détente et la fusée du bazooka a défoncé la porte, 
faisant bouler les bureaux et les chaises de la barricade sur les enfants. Le 
sang a éclaboussé les murs. (LE CLÉZIO, 2003, p. 458-459). 

 

O início do parágrafo contextualiza o leitor quanto ao evento que vai acontecer 

de forma didática, apresentando informações bastante pontuais, as mesmas que 

poderiam ser encontradas em livros de história ou em noticiários. Essa forma 

pedagógica de ambientar o leitor acaba inevitavelmente por recair em certa 

artificialidade do discurso, o que vai se repetir em outras passagens do romance que 

tentam dar conta do contexto histórico. Le Clézio retoma o estilo mais literário 

lançando mão de uma passagem carregada de lirismo em “le Popocatépetl et 

l’Iztaccíhuatl ont émergé doucement de la brume, leurs pics blancs de glace”. Para dar 

a impressão de um narrador que tem acesso ao ponto de vista dos estudantes, o autor 

descreve algumas ações internas, forçando uma proximidade que até então, quando 

ele estava colado à visão de Jean, não era possível.  

Jean narra os demais acontecimentos pelo seu ponto de vista em cartas à 

Mariam, enfatizando a violência dos conflitos e a truculência policial e reforçando a 

intenção de denúncia de Le Clézio – “Partout il y avait des blessés, des tués, des 

enfants étendus par terre, leur poitrine percée par les balles des mitraillettes” (LE 

CLÉZIO, 2003, p. 469). 

 

5.2.8 Retornos 

 

Le Clézio marca o processo de transição da juventude para a vida adulta de 

seu personagem por uma série de reencontros que encerram ciclos ou iniciam outros, 

a partir de seu retorno da Inglaterra de volta a Nice e antes da partida para o México. 

Jean torna a visitar tia Catherine, agora na casa de repouso, momento em que 

passa a ser ele o portador das histórias da família Marro. É nesse período também 

que ele busca a tia Éléonore, a qual ele sempre evitara – “Quand il était petit, Jean 
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avait peur d’elle et refusait de l’embrasser. Maintenant, il ressent une sorte de 

compassion pour cette femme qui ne veut pas disparaître” (LE CLÉZIO, 2003, p. 394) 

–, para saber mais sobre as histórias de Maurício.  

Jean vai empreender uma série de visitas de modo a obter notícias sobre as 

pessoas de seu passado. Assim, ele desloca-se até a instituição onde Aurore passa 

a viver e, embora ela mal o reconheça, aparenta estar bem e vai casar-se com outro 

portador de deficiência do lugar. Jean também procura Léa Balas, a mãe de Santos, 

com quem ele conversa sobre o amigo e sabe sobre Jeanne Odile, que deu à luz à 

um menino e vive agora em Tel-Aviv com a família paterna de Santos. Como a família 

de Kernès se mudara, Jean não consegue saber nada sobre o amigo – “Toutes les 

pistes menaient à la même absence” (LE CLÉZIO, 2003, p. 404). Por fim, ele descobre 

que o terreno onde ficava o Jardins des Oliviers tornou-se uma canteiro de obras de 

um edifício residencial. Todas as referências do passado encontram-se 

irremediavelmente transformadas. 

O último capítulo chama-se Retour à Ébène e compreende a reconexão de 

Jean com seus sentimentos e também com seu passado. De regresso à França, após 

sua estadia no México, Jean reencontra Mariam em Paris e conhece uma mulher 

mudada, amadurecida e mais à vontade com seu próprio ser no mundo. A diferença 

causa uma barreira entre eles pela sua incapacidade de lidar com o novo – “Jean avait 

l’impression qu’un mur invisible les séparait. Le temps avait créé cela” (LE CLÉZIO, 

2003, p. 504). No entanto ela é logo superada e, por fim, a conexão se completa e o 

amor romântico finalmente aflora em Jean.  

 
Puis d’un seul coup l’amour est redevenu facile. Le désir, les corps qui se 
mélangent, un seul coeur, un seul souffle, un seul regard [...]. Jean ne savait 
plus si c’était lui en elle ou elle en lui. Plus rien d’autre, plus rien autour, loin 
de cette cité, ayant tout laissé, partir ailleurs, flottant, volant, ou rêvant. Il y 
avait si longtemps. Il pensait que c’était devenu impossible, comme on dit 
que l’histoire ne se renouvelle pas, que jamais rien ne recommence. 
Pourtant Parménide d’Élée : c’est tout un par où je commence, car là je 
retourne. (LE CLÉZIO, 2003, p. 504). 

 

Nessa passagem percebem-se escolhas narrativas mais líricas, percebidas 

pelo uso de determinados adjetivos que contrastam com a objetividade de outras 

passagens para representar esse momento de conexão profunda. O fato de Jean 

finalmente compreender a frase do filósofo grego que o amigo Santos costumava citar 

é alusivo do ciclo que se completa, sustentado pelo sentimento de retorno. 
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O protagonista se prepara para viajar para os lugares de origem de seus 

ancestrais, primeiramente à região da Bretanha de onde saiu Jean Eudes e, 

posteriormente a Maurício – “Il a pensé qu’il fallait aller au bout de cette quête, arriver 

au terme de l’histoire, à son commencement, puisque c’est tout un. À l’origine du conte 

que contait la tante Catherine à La Kataviva, jour après jour” (LE CLÉZIO, 2003, p. 

512).  

A escolha de Le Clézio pela palavra “retorno” para designar o capítulo tem um 

valor simbólico. Certamente não se pode retornar para um lugar onde nunca se 

esteve. Jean executa esse retorno em nome da família Marro, pela tia Catherine, por 

Charles Marro, por Jean Eudes e Marie Anne, personagens que precisaram partir de 

sua terra natal e jamais tiveram a chance de retornar, sendo ele o último elo com a 

memória familiar. O caminho inverso também promove simbolicamente o fechamento 

de um ciclo. Enquanto para a tia a partida e o exílio significaram a infelicidade e a 

perda da identidade, para Jean essa volta às origens promove o sentimento de 

conexão e consolidação do processo identitário que ele inicia na pré-adolescência. 

Aïssa (2013, p. 210) comenta que os personagens que empreendem o retorno à terra 

ancestral têm a possibilidade de entrar em contato com emoções vividas 

anteriormente por seus antepassados, criando uma ligação entre passado e presente 

em que ambos se atualizam. Para ela, a presença física nesses locais constitui a 

“prova de que a pátria de seus ancestrais é um lugar real e não imaginário, que o mito, 

alimentado por anos, tem sua parcela de realidade”60 (AÏSSA, 2013, p. 214).  

Na Bretanha, Jean constata que Runello não existe mais, nem o moinho da 

família, nem os lugares em Lorient por onde passara Jean Eudes, e não há mais 

nenhum descendente da família Marro. A seção que narra esse momento leva o nome 

da região de Saint-Aubin-du-Cormier, e a data de julho de 196861, como um diário, 

embora o narrador seja o mesmo. A busca por essa localização específica dá-se por 

uma curiosidade de Jean em encontrar o lugar onde ocorrera a grande batalha de 

julho de 1488, evento derradeiro onde a Bretanha, após um longo período de revoltas 

dos feudos contra o poder real, perde sua independência e é anexada à França. Le 

Clézio compõe um parágrafo repleto de informações precisas sobre os 

                                                           
60 Do original: “Le voyage dans le passé et les espaces originels prend toute son importance dans la 
mesure où il fournit la preuve que la patrie des ancêtres est un lieu réel et non imaginaire, que le mythe, 
entretenu pendant des années, a sa part de réalité”. 
61 Aqui há um problema de continuidade narrativa pois em julho de 1968 Jean encontrava-se no México, 
partindo de lá somente em outubro. Possivelmente o ano que devesse constar seja 1969. 
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acontecimentos para contextualizar o leitor, no mesmo estilo didático e um tanto 

artificial, por quebrar o fluxo narrativo, conforme já se analisou anteriormente. Embora 

essa história não se relacione diretamente à trajetória da família Marro, é um tema 

sensível ao autor, que busca compreender as raízes mais remotas da história, que 

também é a sua, e que ele sente precisar resgatar para o mundo – “Le silence 

recouvre la lande, le silence recouvre l’histoire” (LE CLÉZIO, 2003, p. 516). 

Aos 27 ou 28 anos62, Jean se casa com Mariam, obtendo uma licença antes 

de integrar finalmente o regimento militar, obrigação da qual ele não poderia mais 

fugir, correndo o risco de ser preso por insubmissão. Ele propõe a Mariam a viagem à 

Oran, mas ela não se sente pronta para reencontrar seu passado, então eles viajam 

a Maurício – “Maurice, c'était plus facile. C’est neutre. Il n’y reste plus personne du 

nom Marro. Juste des fantômes [...]” (LE CLÉZIO, 2003, p. 518). 

O protagonista sabe que Rozilis não existe mais, mas tenta buscar o lugar 

onde a casa outrora ficava. Esse contato com a região, localizada bem no interior de 

Maurício e longe das áreas turísticas que transformaram o país, aproximam-no de 

seus ancestrais, proporcionando-lhe um tipo de compreensão que ele só atinge 

completamente estando presente. 

 
C’est un lieu perdu, séparé de la Maurice actuelle, si différent, Jean a le 
sentiment de voir avec les yeux de son aïeul ce qu’il a regardé il y a cent 
cinquante ans quand il est venu ici63 à la recherche du lieu de sa thébaïde. 
Un monde encore intact, où il pouvait oublier avec Marie Anne et ses enfants 
la vindicte et la médiocrité, et sans doute son échec à faire fortune avec la 
course. Loin de la mer, de la guerre, au coeur de nature. (LE CLÉZIO, 2003, 
p. 521). 

 

Jean também consegue encontrar o lugar que Catherine chamava Bout du 

Monde e é tomado pelas emoções que ela lhe transmitira através de suas histórias. A 

liberdade anunciada pela tia finalmente se concretiza – “[...] il se sent heureux et libre, 

comme si l’eau du bassin du Bout du Monde l’avait lavé” (LE CLÉZIO, 2003, p. 522). 

O livro termina com o encontro de Jean com o túmulo de seus ancestrais.  

 

                                                           
62 Como os eventos se sucedem quase sempre sem indicação temporal, pode-se apenas calcular 
aproximadamente sua idade. 
63 A escolha desse dêitico revela o discurso indireto do narrador. O “aqui” implica a coincidência da 
localização do narrador com o personagem, em contraposição ao uso de “ali”, mais adequado a um 
narrador heterodiegético. 
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Jean découvre une dalle de basalte toute nue, allongée au milieu des 
broussailles. Au centre de la dalle, gravé au ciseau, encore très lisible malgré 
le temps et l’abandon, il y a juste le nom 

MARRO 
Jean n’avait pas espéré pierre plus simple et plus belle pour Jean Eudes et 
Marie Anne. Cette grande dalle noir posée sur la terre, éclairée par la lumière 
du soleil, avec le vent de la mer qui froisse le feuillage des arbres alentour. 
Comme s’il n’y avait personne avant, personne après eux. C’est une 
impression mystérieuse et simple à la fois. C’est ici, sous cette dalle, et nulle 
part ailleurs, que survit le rêve de Rozilis. (LE CLÉZIO, 2003, p. 532). 

 

A busca finalmente se completa e o novo ciclo inicia-se, com a concepção de 

sua filha.  

 

5.3 JEAN EUDES 

  

Conforme abordado anteriormente, o relato de Jean Eudes Marro tem um forte 

apelo histórico, com fatos e personagens reais, aproximando a narrativa relativa a 

esse eixo do gênero romance histórico. As questões de identidade relativas ao 

personagem estão profundamente atreladas ao contexto da época. Embora a 

narrativa seja subjetiva, operando segundo o ponto de vista do personagem e com o 

leitor tendo acesso a seus pensamentos e sentimentos, Jean Eudes é menos 

complexo que Jean Marro. De Jean Marro acompanha-se a evolução psicológica, sua 

identidade e personalidade sendo formadas por uma intrincada fusão entre meio 

social, relações interpessoais e contexto histórico. Jean Eudes, em contrapartida, é 

um personagem plano e um produto direto de seu meio. Apesar de ele se confessar 

mudado ao longo de sua trajetória – “[...] j’ai survécu à cette guerre sans merci. Mais 

j’étais devenu quelqu’un d’autre, j’avais perdu sur le champ de bataille une partie de 

moi-même, mon enfance, ma jeunesse, et sans doute mon avenir” (LE CLÉZIO, 2003, 

p. 60) –, seu caráter em essência não se altera e manifesta-se de forma previsível, 

concordante com sua moralidade, um personagem-tipo idealista. Jean Eudes, além 

de ser a ficcionalização idealizada do antepassado de Le Clézio, serve ao autor como 

veículo de sua própria ideologia, reproduzindo seu posicionamento acerca da 

Revolução Francesa, da escravidão e do passado e da sociedade coloniais, 

concentrando questões que são pertinentes à reconstrução de sua ancestralidade.  

O relato de Jean Eudes Marro se inicia com sua partida da cidade natal bretã 

e o seu alistamento no exército revolucionário. Nesse momento da narrativa alterna-

se o indivíduo e o corpo coletivo. Jean Eudes tem suas particularidades, mas 
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representa, sobretudo, a juventude rural empobrecida que depositava suas 

esperanças na Revolução, a qual acreditava que lhes devolveria melhores condições 

de vida. Essa realidade, somada à precariedade das provisões e o despreparo dos 

voluntários, que não sabiam nada de táticas de guerra ou do manejo de armas, é 

ilustrada em passagens como: 

 
 “Certains de ces enfants [...] sont si pauvres qu’ils se présentaient à la 
conscription pieds nus et en bras de chemise, sans même une capote ou une 
couverture pour la nuit, sans même une besace pour leurs provisions”; “[...] 
certains âgés d’à peine quinze ou seize ans, mais qui en avait déclaré dix huit 
pour être engagés [...]”; “[...] c’était moins l’amour de la patrie que la faim qui 
avait poussé ces enfants à s’engager”. (LE CLÉZIO, 2003, p. 63) 
 
“[...]pour la plupart, les recrues ignorent tout de l’usage des armes. Ce sont 
des jeunes paysans qui s'entendent mieux à manier la fourche et la houe, et 
de toute façon il n’y a pas assez d’armes pour tout le monde.” (LE CLÉZIO, 
2003, p. 75). 
 
“On avait distribué des uniformes, des armes. Pour la plupart des engagés, 
les habits étaient trop grands, les sabres et les piques trop lourds. Beaucoup 
de ceux [...] avaient les pieds en sang“. (LE CLÉZIO, 2003, p. 68-69). 
 
 “[...] cela m’enrageait de voir dans quel état de dénuement le gouvernement 
des ci-devant avait laissé notre Bretagne, et je me disais que s’ils n’avaient 
point été révolutionnaires, ces garçons n’auraient eu d’autre choix que de 
devenir bandits”. (LE CLÉZIO, 2003, p. 64).  

 

Neste último trecho, vê-se a intervenção de Le Clézio na fala de Jean Eudes. 

Isso vai ocorrer em diversos momentos do relato. Além disso, por ser uma narrativa 

em primeira pessoa, o escritor precisa valer-se da fala de Jean Eudes para dar conta 

da contextualização histórica, essencial para sustentar o enredo, o que, tal como em 

outras passagens similares, acaba ficando artificial a exemplo do trecho:  

 
Tout ce qui s'était passé en France depuis que j’avais eu quatorze ans, ces 
événements extraordinaires qui avait bouleversé Paris dans mon 
adolescence et qui m’avaient rempli d’une impatience bouillante, le 
soulèvement du peuple et la prise de la Bastille, la proclamation de la 
Constitution, la Déclaration des droits de l’homme, l’abolition des privilèges, 
la fuite du ci-devant roi et la proclamation de la république, l’enrôlement des 
garçons des collèges en 1791, le discours de distribution de prix où le 
directeur avait lu la liste des noms des engagés volontaires, ajoutant après 
chaque nom, parti pour la défense de notre patrie, et c’était pour cela que 
nous avons décidé de partir nous aussi [...]. (LE CLÉZIO, 2003, p. 66-67). 

 

Apesar disso, nos momentos em que descreve os conflitos corpo a corpo, a 

movimentação pelos espaços físicos, as estratégias de guerra e as investidas 
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militares, o discurso assenta-se de forma natural na fala do personagem, a exemplo 

das narrativas de testemunho de guerra, ganhando em vivacidade e proximidade. 

Entre os diversos efeitos decorrentes de uma situação de guerra, está a 

despersonalização e apagamento do indivíduo em favor da coletividade e essa 

premissa é captada por Le Clézio em diversos momentos. A vivência de Jean Eudes 

é a mesma experiência dos demais jovens; a transformação que ele sofre, a 

passagem definitiva para o mundo adulto, é também a mesma pela qual vão passar 

seus companheiros. Sua memória mescla-se à memória dos outros.  

 
Quand on est jeune, on ne pense pas aux conséquences des décisions qu’on 
prend, on fait tout avec emportement, avec impatience, sans calcul. Je n'étais 
pas le seul à m’engager. D’autres étaient déjà partis [...] Les jeunes gens 
abandonnaient tout, les bêtes, la moisson, pour se jeter sur les routes. (LE 
CLÉZIO, 2003, p. 58). 
 
Comme un temps que je n’avais pas vécu, mais qu’on m’avait raconté, un 
temps qui avait commencé loin avant moi, dans la mémoire d’un autre. Mêlé 
de rêves, d’images, de vacarmes, de cris d’illusions. Mêlé au temps des 
autres, aux souvenirs des autres, aux espoirs et aux désespoirs de autres. 
(LE CLÉZIO, 2003, p. 60). 
 
Le bruit assourdissant des canons, l’odeur de la poudre, le bourdonnement 
d’abeille des boulets, et même le voisinage du sang et de la mort. Comme 
moi, tous ceux qui étaient ici étaient des enfants de la campagne, des fils de 
paysans, des bergers, des ouvriers, venus de la province la plus lointaine. En 
quelques jours, en quelques heures, sur cette frontière, nous étions devenus 
d’autres hommes. (LE CLÉZIO, 2003, p. 127). 

 

Nesse sentido, as questões de identidade experienciadas experimentadas por 

Jean Eudes Marro dizem respeito à sua preservação, devido às circunstâncias 

anômalas, em contraposição a Jean Marro, cuja identidade ainda está em formação. 

Essa problemática, vivenciada ao longo da trajetória do ancestral, é anunciada 

diretamente na narrativa em um sonho do personagem:  

 
Je rêvais que j’annonçais à ma mère que j’étais engagé dans les volontaires, 
pour défendre la Révolution. Elle me disait: « C’est bien, mais n’oublie pas la 
religion de tes ancêtres ». Je me réveillais, [...] je comprenais ce qu’elle voulait 
me dire. Elle me disait qu’il y avait un autre pays, au sein de la nation, et que 
je devais porter ce pays dans mon coeur, sans jamais le renier. (LE CLÉZIO, 
2003, p. 117). 

 

O que a mãe do personagem lhe pede em sonho é que ele se mantenha fiel 

às tradições e costumes de seus familiares e de seu povo, e o que Le Clézio demanda 

do leitor é que atente a essas questões.  
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Jean Eudes é bretão e encontra muitos de seus conterrâneos no exercício 

militar, no entanto, parece haver uma distinção entre ele e os demais. Observando o 

trecho: “Les conversations roulaient, il y avait de temps en temps un rire, une chanson. 

J'écoutais les Bretons qui parlaient dans leur langue, ce mélange de sons gutturaux et 

la mélodie chantante de leur accent” (LE CLÉZIO, 2003, p. 65), nota-se que, apesar 

de aquelas pessoas compartilharem da mesma cultura, o personagem narrador não 

fala nosso sotaque, nossa língua, mas a deles. Mesmo entre os bretões, Jean Eudes 

sabe-se diferente – “Je sais bien que je ne ressemble pas aux autres. Je ne porte pas 

le costume, sauf le gilet noir de mon père” (LE CLÉZIO, 2003, p. 61).  

Conforme os conflitos vão se sucedendo, a Revolução vai tomando rumos 

próprios, em desacordo com os desejos e crenças do povo bretão. Fica-se sabendo 

da notícia de padres assassinados e cristãos perseguidos e impedidos de praticarem 

seus cultos, o que causa revolta no povo camponês religioso. Sua cultura vai sendo 

aos poucos cerceada e os bretões passam a ser inferiorizados em relação aos 

franceses. Além do já mencionado conflito entre Jean Eudes e os jacobinos a respeito 

de seus cabelos, ele vê sua língua ser condenada pela Revolução que ele mesmo 

apoiou, tornando-se finalmente proibida.  

 
Je pensais [...] au mauvais traitement général qui était fait à La Bretagne. La 
langue bretonne n’avait-elle pas été interdite à la Convention par l’abbé 
Grégoire? Et n’avait-on pas moqué Hippolyte Coroller et Joseph Delaville 
quand ils avait osé demander publiquement que les décrets de l’Assemblée 
législative soient traduits en breton? (LE CLÉZIO, 2003, p. 171). 
 
La langue bretonne elle-même devenait condamnable aux yeux des Jacobins. 
Le député Barère n’avait-il pas déclaré à l’Assemblée, en réponse aux 
requêtes des Bretons, que le fédéralisme et la superstition parlent breton. La 
loi du 30 vendémiaire de l’an II, article 7, proclamait que dans toutes les 
parties de la République, l’instruction doit être faite seulement en français. (LE 
CLÉZIO, 2003, p. 177). 

 

A Revolução, que deveria promover a liberdade e a igualdade dos povos 

acaba por criar um ambiente de perseguição política e intolerância, tão violenta e 

injusta como fora a monarquia (AÏSSA, 2013). Todos esses fatores, além das 

consequências da guerra, que tornaram a pobreza ainda mais acentuada por todo o 

país, impelem Jean Eudes para a partida rumo a outra terra, onde ele julgava poder 

viver de acordo com suas convicções. É interessante notar que, mesmo decepcionado 

com os rumos que a Revolução toma, enquanto ruma para sua nova terra, Jean 

mantém-se simbolicamente fiel a ela. Em seu diário de bordo as marcações temporais 
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empregam as notações do calendário revolucionário. Assim, tem-se “Du 20 au 30 

ventôse l’an VI”, “Du 1er germinal”, “1er prairial l’an VII”, entre outros. Os relatos 

terminam com a marcação “Le 16 Thdor l’an VI-3 août 1798”, data de sua chegada à 

Maurício, em que ambas as notações são empregadas. A partir daí suas anotações 

em Nauscopie, por exemplo, são marcadas pelos meses e anos do calendário padrão, 

simbolizando a renúncia a esse sistema que não tem mais lugar e a esperança na 

nova terra. 

A segunda parte da aventura de Jean Eudes descreve o choque de valores e 

os conflitos surgidos entre ele e os habitantes locais desde sua chegada na ilha. 

Através do olhar de Jean, Le Clézio expõe o funcionamento da sociedade mauriciana 

e as condições de vida das diferentes classes sociais do lugar, denunciando o abismo 

da desigualdade. 

 
Tout le long du chemin, notre charrette avançait par les rues défoncées, au 
milieu des flaques de boue et des immondices. Nous passions devant des 
maisons en bois sans portes, faites de mauvaises planches, couvertes de 
mauvaise paille. Partout les animaux erraient en liberté, et le centre des rues 
était occupé par un égout où stagnait une eau noire à l’odeur infecte. Sur les 
trottoirs des pierres bancales se pressait une foule bigarrée et bruyante, des 
grands Blancs descendus de leurs calèches côtoyant les esclaves en haillons, 
des enfants tout nus debout contre les murs, des vieilles femmes titubant sous 
les poids des leurs charges. (LE CLÉZIO, 2003, p. 215-216). 
 
Lorsque nous sommes arrivés dans l’île, l’on nous a attribué aussitôt des 
esclaves, ce que j’ai d'abord refusé avec indignation, comme contraire à nos 
principes. Mais ma femme m'a convaincu de les acheter, en me faisant 
observer que je pouvais ensuite les affranchir, ce que j’ai fait. (LE CLÉZIO, 
2003, p. 218). 
 
Depuis son arrivée, Marie Anne a été émue par la condition malheureuse 
dans laquelle vivent la plupart de gens de couleur. Non seulement les 
esclaves, mais les libres et les affranchis, subissent le mépris et les mauvais 
traitement des Blancs. Pour quelque vétille, ils sont saisis, mis aux fers ou 
fouettés en public, ou sont exposés dans cette sorte de carcan qu’on appelle 
les fourches. Ils n’ont pas le droit d’approcher les quartier des Blancs, et sont 
relégués dans les zones insalubres du port [...]. (LE CLÉZIO, 2003, p. 221). 

 
 

Essa realidade insalubre e opressora das classes mais baixas contrasta com 

o estilo de vida de ostentação levado pela elite da ilha, que é duramente criticado pelo 

escritor por meio da fala de Jean Eudes, conforme se apreende do parágrafo a seguir, 

transposto na íntegra:  

 
Et c’est un grand sujet d’étonnement pour les nouveaux venus que nous 
sommes que de voir la différence qui sépare les Français de France de leurs 
compatriotes des tropiques. Ici, ce ne sont que fêtes, bals, festins, auxquels 
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la société enrichie n’invite que ceux qu’elle veut admettre en son sein. À la 
sortie de l’église, les femmes rivalisent de tenues extravagantes, robes de 
soie et d’organdi, coiffes et chapeaux, bijoux d’or et d’argent. Elles s’entourent 
de toutes sortes d’artifices imités du Grand Siècle, comme si elles étaient des 
ci-devant marquises ou comtesses, et il faut voir comme elles promènent le 
long de la Chaussée jusqu’au jardin de la Compagnie, abritées du soleil par 
de grands parasols portés par leurs négrillons en livrée. Et quand on sait leurs 
noms, cette mascarade est encore plus comique, car elles s’appellent Jubin, 
Pépin, Lhôte, Latour, Fouquereau, Cheval, Mabille, Bélin, Guérin, Cassette, 
Roux, Saulnier, Beaublanc, et elles ont oublié que leurs parents sont venus, 
engagés par la Compagnie comme fermiers, tonneliers, cuisiniers, 
boulangers, et que ceux de leur famille qui sont restés au pays doivent lutter 
à chaque instant pour trouver du pain, du bois de chauffe ou une harde de 
laine. Mais telle est la force de l’ingratitude, ou peut-être seulement l’oubli, 
que, transportés dans cette île d’abondance à l’autre extrémité du globe, ces 
gens ne songent qu’à se divertir et à s’étourdir dans le luxe, sans aucune 
pensée pour les miséreux qui vivent à côté d’eux. (LE CLÉZIO, 2003, p. 222-
223). 

 

A profusão de detalhes e a elaboração excessivamente descritiva constrói 

para o leitor uma imagem bastante precisa, à maneira de uma pintura, do exagero e 

da extravagância dessa parcela da sociedade. O tom irônico acompanha cada 

situação descrita, ressaltando o olhar crítico. A longa enumeração de sobrenomes tem 

uma função enfática no discurso, de modo a dar uma ideia da dimensão dessa 

estrutura social e demonstra um trabalho de pesquisa de Le Clézio, que chama a 

atenção para as origens humildes desses nomes de família. Esse trecho revela uma 

questão identitária bastante importante para a lógica colonial que é a inversão de 

valores operadas em um novo contexto. Ao verem-se na situação da classe 

dominante, devido a um deslocamento de referencial, os indivíduos, antes 

marginalizados pelas consequências da pobreza e exclusão social, passam a 

mimetizar o comportamento das classes superiores, renegando suas origens e 

identidades e assumindo outro papel. É essa a lógica, baseada no desejo do oprimido 

de usurpar o lugar do opressor, que Frantz Fanon, em sua obra Os condenados da 

terra (1968), salienta ao descrever a relação entre colonizado e colonizador.  

A prosperidade da sociedade aristocrática da ilha dependia diretamente da 

perpetuação do regime escravocrata e por isso as ideias revolucionárias de Jean 

Eudes, que pretendia abrir uma escola voltada para a população negra, eram vistas 

com desconfiança e repelidas. Para a parcela detentora da propriedade não poderia 

haver tratamento igualitário entre franceses e negros pois se acreditava que, se 

instruídos, os negros se revoltariam, massacrando a população branca, em minoria, a 

exemplo do que acontecera em Saint-Domingue.  
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As decisões relativas à manutenção da ordem social eram tomadas por um 

comitê, em sua maior parte constituído por proprietários de terra cujos nomes eram 

temidos pelos negros e que reuniam ideias inaceitáveis para Jean Eudes – “Dieu me 

préserve d’entrer jamais dans ce Comité! Je n’ai pas fui le climat de délation des sans-

culottes pour me retrouver dans le même ennui au bout de monde!” (LE CLÉZIO, 2003, 

p. 220). O posicionamento de Jean Eudes gera atrito nesse meio dominante, 

impulsionando sua exclusão do convívio social.  

 
Beaucoup de gens d’ici sont indifférents au sort des malheureux, car aucun 
ne s’est soucié d’affranchir les esclaves malgré le décret de pluviôse l’an II, 
bien au contraire, ils ont expulsé loin de la colonie les envoyés de la 
Convention venus proclamer l’abolition du servage. Et certains me 
considèrent comme un fou, ou comme un dangereux utopiste pour avoir 
affranchi mes esclaves”. (LE CLÉZIO, 2003, p. 222). 

 

Para reiterar a incorruptibilidade de seu personagem, Le Clézio contrapõe-no 

ao amigo Mervin, companheiro de Jean Eudes desde o início de seu engajamento na 

Revolução e que também viaja para Maurício em busca de uma nova vida. A diferença 

de conduta dos dois sempre fora demarcada pelo autor. Enquanto um inclinava-se 

para usufruir da prostituição de mulheres durante o serviço militar, Jean permanecia 

fiel à sua noiva, o que era motivo de incompreensão e motejo para o amigo. A distância 

acentua-se na nova terra, com o amigo aderindo à lógica da sociedade escravocrata, 

culminando finalmente na ruptura da amizade. 

 
[...] je me suis éloigné peu à peu de Mervin, dont la conduite ici n’a cessé de 
me déplaire. Depuis son arrivée, il s’est laissé aller à son penchant naturel 
pour la débauche, et de plus a changé ses idées révolutionnaires pour 
épouser la cause des propriétaires terriens, qui sont ici de nouveaux 
aristocrates. Il est donc de toutes les fêtes, qui sont nombreuses, et ne 
cherche guère à assurer son avenir par le travail. (LE CLÉZIO, 2003, p. 219-
220). 

 

Assim, vai-se criando um personagem nos moldes do herói, cujas atitudes 

nobres e caráter ilibado alimentam tanto a mitologia familiar ficcional dos Marro como 

espelham o desejo de Le Clézio de expurgar o passado colonial da própria família. A 

retidão moral é compartilhada também pela mulher de Jean Eudes, Marie Anne, que, 

particularmente tocada pela condição miserável do povo negro de Maurício, passa a 

distribuir comida, prestando um papel assistencialista principalmente junto às crianças 

pobres.  
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Em algum momento da narrativa, o personagem declara – “Nous avons 

découvert peu à peu notre nouvelle patrie. C’est une île non pas très grande, mais qui 

paraît étendue par sa diversité et sa nouveauté” (LE CLÉZIO, 2003, p. 219). Esse é o 

princípio de seu enraizamento na nova terra, o reconhecimento identitário que o liga 

a um grupo maior, o da pátria, apesar dos conflitos com a população local. Quando 

ele fala sobre a diversidade e a novidade da ilha, é também Le Clézio que está falando, 

construindo através do olhar de Jean Eudes a história da terra ancestral. A presença 

do escritor é sentida também nas descrições detalhadas de Jean Eudes sobre alguns 

lugares da ilha, que indicam uma familiaridade somente possível pela observação 

muito próxima e atenta do lugar. 

 
Il faut imaginer la courbe parfaite de cette baie, surmonté au nord par la 
montagne du Rempart et au sud par la tourelle de Tamarin, la grande plage 
de sable jaune, la forêt qui descend jusqu’à la mer et s’ouvre pour laisser 
passer le passage à l’estuaire d’une rivière limpide. Les fortifications et la 
découverte sont au sud, à la rivière Noire. (LE CLÉZIO, 2003, p. 226). 

 

Antes de mudar-se para o interior da ilha com a família, Jean Eudes abre um 

comércio para revender as mercadorias trazidas da Europa, as quais ele sabia 

renderem muito mais na ilha, onde havia falta delas. Essa prática era comum no 

regime econômico colonial e um dos primeiros indícios de um capitalismo nascente, 

do qual nem o personagem, em seu perfil heroico, foge. Ele emprega os negros que 

libertara em sua loja em troca de salário. 

Jean Eudes também vai exercer atividade militar a serviço do governo, alguns 

dias por mês, ajudando no serviço de guarda que garantia os negócios marítimos e 

mantinha a ameaça dos marrons contida.  

  
Nous avons sous nos ordres un bataillon du régiment noir dont nous devons 
surveiller la manoeuvre. Voilà qui permet de mesurer le bienfait de la liberté 
accordé aux gens de couleur, car ce régiment, composé d'affranchis soldés 
par la république, montre un développement exemplaire, et ces hommes à 
qui l’on confie le soin de défendre la colonie le font sans rechigner, même 
dans les travaux les plus rudes. Ce sont eux qui ont aussi la charge de 
poursuivre et de détruire les marrons dont les brigandages mettent en danger 
toute île. Ainsi, ceux qui refusent le décret d'émancipation des esclaves au 
prétexte qu’il provoquerait le soulèvement général de la population de couleur 
ont, avec la garde noire, à chaque instant la preuve du contraire. (LE CLÉZIO, 
2003, p. 224. 
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A relação do personagem em relação aos marrons é ambígua. Ao mesmo 

tempo em que ele reconhece sua motivação e propósitos e direito à terra, ele ainda 

os vê como perigosos, tanto quanto os demais habitantes brancos da ilha.  

 
Les marrons sont des esclaves fugitifs qui se sont échappés des plantations 
où on les maltraite. Certains de ces Noirs marrons, à ce qu’on dit, descendent 
des esclaves échappés aux Hollandais, et qui ont toujours vécu dans le 
montagnes près du Morne. Ils sont de ce fait les plus anciens habitants de 
cette île, et aussi les plus déshérités, redevenus sauvages par la vindicte de 
ceux qui les traquent sans merci. (LE CLÉZIO, 2003, p. 227). 

 

É necessário não perder de vista, no entanto, as implicações das falas de 

Jean Eudes. No trecho anterior, ele enaltece a liberdade concedida aos negros 

alegando que eles são dedicados ao trabalho, inclusive o pesado, e que se 

encarregam de perseguir e destruir os marrons. Essas afirmações podem camuflar 

um racismo latente também da parte dele, uma vez que ele constrói a imagem do 

negro dócil e enaltece as qualidades ligadas à subserviência. A proteção que ele e a 

mulher oferecem ao povo negro é a proteção paternalista e condescendente. Embora 

não se possa afirmar que a obra de Le Clézio seja literatura colonial, esse eixo do 

romance Révolutions por vezes representa o tipo de abordagem literária criticada por 

Augel (2007): 

 
A literatura colonial articula sempre uma apologia do colonialismo, mas 
também faz transparecer as diversas faces da perfídia do sistema. 
Denomina-se em geral literatura colonial os textos escritos por metropolitanos 
que, tendo passado algum tempo na África ou em outros espaços 
colonizados, produziram textos em que o olhar etnográfico ressaltava a 
alteridade e onde a descrição dos costumes e do ambiente em que viviam as 
diferentes “tribos” africanas podia até mesmo representar um interesse 
verdadeiro pelo país e pela gente, ultrapassando o mero pincelar da cor local. 
Sempre, porém, um olhar de fora, onde se mesclavam o fascínio e o repúdio, 
camuflado às vezes em piedade ou paternalismo. (AUGEL, 2007, p. 128). 

 

Para compensar essa visão dicotômica entre os negros libertos, diligentes e 

honestos, contra os negros fugidos, violentos e ameaçadores, Le Clézio contrapõe, 

em alternância de narrativa, o enredo de Kiambé. Por meio dessa seção, o leitor tem 

acesso a outra perspectiva da situação, compreendendo as razões da revolta, a 

necessidade da liberdade e a luta contra a opressão, o que favorece uma visão mais 

completa. 
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5.4 KIAMBÉ 

 

A personagem Kiambé só vai aparecer na parte final do romance, logo após 

o fim da seção Nauscopie, embora os eventos relatados pela personagem comecem 

e decorram paralelamente à vida de Jean Eudes. A seção que lhe diz respeito 

denomina-se Kilwa, que é uma ilha da Tanzânia, lugar citado em mais de um momento 

pela personagem. Pode ter-se a impressão de que é esse o país de sua origem pela 

referência física e a sequência do relato, porém, mais tarde, tem-se a afirmação: 

“Balkis, Noire du Mozambique, je ne sais plus ce qu’a été ma vie autrefois” (LE 

CLÉZIO, 2003, p. 478).  

Kiambé está o tempo todo afirmando e reafirmando quem é no relato, 

reforçando a todo momento suas origens, o que contrasta com sua condição de 

indivíduo que foi desenraizado. A reiteração narrativa representa seu esforço em 

permanecer ligada às raízes e à sua identidade.  

A noção de identidade plural de Kiambé difere bastante do conceito de 

identidade individualista do mundo globalizado. Ao afirmar-se, ela resgata a mitologia 

de seu povo, repetindo os nomes de pessoas, seres, lugares e elementos que fazem 

parte de sua cultura, arrogando-os como sendo parte de si. A seção inicia-se assim: 

 
Mon nom est Kiambé, celle qui a été créée, je suis Uzuri, je suis Wimbo, je 
suis guerrier Askari, vêtu de sa peau de buffle et armé de sa sagaie, je suis 
Malaika l’ange, Simba le lion, Fisi la hyène, Twiga la girafe, je suis Moto le 
feu, Tembo qui marche en faisant claquer ses défenses, je suis le tambour 
Ngom, qui annonce la guerre dans la savane, jusqu’aux mers intérieures, 
jusq’aux montagnes enneigées, jusqu’à Arusha, jusqu’à Unguja, qu’on 
appelle aussi Zanzibar, jusqu’à Songa Mnara, jusqu’à Kila Kisiwani.  
Je suis tous ces noms, tous ces lieux, j’ai le visage et le corps de tous ces 
hommes, de tous ces femmes qui m’ont portée, je suis à la foi benti, leur fille 
chérie, et mkei, leur femme, leur mère, car je les ai mis au monde dans ma 
douleur. (LE CLÉZIO, 2003, p. 407). 
 

 

Apesar da afirmação de que ela nunca mais pôde usar a própria língua para 

se comunicar, o relato é recheado desses termos estrangeiros, relativos à sua cultura. 

Essa estratégia cria no leitor um misto de estranhamento, pelo contato com uma língua 

desconhecida, e familiaridade, pela maneira como esses nomes são apresentados 

naturalmente no discurso da personagem. 

O relato de Kiambé reconstrói sua trajetória errática, desde seu rapto, as 

sucessivas vendas e deslocamentos, até sua prisão em Maurício por causa da 
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rebelião de escravos. Le Clézio, bastante tocado pela questão dos povos negros 

escravizados, usa a fala de Kiambé para denunciar as condições precárias de vida, a 

violência e os maus tratos sofridos por eles e seu processo de marginalização e 

exclusão social. Muitas dessas passagens possuem riqueza de detalhes, de modo a 

tornar mais vívida a narrativa. Os trechos a seguir abordam a desigualdade entre os 

povos africanos e a dominância de um sobre o outro, expondo que o processo de 

escravização contava com conivência dos próprios negros.  

 
Le maître manie son fouet, un fouet très lourd en peau de buffle, quatre 
lanières tressées qui se terminent par une série de noeuds pour mordre la 
chair. Le maître peut tuer qui il veut avec son fouet. Quand il est las de 
fouetter, il tend le bras, et son esclave Mbwa [outro povo africano escravizado] 
le chien s'approche, prend le fouet et continue. (LE CLÉZIO, 2003, p. 407). 
 
Puis après des jours, des guerriers sont venus et ont violé toutes les femmes, 
et moi aussi un homme m’a forcée et j’ai cru que j’allais mourir à cause du 
sang que je perdais de l’entrejambe. (LE CLÉZIO, 2003, p. 410). 

 

Aïssa (2013, p. 72) observa que Le Clézio “frequentemente recorre a relatos 

de estupro a fim de colocar em evidência a vulnerabilidade e a fragilidade das 

mulheres frente à brutalidade dos homens”64. 

O navio negreiro que traz Kiambé à Maurício, em 1817, é impedido de aportar 

devido à proibição inglesa ao tráfico de novos escravos, apesar disso, é esse o destino 

que a aguarda. O relato da travessia é bastante tocante e expõe a desumanização a 

que eram submetidos os escravos, não poupando detalhes fisiológicos que 

aproximam o estilo da escrita dessa seção ao gênero naturalista.  

 
Vers le soir, les esclaves habillés de longues robes blanches nous apportaient 
à manger, l’un portant une marmite, l’autre une cuiller en bois, et ils mettaient 
de la pâte de millet dans nos mains. Puis venait un autre esclave qui portait 
une outre d’eau et qui nous faisait boire à tour de rôle. Et déjà le fond du 
bateau était plein d’immondices, et chaque fois qu’un esclave nettoyait en 
jetant un seau à la mer, l’odeur était si forte qu'il fallait retenir le souffle. (LE 
CLÉZIO, 2003, p. 411). 
 
Les premiers temps, tout le monde était malade, puis la mer s’est calmée, ou 
nous nous sommes habitués, et plus personne ne vomissait. Mais au 
troisième jour, un autre mal est entré dans le bateau. C’était un mal qu’on 
appelle chez nous ndui, qui frappe très vite, et couvre le corps des plaies, et 
l’odeur qui s’en dégage est celle de la mort. [...] D’abord il y en a deux qui sont 
morts dans la cale, et les esclaves en robe sont venus les chercher, ils ont 
détaché les chaînes et ils ont jeté les corps à la mer [...]. Les jours suivants, il 
y en a eu d’autres, deux, puis trois, puis six. [...] les Wabwa les détachaient et 

                                                           
64 L’auteur a souvent recours aux récits de viols, afin de mettre en évidence la vulnérabilité et la faiblesse des 
femmes devant la brutalité des hommes. 
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les jetaient à la mer, même ceux qui étaient vivants, et on entendait leurs cris 
de peur quand la mer se refermait sur eux. (LE CLÉZIO, 2003, p. 413). 

 

Por meio do relato de Kiambé tem-se também um panorama da situação da 

população negra de Maurício – “Cette année de 1822 il y eut beaucoup de révoltes 

d’esclaves, et les marrons étaient dans les montagnes. [...] Partout les esclaves étaient 

maltraités et mouraient de faim” (LE CLÉZIO, 2003, p. 433). A fuga dos negros para 

as montanhas, para libertarem-se do jugo da escravidão na cidade, é um exemplo de 

deslocamento do centro para a periferia, movido pela segregação social, conforme 

pontua Aïssa (2013). 
Já foi comentado em outro capítulo sobre o destino da personagem em 

Maurício, mas é preciso pontuar ainda algumas outras questões. Vendida a uma casa 

senhorial, onde se torna uma escrava doméstica de confiança, Kiambé é tratada de 

forma protetora, mas sempre com relativa distância. 

 
Mademoiselle Alix [...] m’a dit que je serais à elle, et qu’elle me protégerait. 
Je ne comprenais pas ses paroles, mais je comprenais ses yeux doux, son 
sourire. Elle m’a donné une robe qui lui avait appartenu quand elle était enfant 
[...]. Mais je n’ai jamais pu porter des souliers, mes pieds étaient trop larges, 
trops durs. (LE CLÉZIO, 2003, p. 430). 

 

Ela tem acesso às roupas da senhora, mas sua diferença a impede de poder 

usar sapatos, mantendo a dinâmica de pertencimento e marginalização sempre em 

jogo, o que se reforça com a dificuldade de dominar a língua dos patrões, o que já foi 

comentado no capítulo três. 

Apesar do medo que a patroa buscou incutir-lhe em relação aos demais 

escravos da fazenda, a identificação, a familiaridade e o apelo às raízes prevalece.  

 
Mais la nuit, j'écoutais le vent apporter le bruit de leurs voix, leurs chants, ou 
le roulement du tambour. Je frissonnais en les écoutant, parce que je me 
souvenais du temps de mon enfance, avant mon enlèvement [...] 
Une nuit, je me suis échappé et j'ai marché jusqu'aux champs, du côté de la 
rivière. J'avais peur et en même temps j'avais envie d'aller là-bas, je ne 
pouvais pas y résister. [...] Je ne savais pas pourquoi je marchais à travers 
les champs, mais j'étais heureuse, je retrouvais tous les noms que j'avais 
connus autrefois, ils revenaient dans ma tête et se cognaient dans ma 
poitrine, dans mon ventre. Uzuri, Moshi, Mkalamu, Shinyanga, Singid, Kijiji 
mon village, et eux tous, Kipofu l'aveugle, Kiziwi le muet, Mjomba mon oncle 
paternel, Moto le feu, Nzige la sauterelle, Mbou le moustique, et Malaika 
l'ange [...] (LE CLÉZIO, 2003, p. 431-432). 
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Kiambé, afrontando as regras de sua patroa, faz de suas fugas noturnas um 

hábito até o dia em que é surpreendida por ela, sendo expulsa da casa e obrigada a 

casar-se com o escravo que mais lhe assustava como punição. Esse homem 

embriagava-se toda noite e batia nela como castigo por ela recusar-se a ter relações 

com ele, estuprando-a até o dia em que ela consegue fugir para unir-se ao bando de 

Ratsitatane. Aïssa (2013) enfatiza a coragem, a resistência e a resiliência de Kiambé 

que, após todos os sofrimentos e injustiças que sofre, assume sua própria vida, 

lutando pela sua liberdade e reassumindo sua identidade – “Je suis Kiambé. Je ne 

suis pas Balkis. Je suis redevenue celle que j’étais, il y a longtemps, quand les voleurs 

d’enfants sont venus dans mon village et ont tué mon père. [...] C’est lui, c’est 

Ratsitatane qui m’a rendu cela” (LE CLÉZIO, 2003, p. 436). 

Após a captura do bando de Ratsitatne pelas autoridades da ilha, Kiambé, 

considerada louca por afirmar-se mulher dessa figura lendária, é aprisionada em um 

hospital para dementes. Sua gravidez, contudo, desperta a piedade do médico que a 

trata, e ela passa a viver em uma cabana no terreno do hospital, pagando o aluguel 

com trabalho, conquistando enfim sua liberdade.  

Tanto o relato de Kiambé como o de William Stone enaltecem a força e a 

integridade de Ratsitatane. Através dos dois, Le Clézio alimenta o mito do herói ao 

qual o povo de Maurício associa o processo de libertação do povo negro. Segundo 

Kiambé: “Ratsitatane est notre maître. Il est grand et fort, il porte sur la poitrine un 

collier qui le rend invincible” (LE CLÉZIO, 2003, p. 436). No relato de William Stone: 

  
Je reconnus Ratsitatane sans peine car malgré les épreuves des jours passés 
à fuir dans la montagne, il ne se tenait pas dans la posture humiliée des 
esclaves fugitifs, mais il était debout fièrement et son visage portait 
l’expression orgueilleuse d’un homme qui n’a jamais cessé d’être libre. (LE 
CLÉZIO, 2003, p. 442). 

 

Também através da fala de Violette, Le Clézio expõe a humilhação e a 

violência praticadas contra os escravos fugidos, denunciando mais uma vez o legado 

da escravidão.  

 
Chaque matin, les gardiens ouvrent les grilles de fer du bagne, et nous 
avançons deux par deux dans la cour pour être attachés à la chaîne. Nous 
sommes ensuite attelés au joug comme des bœufs, pour tirer les charrettes 
dans les rues du Port. Nous avançons lentement à travers la ville, et les gens 
s’écartent sur notre passage, même les Noirs libres et les esclaves, car nous 
sommes sales et maudits comme les lépreux. Je ne connais pas les noms de 
ceux avec qui je suis attelé. Personne ici n’a de nom. Nous sommes nus, la 
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boue et les excréments ont fait une croûte sèche qui ne part plus. Quand nous 
arrivons à la place d’Armes, vers le Caudan, les femmes cachent leur visage 
de crainte et de dégoût Les enfants nous guettent derrière les arbres, ils 
sifflent et nous jettent des cailloux en riant. Le fouet des gardes mord nos 
épaules, et nous courons un peu plus vite, avec le joug qui fait saigner nos 
épaules. (LE CLÉZIO, 2003, p. 486). 

 

Nessa passagem ilustra-se a despersonalização do escravo pela negação do 

nome e pela supressão da individualidade, além do processo de animalização total, 

reforçada pelas condições precárias, pela nudez, pela sujeira e pelo trabalho 

degradante a que são submetidos. A reação das pessoas quando eles passam 

demonstra o intenso grau de marginalização e exclusão social. A mesma cena 

descrita e vivida por Violette é observada de fora por Marie Anne e narrada por ela, 

no único momento em que as tramas se encontram diretamente. Nas palavras de 

Marie Anne: 

 
Lorsque j’accompagnais mes enfants en ville, à chaque instant nous étions 
témoins des scènes d’injustice et de mauvais traitements que certains 
habitants infligeaient aux gens de couleur. Malgré les ordres du gouverneur 
Farquhar, nous croisions sur notre route les colonnes d’esclaves chargés de 
lourdes chaînes, ou entravés par des fourches. Même les femmes étaient 
enchaînées de la sorte. Les châtiments publics n’avaient pas été abolis 
comme l’avait exigé la loi, et j’ai vu des femmes fouettées sur place pour des 
menus larcins, d’autres condamnées à être exposées des jours entiers au 
soleil, attachées à des billots devant les maisons de leurs maîtres. Le matin, 
nous croisions souvent dans les rues la colonne des convicts qui partaient 
nettoyer le grand égout, des hommes réduits à l’état de bêtes, nus, couverts 
de plaies et d’immondices, attelés à des charrettes comme du bétail. Et quand 
je m’indignais de cela, je suscitais les railleries des femmes de la bonne 
société, qui me disaient: quoi? Appelez-vous nos semblables ces godrons, 
âmes et peaux noires? (LE CLÉZIO, 2003, p. 492). 

 

A trama Kilwa no romance Révolutions, que compreende as histórias de 

Kiambé, Ratsitatane e Violette, tem a função de deslocar o foco narrativo para o 

problema da escravidão do ponto de vista interno, de quem o vivenciou, permitindo ao 

leitor maior proximidade e empatia e tornando a denúncia do escritor mais consistente. 

Esse fio narrativo também tem o objetivo de manter em perspectiva a temporalidade 

do enredo, dando a ideia de concomitância e subsequência das ações, uma vez que 

uma parte da vida de Kiambé desenrola-se contemporaneamente à vida de Jean 

Eudes e de Marie Anne.  
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5.5 AS VOZES NARRATIVAS EM RÉVOLUTIONS 

 

Bellamine Ben Aïssa (2013) observa que a obra de Le Clézio, devido à mistura 

de gêneros e formas, em que interagem História, ficção e autoficção, consiste em uma 

escrita heterogênea e híbrida. Segundo ela, a heterogeneidade é a marca e a tradução 

próprias de uma “poética da marginalidade”, e o hibridismo, expresso pela 

multiplicidade de instâncias narrativas e superposição de vozes, vai caracterizar uma 

escrita polifônica. Para a autora, dentro do conjunto da obra de Le Clézio, Révolutions 

seria o romance polifônico por excelência, conforme explica:  

 
nós assistimos à intervenção de vários personagens que podem, de maneira 
excepcional ou episódica, tomar a voz [narrativa] e virem a ser, por um breve 
instante, narradores intradiegéticos. A narrativa é projetada, então, do nível 
extradiegético, onde um narrador onisciente conta a história do protagonista 
Jean Marro, a um nível metadiegético, onde um personagem secundário 
torna-se, ele mesmo, narrador de sua própria história – nível homodiegético 
– ou a história de um outro [personagem] – nível heterodiegético. Essas 
intrusões na narrativa principal são chamadas por Bakhtin “discurso direto do 
outro”.65 (AÏSSA, 2013, p. 252). 

 

Esse “discurso direto do outro”, conforme explica a autora, é “quando o 

narrador cede seu lugar e se apaga diante de uma segunda instância narrativa, um 

personagem que assume a voz [narrativa] e que intervém na história exprimindo-se 

na primeira pessoa do singular, através do discurso direto”66, intensificando a 

oralidade no romance. (AÏSSA, 2013, p. 249). 

Não há dúvidas de que Révolutions é essencialmente estruturado a partir da 

pluralidade de vozes e da alternância de perspectivas, além da variedade de registros 

e estilos narrativos, conforme já foi apontado. Dessa maneira, concorda-se com a 

autora em classificar esse romance como heterogêneo e híbrido, contudo, é preciso 

tomar cuidado em categorizá-lo como polifônico. 

                                                           
65 No original: “[...] dans Révolutions, ce récit polyphonique par excellence, nous assistons à 
l’intervention de plusieurs personnages qui peuvent, d’une manière exceptionnelle ou épisodique, 
prendre la parole et devenir pour un court instant des narrateurs intradiégétiques. Le récit est projeté, 
alors, du niveau extradiégétique où un narrateur omniscient raconte l’histoire du protagoniste Jean 
Marro à un niveau métadiégétique où un personnage secondaire devient, lui-même, narrateur de sa 
propre histoire – niveau homodiégétique – ou de l’histoire d’un autre – niveau hétérodiégétique. Ces 
intrusions dans le récit principal sont appelés par Bakhtine « discours direct d’autrui ».” 
66 No original: “On parle de « discours direct d’autrui » quand le narrateur cède la place et s’efface 
devant une deuxième instance narrative, un personnage qui prend la parole et qui intervient dans le 
récit en s’exprimant à la première personne du singulier, à travers un discours direct”. 
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Alguns autores e críticos atentam para o fato de que não existe uma 

unanimidade na aplicação do conceito e sua popularização e vulgarização acabaram 

por alterar seu sentido original (ROMAN, 1992; TEZZA, 2003).  

Cristóvão Tezza (2006) explica a polêmica em torno do termo: 

 
O russo Mikhail Bakhtin (1895-1975) criou uma das categorias mais atraentes 
da Teoria Literária das últimas décadas do século 20: polifonia. Tomando a 
palavra de empréstimo da arte musical, isto é, o efeito obtido pela 
sobreposição de várias linhas melódicas independentes mas 
harmonicamente relacionadas, Bakhtin emprega-a no seu livro sobre 
Dostoiévski, publicado pela primeira vez em 1929, para definir 
especificamente tanto a obra de Dostoiévski quanto o que ele chama de “um 
novo gênero romanesco”, o “romance polifônico”. Essa expressão teve uma 
carreira tão errática quanto a do próprio Bakhtin.  
[...] Transformada em moda, a polifonia bakhtiniana perde o seu sentido de 
origem e se torna exatamente aquilo que negava: uma instância narrativa 
estrutural da Literatura ou da Lingüística, confundindo-se, muitas vezes, com 
simples intertextualidade; tornada um conceito reiterável, passa a ser um 
modelo a se aplicar em qualquer narrativa com dois ou três pontos de vista 
gramaticais distintos. Mas a complexidade do conceito para aqueles que se 
debruçavam com mais cuidado sobre ele não era mesmo fácil de resolver. 
(TEZZA67, 2006, apud BRAIT, 2006, p. 14-15). 

 

Em seu livro Bakhtin e o formalismo russo (2003), Tezza afirma que Bakhtin, 

ao propor o termo polifonia, estava formulando um projeto que desse conta de 

diversas categorias filosóficas que lhe interessavam68 e encontrou na obra de 

Dostoiévski a síntese e a adequação perfeitas à complexidade do conceito, 

consistindo, à rigor, no único romancista que o aplicou em sua plenitude (TEZZA, 

2003, p. 141). Sendo assim, “o conceito de polifonia é uma categoria não reiterável” 

(TEZZA, 2003, p. 148). 

O grande impasse da crítica é que os estudos de Bakthin davam margem para 

a interpretação de que existe uma superioridade intrínseca ao romance polifônico69, 

que seria um gênero mais democrático, “valor altamente positivo no imaginário da 

segunda metade do século XX” (TEZZA, 2003, p. 146), em detrimento do romance 

                                                           
67 TEZZA, C. “A polifonia como categoria ética”. In: Cult Especial Biografia, São Paulo,n. 4, p. 24-26. 
 
68 Tais como: “a ‘filosofia da vida’ de Bergson, o neokantismo, o materialismo histórico, a teosofia e a 
antroposofia, as doutrinas éticas (altruísmo, utilitarismo, a ética de Cohen), o imperativo categórico de 
Kant, o subjetivismo e o psicologismo, o dionisismo de Nietzsche, a teoria de Spengler, o niilismo 
cultural (Tolstoiísmo), o racionalismo em suas várias formas.” (TEZZA, 2003, p. 139). 
69 Segundo Bakhtin (1999 apud TEZZA, 2003, p. 146, tradução do autor): “Devemos renunciar aos 
nossos hábitos monológicos, de modo que possamos nos sentir em casa na nova esfera artística que 
Dostoiévski descobriu, de modo que possamos nos orientar nesse incomparavelmente mais complexo 
modelo artístico do mundo que ele criou”. A obra citada é BAKHTIN, M. Problems Of Dostoevsky’s 
Poetics, 1977. 
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monológico, “autoritário e centralizador” (TEZZA, 2003, p. 149), “gerando uma espécie 

de ‘caça à polifonia’ a qualquer preço” (TEZZA, 2003, p. 159). 

Paulo Bezerra (2005) compara as duas modalidades de romance propostas 

por Bakhtin.  

 
[...] à categoria de monológico estão associados os conceitos de 
monologismo, autoritarismo, acabamento; à categoria de polifônico, os 
conceitos de realidade em formação, inconclusibilidade, não [a]cabamento, 
dialogismo, polifonia. A inconclusibilidade e o não acabamento decorrem da 
condição do romance como um gênero em formação, sujeito a novas 
mudanças, cujas personagens são sempre representadas em um processo 
de evolução que nunca se conclui. O autoritarismo se associa à 
indiscutibilidade das verdades veiculadas por um tipo de discurso, ao 
dogmatismo; o acabamento, ao apagamento dos universos individuais das 
personagens e sua sujeição ao horizonte do autor. [...] O dialogismo e a 
polifonia estão vinculadas à natureza ampla e multifacetada do universo 
romanesco, ao seu povoamento por um grande número de personagens, à 
capacidade do romancista para recriar a riqueza dos seres e caracteres 
humanos traduzida na multiplicidade de vozes da vida social, cultural e 
ideológica representada. 
Segundo Bakhtin, no monologismo o autor concentra em si mesmo todo o 
processo de criação, é o único centro irradiador da consciência, das vozes, 
imagens e pontos de vista do romance: “coisifica” tudo, tudo é objeto mudo 
desse centro irradiador. (BEZERRA, 2005, p. 191-192).  
 
O que caracteriza a polifonia é a posição do autor como regente do grande 
coro de vozes que participam do processo dialógico. Mas esse regente é 
dotado de um ativismo especial, rege vozes que ele cria ou recria, mas deixa 
que se manifestem com autonomia e revelem no homem um outro “eu para 
si” infinito e inacabável. (BEZERRA, 2005, p. 194). 

 

Complementando essa visão, Artur Roberto Roman (1993), em seu artigo “O 

conceito de polifonia em Bakhtin – o trajeto polifônico de uma metáfora”, defende que, 

no romance polifônico, as vozes dos personagens possuem independência em 

relação à estrutura da obra e são dotadas de individualidade em relação aos demais 

personagens e ao próprio autor. Além disso, 

 
as múltiplas consciências que aparecem no romance mantêm-se 
equipolentes, ou seja, em pé de absoluta igualdade, sem se subordinarem à 
consciência do autor. Também os mundos que povoam os seus romances se 
combinam numa unidade de acontecimento, porém mantendo a sua 
imiscibilidade. (ROMAN, 1993, p. 210) 

 

Tezza (2003) critica essa oposição dicotômica redutora que atribui à escrita 

monológica apenas valores negativos e a ideia de uma inferioridade, citando Tolstói 

como um grande autor de escrita monológica, nos termos definidos por Bakhtin.  
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Nesse sentido, Bezerra talvez seja muito categórico ao pontuar as diferenças 

entre os tipos de escrita. Um romance pode comportar em seu universo ficcional 

diversas individualidades e uma multiplicidade de vozes sem que, no entanto, elas 

tenham autonomia em relação ao discurso do autor. É assim que se propõe a 

compreensão do romance Révolutions.  

Pensando na origem do termo, que era aplicado à música, a polifonia, já 

definida anteriormente, contrapõe-se à monofonia, que permitia apenas uma voz ou 

vozes em uníssono. No entanto, há uma outra categoria musical que se contrapõe a 

essas outras duas formas, a homofonia. Conforme observa Roman (1992), 

 
Enquanto polifonia é uma multiplicidade de vozes independentes, imiscíveis 
e superpostas cantando textos variados, homofonia são várias vozes 
cantando simultaneamente o mesmo texto, subordinadas à harmonia que 
garante a unidade musical através dos acordes. (ROMAN, 1992, p. 210).  

 

Partindo dessa premissa é possível aproximar Révolutions desse conceito de 

homofonia sustentado por Roman. Embora haja muitas vozes e pontos de vista, de 

certa maneira todos eles concorrem para sustentar a mesmo discurso, que se alinha 

à ideologia do escritor Le Clézio: a denúncia da escravidão, o olhar humanizado para 

a marginalidade e a diferença, a promoção da interculturalidade no ambiente 

multicultural e híbrido, e o foco no outro, no desviante.  

Le Clézio se revela em diversos momentos da narrativa. Como já apontado 

anteriormente, nas passagens que fazem a contextualização histórica cria-se uma 

interferência pouco sutil, uma vez que os dados extratextuais são colocados nas falas 

dos personagens ou no fluxo narrativo de maneira um tanto artificial. Essas 

informações surgem em blocos de texto à parte e há pouca ou nenhuma consideração 

pessoal do personagem em relação ao que está sendo dito, propiciando a sensação 

de algo destoante e da intervenção do autor. 

Observa-se também que os estilos de fala dos personagens são muito 

similares. Não há nenhuma característica marcante que os individualize e diferencie, 

nem entre si, nem em relação ao narrador supostamente heterodiegético do eixo de 

Jean Marro. Pelo contrário, é mais fácil identificar similaridades. Por exemplo, o 

narrador de Jean em dado momento, para fornecer a localização temporal ao leitor, 

cita diversos filmes que estavam estreando na época e seus atores principais. No 

“cahier cristaux”, em meio às notícias de guerra, Jean anota o que passa no cinema e 
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quem são seus atores. As anotações curtas do “cahier cristaux” são estilisticamente 

similares ao caderno Nauscopie de Jean Eudes. Tanto Kiambé como Violette 

inauguram seus relatos anunciando seu nome e origem e usam-se da mesma 

formulação: “eu sou”. As mulheres com quem Jean conversa e que lhe confiam suas 

histórias, além de o fazerem de forma espontânea, sem que ele nada perguntasse, 

enfatizam que ele é a única pessoa para quem elas confidenciaram determinados 

fatos. Todos os ancestrais de Jean são caracterizados como pessoas que odeiam a 

escravidão e tudo que se relaciona a ela, e essas informações aparecem por meio da 

fala pessoal, como no caso de Jean Eudes e Marie Anne, seja pela fala de outro, como 

Catherine falando sobre seu pai, seja pelo próprio narrador, que enfatiza a 

desaprovação de Jean. Como se pode observar, as coincidências são inúmeras. 

Mesmo com os diferentes pontos de vista dos personagens secundários e 

terciários, todos acabam por complementar uma visão única. Nenhum personagem 

antagonista ou oposto tem uma voz relevante na narrativa, exceto por aquele 

sinalizado anteriormente. Esse personagem introduz uma crítica inesperada e inédita 

ao protagonista e ao seu passado idealizado. Porém, além de ser um caso único, o 

personagem não tem nenhum desenvolvimento além dessa fala, o que não permite 

tomar essa única voz destoante e questionadora como representante de polifonia. 

Pensando ainda a estrutura como um todo, uma vez que todos os pensamentos dos 

personagens convergem, essa fala divergente pode ser tomada como um momento 

de autocrítica do autor em relação à idealização de ser personagem e a si mesmo, 

antecipando uma provável recepção crítica a esse universo. 

Além disso, como também já mencionado anteriormente, parece haver uma 

coincidência entre o narrador e Jean em diversos momentos, percepção que se 

acentua nos casos em que há uso do discurso indireto livre. Segundo James Wood, 

em seu livro Como funciona a ficção (2012),  

 
Graças ao estilo indireto livre, vemos coisas através dos olhos e da linguagem 
do personagem, mas também através dos olhos e da linguagem do autor. 
Habitamos, simultaneamente, a onisciência e a parcialidade. Abre-se uma 
lacuna entre autor e personagem, e a ponte entre eles – que é o próprio estilo 
indireto livre – fecha essa lacuna, ao mesmo tempo que chama atenção para 
a distância. Esta é apenas outra definição da ironia dramática: ver através 
dos olhos de um personagem enquanto somos incentivados a ver mais do 
que ele mesmo consegue ver (uma não confiabilidade idêntica à do narrador 
não confiável em primeira pessoa). (WOOD, 2012, p. 23). 
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O teórico reforça a questão da ironia no discurso indireto livre, defendendo ser 

ela um recurso típico desse discurso e uma forma de identificar o momento de 

coincidência entre personagem, narrador e autor, conforme afirma: 

 
Existe mais um refinamento do estilo indireto livre – que podemos chamar de 
ironia do autor – quando qualquer distância entre a voz do autor e a voz do 
personagem parece sumir, quando a voz do personagem parece se amotinar 
e se apoderar de toda a narração. (WOOD, 2012, p. 31). 

 

Essas premissas podem ser tomadas como mais um indício da 

impossibilidade de um romance verdadeiramente polifônico. Uma vez que a 

linguagem do autor se confunde com a linguagem do personagem no discurso indireto 

livre, este último não pode ter plena independência. O autor detém o monopólio de 

sua consciência e de sua voz. 

Levando em consideração todas essas questões levantadas, pode-se enfim, 

refutar a avaliação de Aïssa sobre a polifonia da obra. Porém, mantendo-se no mesmo 

campo teórico, é possível entendê-la como uma obra dialógica. Bezerra (2005, p. 194) 

explica que o dialogismo é um “procedimento que constrói a imagem do homem num 

processo de comunicação interativa, no qual eu me vejo e me reconheço através do 

outro, da imagem que o outro faz de mim”.  

Tezza (2003, p. 149) pontua que, para Bakhtin, o termo dialogismo aplica-se 

a “obras, estilos ou correntes literárias que acentuam as relações dialógicas, em 

contrapartida a outras obras, estilos ou correntes que suavizam ou anulam tais 

relações”.  

Nesse sentido, Révolutions é um romance dialógico tanto no conteúdo como 

na estrutura. A essência do romance de Le Clézio, conforme vem sendo desenvolvido 

ao longo da análise da obra, é, precisamente, as relações e como a identidade do 

indivíduo é formada por meio delas. O Outro tem papel fundamental em Révolutions 

e quase sempre aparece em uma via de mão dupla: como ele é visto e como ele vê. 

Estruturalmente, os eixos narrativos propostos, ainda que se desenrolem de maneira 

independente, estão sempre em diálogo. As ações do ancestral de Jean Marro 

refletem-se gerações adiante na identidade do protagonista. A história de Kiambé é 

também a história de Maurício, e a história de Maurício faz de Jean Eudes quem ele 

é. Além disso, todos os eixos dialogam com o projeto literário de Le Clézio que 

consiste em dar voz ao marginalizado. 
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6 CONCLUSÃO 
 

Je est un autre.  
RIMBAUD 

 

 

Não é à toa que tanto Atéba (2008) como Aïssa (2013) escolhem essa 

declaração do poeta Arthur Rimbaud para se referir à obra de Jean-Marie Gustave Le 

Clézio. A frase, redigida pelo poeta em uma carta ao professor e amigo Georges 

Izambard, em 1871, provoca discussões até os dias de hoje e é objeto de teorias nos 

mais diversos campos de estudos. Tal como a matéria mesma da poesia, ela abriga 

em si a possibilidade de ser interpretada de diferentes maneiras de acordo com o viés 

adotado. Duas dessas interpretações alinham-se perfeitamente bem às questões 

desenvolvidas ao longo deste trabalho.  

Dizer que o eu é um outro é negar a sua “mesmidade”, a sua coincidência 

consigo mesmo e, portanto, reconhecer o caráter de instabilidade de sua identidade, 

o seu descentramento, tal como preceitua Hall. É admitir a multiplicidade inerente à 

identidade do sujeito pós-moderno e contemporâneo, entendendo que ele se torna 

outro, diferente de si, a cada posição-de-sujeito assumida. Na fala de Rimbaud está 

implícita também a ideia do “estranhamento” do enunciador em relação a sua “própria” 

história, conforme proposto por Bakhtin. Falar sobre si é ficcionalizar a si mesmo, e, 

portanto, tornar-se outro (HALL, 2003; KLINGER, 2006; ARFUCH, 2008).  

A segunda interpretação diz respeito à tomada de consciência do indivíduo 

que se dá somente pela mediação do outro, conforme articula Sartre. A consciência 

sobre si mesmo só existe por meio da relação, de forma dialógica: quando o “eu” 

percebe o “outro”, toma conhecimento de sua própria existência. Ao mesmo tempo 

em que o indivíduo se entende como um ser diferente desse outro, o outro habita sua 

compreensão de si, de modo indissociável.  

Assim, “Je est un autre” é uma asserção que tensiona as fronteiras entre a 

identidade e a alteridade. Para Atéba (2008 p. 318), o que Le Clézio propõe em sua 

obra “é uma escrita da ‘arte de existir a dois’ ou a muitos, em um mundo que não 
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pertence a ninguém e que é feito para todos, onde o Eu perde sua mesmidade, e o 

Outro perde sua alteridade voluntariamente”70. 

No romance Révolutions, Le Clézio cria um protagonista que absorve a 

matéria do Outro o tempo todo, tanto a própria construção do personagem, que mescla 

dados biográficos do autor e de seu pai, como, ficcionalmente, no processo de 

formação de sua identidade. Em uma primeira instância, Jean Marro busca conhecer 

seu passado e suas origens antes de entender que está empreendendo uma busca 

por si mesmo. É o contato com tia Catherine que lhe desperta essa consciência, que 

o faz compreender sua diferença, antes mesmo de sua identidade estar formada. Em 

um segundo momento, Jean Marro passa a buscar constantemente o Outro, 

percebendo a si mesmo nessa dinâmica. Suas amizades e relacionamentos, de todas 

as espécies, bem como seu contato com comunidades e culturas diferentes, 

fomentam a constituição de sua visão de mundo e influenciam na sua forma de 

transitar pelos espaços, tendo papel fundamental em suas escolhas de vida. É através 

do outro ou da experiência do outro que Jean Marro experimenta o sentimento de 

conexão com o mundo e consigo mesmo. Para Aïssa (2013, p. 336), esse Outro auxilia 

o protagonista a aceitar sua marginalidade, superando a solidão da diferença e 

possibilitando que ele esqueça a violência da realidade que o cerca, proporcionando-

lhe momentos felizes, como quando ele se sente pertencer ao mundo das histórias 

contadas pela tia Catherine ou quando ele encontra sua contrapartida em Mariam. 

Acredito que, inversamente, o contato com o Outro também pode reforçar o 

sentimento de violência do entorno, seja por um antagonismo latente, seja pela 

constatação da desigualdade social do marginalizado em uma sociedade injusta e 

excludente. Em ambos os casos, a diferença do Outro coloca o eu em contato com 

sua própria diferença, corroborando a premissa de que o Outro é um espelho de mim 

mesmo, conforme proposto por Sartre e também pela teoria psicanalítica lacaniana. 

Segundo Atéba (2008, p. 323), “a busca pela alteridade é, talvez, a busca pelo similar, 

pelo mesmo no Outro”71. 

 

                                                           
70 Do original: “Le Clézio promeut une écriture de « l'art d'exister à deux » ou à plusieurs dans un monde 
qui n'appartient à personne et qui est fait pour tous, où le Moi perd sa spécularité, où l'Autre perd de 
son altérité volontairement”. 
71 Do original: “[...] la quête de l'altérité est peut-être la recherche du semblable, du même dans l'Autre 
[...]” 
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Como último descendente dos Marro, o protagonista carrega em si a memória 

de todos os antepassados, de sua terra e de sua etnia. Para Atéba (2008, p. 42), Jean 

Marro é um personagem múltiplo, depositário de todas as características e da 

idiossincrasia dos membros de sua família.72 O sentimento de não pertencimento que 

ele experimenta ao longo de toda a narrativa é resolvido quando ele retorna à terra de 

seus ancestrais. O contato com o passado, a experiência de encontrar o lugar de 

origem, ressignifica seu próprio presente, possibilitando o fechamento de um ciclo 

para que outro se inicie. É nesse momento, nas últimas páginas do livro, que Jean 

Marro se questiona: “Peut-on vivre à la fois dans plusieurs temps?” (LE CLÉZIO, 2003, 

p. 529). Essa frase indica um processo avançado de consciência de si mesmo, pois 

demonstra que o protagonista está ciente de todo o processo de formação de si. A 

memória de outros tempos reside nele de forma tão palpável como a própria realidade. 

Seu ser habita todas essas dimensões temporais que o constituem.  

 
La mémoire n’est pas une abstraction, pensait Jean. C’est une substance, un 
sorte de longue fibre qui s’enroule autour du réel et l’attache aux images 
lointaines, allonge ses vibrations, transmet son courant jusqu’aux 
ramifications nerveuses du corps. (LE CLÉZIO, 2003, p. 112). 

 

Atéba (2008, p. 300) chama a atenção para o fato de Jean Marro transitar por 

espaços temporais diferentes, entre experiências culturais múltiplas, concentrando e 

neutralizando nele, ao mesmo tempo, diversas identidades, fazendo dele um 

personagem arquetípico da fluidez identitária, em que se harmonizam identidade e 

alteridade73. A fluidez de que o autor fala dialoga com a noção de hibridismo proposta 

por Hall, que o acredita "uma poderosa fonte criativa” que produz “novas formas de 

cultura, mais apropriadas à modernidade tardia que às velhas e contestadas 

identidades do passado” (HALL, 2000, p. 91). Fluidez, hibridismo, descentramento, 

pluralidade e multiplicidade são valores que caracterizam a pós-modernidade. 

Em Révolutions, o autor cria um universo ficcional que opera na e pela 

multiplicidade de culturas. No enredo do romance, quatro dos cinco continentes estão 

contemplados na procedência de seus personagens e nos espaços em que se 

ambientam as ações, além de estarem presentes na caracterização física dos 

                                                           
72 Do original: “Jean Marro, dans Révolutions, est un personnage multiple [...] Il est le dépositaire de 
tous les caractères et de l'idiosyncrasie des membres de sa famille”. 
73 Do original: “Personnage à cheval entre les spatio-temporalités différentes, entre les expériences 
culturelles multiples, en lui se concentrent et se neutralisent plusieurs identités: cette figure archétypale 
de la fluidité identitaire [...] qu'il engage dans l'harmonisation du rapport entre la spécularité et l'altérité”. 
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personagens os diferentes povos e seus fenótipos: brancos, negros, orientais, 

indígenas, pardos e todo tipo de aparência mestiça. A coexistência desses povos em 

um mesmo ambiente é retratada de duas maneiras distintas no romance. Na dinâmica 

da sociedade, estratificada e estruturada por relações de poder, o contato com a 

alteridade é quase sempre conflituoso. O outro é reprimido, marginalizado, excluído, 

abusado ou minimizado pela sua diferença, tal como as figuras de Kiambé, Jean 

Eudes Marro, Aurore de Somerville, Conrad Evtchuchenko, Joaquín e outros. Do outro 

lado, nos microuniversos dos lugares por onde transita Jean Marro, a diferença 

convive organicamente. Embora não se possa falar de relações harmoniosas – por 

oposição a conflituosas –, de certa maneira, a marginalidade compartilhada torna as 

relações mais igualitárias. A maior parte dos personagens do romance é formada por 

indivíduos diasporizados, voluntária ou involuntariamente: exilados de sua terra natal, 

da qual precisaram abrir mão devido a condições sociais adversas, ou imigrantes, que 

buscam em outra terra fugir igualmente das mesmas dificuldades, como os 

personagens da tia Catherine, Mariam, Sara, os irmãos Pamela e Joaquín e outros. 

Indivíduos em situação de diáspora têm suas identidades inevitavelmente hibridizadas 

por habitarem um entrelugar, um espaço onde é preciso negociar entre duas ou mais 

culturas, conforme argumentam Hall e Bhabha. No caso de Jean Marro, seu 

desenraizamento o impele para o nomadismo e a errância, reforçando a 

transitoriedade de suas posições-de-sujeito. Tal como seu personagem, também J.-

M.G. Le Clézio é reconhecido pelo seu nomadismo, como sinalizam estudiosos e 

críticos. 

O interculturalismo, noção da qual Le Clézio é adepto, é representado por 

esse intercâmbio entre culturas que o protagonista busca e vivencia, apreendendo o 

que o outro tem a oferecer sem lhe impor nada ou tentar modificar sua percepção de 

mundo. A interculturalidade opõe-se ao multiculturalismo, em que a pluralidade de 

culturas existe, mas as relações entre elas são assimétricas, como no caso das 

vivências de Jean Eudes e de Kiambé. 

Le Clézio preocupa-se em contextualizar social, cultural e historicamente seus 

personagens de modo a dar a entender ao leitor as diferentes posições-de-sujeito a 

que aderem voluntária ou involuntariamente ao longo de suas trajetórias. 

Conforme já apontado anteriormente, ainda que Le Clézio esteja olhando para 

outro marginalizado, dando voz em sua narrativa àqueles que não a possuem em sua 

realidade, seu ponto de vista ainda é o do privilegiado, como homem, branco e 
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europeu. Para Aïssa (2003), o que estimula o interesse do escritor por esse outro é 

justamente a consciência do lugar que ele ocupa no mundo e o seu posicionamento 

em relação a isso. Segundo ela, o escritor adquire o discernimento de pertencer ao 

lado do colonizador na adolescência e, desde então, busca denunciar os abusos e 

injustiças decorrentes da desigualdade social, produto do passado colonialista, 

violento, opressor e intolerante. Para a autora, essa atitude é um meio de redimir ou 

de reparar as injustiças perpetradas pelos seus semelhantes (AÏSSA, 2013, p. 12)74, 

o que pode ser confirmado pela declaração do autor, selecionada por ela: “Je parle de 

la rédemption de mon passé colonial qui est très vivant, très présent”. Atéba (2008) 

tem uma visão semelhante. Para ele, a escrita de Le Clézio é um espaço onde se 

encenam conflitos individuais e coletivos da sociedade contemporânea ao mesmo 

tempo em que se propõe uma visão reconciliadora da humanidade, uma “poética do 

encontro”. 

De fato, é nítido na literatura de Le Clézio o esforço em deslocar o foco da 

cultura dominante para a cultura do marginalizado, permitindo a seus leitores 

explorarem outras formas de expressão, ainda que ele não faça parte diretamente 

desses meios, como a literatura dita pós-colonial. 

Além do plano do conteúdo, o hibridismo e a multiplicidade são explorados 

por Le Clézio na forma e na estrutura de sua obra. Révolutions é um romance híbrido 

em diversos níveis. O autor trabalha com a experimentação da forma e do suporte, ao 

inserir estilos narrativos diferentes e formatações incomuns, transgredindo o modelo 

literário homogêneo, mais tradicional. A alternância e a multiplicidade de vozes 

narrativas e os constantes deslocamentos temporais, que criam uma estrutura 

espiralar, quebram a linearidade do texto, colocando o leitor em contato com 

diferentes perspectivas e contextos, o que permite uma visão plural da narrativa e 

incentiva uma reflexão mais abrangente das questões sociais que preocupam o autor. 

Aïssa (2013) acredita que a heterogeneidade tão marcada do texto pode dar 

uma impressão de desordem, no entanto, é possível identificar um fio condutor que 

orienta as diversas narrativas e perceber um centro, criado intencionalmente ou não 

                                                           
74 Do original: “Le Clézio découvre, à l’âge de quatorze ans, son appartenance au camp des 
colonisateurs [...] ce qui réveille [..] un intérêt pour les peuples opprimés et une volonté de dénoncer les 
abus et les injustices ; une sorte d’acte de foi qui lui permettrait de racheter ou de réparer les injustices 
perpétrées par son camp une sorte d’acte de foi qui lui permettrait de racheter ou de réparer les 
injustices perpétrées par son camp”. 
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por Le Clézio, para onde convergem as diferentes vozes, a exemplo da homofonia na 

música. O que distancia Révolutions da polifonia plena, permite que o romance tenha 

uma unidade tanto internamente, como no conjunto da obra do escritor, formando um 

verdadeiro projeto literário alinhado a sua ideologia. 

Essas estratégias, que modificam a materialidade do texto, são acentuadas 

pela mistura de estilos literários, que, por sua vez, contribuem para a percepção geral 

da obra no contexto da produção literária. Todas essas características, além das 

questões identitárias no conteúdo do romance, são atributos da literatura que se 

convencionou chamar pós-moderna. No hibridismo de sua criação, Le Clézio renova 

gêneros já bem estabelecidos, como o romance de formação e a ficção histórica, 

maneja referências e escolhas estilísticas pós-modernas, ao mesmo tempo em que 

sua literatura também aponta para a tendência mais atual da autoficção, criando uma 

obra bastante rica para os estudos de literatura contemporânea.  
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