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RESUMO. Os romances Vida interior (2008) do escritor argentino Federico Jeanmaire e 

Chronique de la dérive douce (1994) do escritor haitiano-quebequense Dany Laferrière relatam 

as viagens realizadas pelos seus protagonistas. Em Vida interior, o personagem vai a Oaxaca, 

México. Durante os três dias que permanece na cidade, deambula pelas ruas e praças, 

observando os habitantes, tentando entender muitos dos seus costumes. Porém, esse olhar em 

perspectiva, que se quer às vezes panôptico, traça uma elipse para acabar escrutando os 

labirintos da interioridade do próprio protagonista.  Em Chronique de la dérive douce, os 

motivos da viagem são bem diferentes. O jovem protagonista  do relato, jornalista em Porto 

Príncipe, empreende uma viagem obrigada fugindo da morte decretada pelo ditador Baby 

Duvalier. O ponto de chegada é a cidade quebequense de Montreal. Laferrière relata as 

vivências que o jovem migrante experimentou ao longo do primeiro ano do exílio em Montreal. 

Comparar-se-ão os dois textos com o intuito de confrontar os modos em que as experiências das 

viagens vivenciadas pelos seus protagonistas inscrevem-se na forma mesma das narrativas. 
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Vida interior (2008) do escritor argentino Federico Jeanmaire e Chronique de la 

dérive douce (1994) do escritor haitiano-quebequense Dany Laferrière, relatam as 

experiências das viagens realizadas pelos protagonistas de ambos os relatos. O primeiro, 

argentino, vai a Oaxaca, México, para se encontrar com a sua namorada finlandesa com 

o intuito de resolver, durante os três dias de estadia nessa cidade, os problemas 

amorosos do casal. O segundo tem motivos bem diferentes para partir de sua cidade 

natal, Porto Príncipe: fugir da morte decretada pelo ditador Baby Duvalier. O relato 

abrange o primeiro ano de vida como migrante na cidade canadense de Montreal. Em 

ambos os textos, os protagonistas deambulam por duas cidades estrangeiras. Tenciono 

apresentar uma comparação contrastiva dos modos em que as vivências experimentadas 

durante essas viagens inscrivem-se nas formas narrativas dos romances. 



 

Começo citando o que significa para cada protagonista “viajar” ou “viagem”. O 

haitiano afirma no final do seu relato “Je dois tout dire dans une langue / Qui n´est pas 

celle de ma mère. C´est ça le voyage” (LAFERRIERE, 1994, p.134). O protagonista 

argentino apresenta uma detalhada descrição do que significa viajar para ele:  

“Viajar era un placer que aquel hombre, sentado todavía sobre el escalón más alto de la 

pirámide norte de Monte Albán, podía reconocer en casi todos los hombres que había sido 

antes de llegar, hacía apenas un rato, hasta tan arriba del universo zapoteca. Caminar otras 

culturas con los ojos bien abiertos, escucharlas, dejarse llevar por ellas, descubrir lo 

propio de los demás y, en contrapartida, lo que era sólo suyo; observar una cara diferente 

y después imaginar, no parar de inventarse cosas acerca de la vida de esa cara que había 

encontrado por casualidad en su camino. Otra fiesta siempre nueva, viajar” 

(JEANMAIRE, 2008, p.65) 

Viajar, transpôr fronteiras, devir estrangeiro, percorrer espaços como turista, 

como migrante, são ações que os protagonistas dos textos abordados realizam nas suas 

deslocações. Trata-se de sujeitos situados em espaços estrangeiros, entre culturas e 

costumes diferentes.  

Dany Laferrière, escritor de origem haitiana, chega exilado a Montreal em junho 

de 1976. Conhece um sucesso imediato do público e da crítica com a publicação do seu 

romance de estreia, Comment faire l´amour avec um nègre sans se fatiguer,  publicado 

em 1985 e levado ao cinema por Jacques W. Benoît, com tradução para o português em 

2012 com o título Como fazer amor com um negro sem se cansar. 

Em 1994, quase vinte anos após sua chegada ao país de exílio, publica o relato 

Chronique de la dérive douce contando seu primeiro ano de vida em Montreal. Segundo 

o depoimento de Laferrière, ele procurou durante a escrita do texto reviver os 

sentimentos daquele jovem de pouco mais de vinte anos que chegou exilado, 

abandonando seu país e a sua família de um dia para outro. Tentou recriar o olhar 

muitas vezes inocente do jovem. 

Passaram-se alguns anos e em 2000 Laferrière publica “Le cri des oiseaux fous” 

onde relata minuto a minuto, hora trás hora, as 24 horas que antecederam a sua partida 

para o exílio, as febris deambulações pelas ruas de Porto Príncipe, a angústia do mudo 

adeus, pois nada podia dizer sobre a sua partida. Dedica o livro a seu amigo Gasner 

Raymond, assassinado pelos tontons macoutes de Jean Claude Duvalier, dictador de 



 

Haiti. Raymond e Laferrière travalhavam juntos num programa de rádio hostil ao 

regime de Duvalier. A morte do amigo sela o destino de Dany. É partir ou morrer. E vai 

para Montreal. Esse texto se manifesta como o desabafo escriturário do périplo da fuga 

do seu país completando a parte faltante à história relatada em Chronique de la dérive 

douce. 

Indago o título do relato de Dany Laferrière, “Crônica da deriva calma” “doce” 

segundo a minha tradução. Não achei a versão em português deste livro. O termo 

“crônica” pareceria situá-lo num gênero textual, e sem me adentrar nos meandros 

genológicos, retenho um dos significados do substantivo: relato que apresenta fatos 

seguindo uma ordem cronológica. 

Passo à palava “deriva” utilizada no mundo da navigação, que associo à viagem. 

O sintagma “um navio à deriva”, significa um desvio na rota do navio, talvez levado 

pelos ventos ou pelas correntes. “Ir à deriva”, ao significar “estar sem rumo certo”, 

carrega uma dose de incerteza e pode se associar a uma certa negatividade. Mas “ir à 

deriva”, isto é, ir ao sabor da sorte, pode significar também uma aventura, um desafio. 

Os adjetivos: “calma” ou “doce” modificam a negatividade possível da incerteza para 

introduzir-nos numa viagem que se intui prazerosa. 

Federico Jeanmaire, escritor com mais de uma dozena de livros publicados, 

lançou seu romance “Vida interior” em 2008 que recebeu o prêmio Emece outorgado 

pela editora. Nesse relato, o protagonista realiza uma viagem ao México, à cidade de 

Oaxaca onde permanece três dias. Ao deslocamento físico que implica essa viagem, ir 

da Argentina ao México, acrecenta-se um outro movimento aludido no título “Vida 

interior”. Enquanto permanece em Oaxaca, o personagem realiza uma viagem a sua 

interioridade com o intuito de desvendar a sua verdadeira identidade, isto é, leva a cabo 

um movimento de “intramoção” segundo o conceito elaborado pela pesquisadora Núbia 

Hanciau.
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Ambos protagonistas movimentam-se pelas cidades caminhando, observando a 

paisagem urbana e humana ao passo que se observam a si próprios. Tanto Laferrière 

quanto Jeanmaire representam essas experiências com a alteridade, vivenciadas de 

modos diversos, configurando modos de narrar e estilos de escritura diferentes.  

Deambular pela cidade 

Laferrière coloca como epígrafe do livro versos de Walt Whitman do livro Song 

of myself de 1855. (“I loafe and invite my soul/ I lean and loafe at my ease observing a 

spear of summer grass”). Os versos de Whitman aparecem em Chronique traduzidos 

para o francês utilizando o verbo “flâner”, isto é, caminhar passeando sem um objetivo, 

ao acaso, pelo prazer de olhar, segundo o dicionário francês Larousse. Os versos, que 

dizem o desejo do poeta de deambular sem pressa para olhar à vontade a grama verde,  

sugerem a figura do flâneur baudelairiano segundo a leitura de Walter Benjamin. Ele 

gostava de se perder na multidão para observar o espectáculo da cidade como o jovem 

haitiano que também observa tudo com os olhos bem abertos. Contudo, há uma 

diferença fulcral, o jovem observa para aprender pois dessa aprendizagem depende a 

sua sobrevivência, ele tem plena consciência que não é um turista, chega para ficar, 

mesmo se não gostar da cidade. 

Um ritmo escande Chronique de la dérive douce, vinculado tematicamente ao 

clima. as vivências experimentadas ao longo desse primeiro ano em Montreal estão 

marcadas pela passagem das estações.  

O verão é tempo de aprendizagem para sobreviver. Aprender, comer e dormir 

tornam-se as ações que comandam a sua vida. Sem endereço fixo, o sentimento de 

solidão permeia seus dias, a fome é sua companheira cotidiana. Chega a peregrinar toda 

uma noite sem rumo até perder as referências temporais, como um zumbi. A repetição 

assindética do sintagma verbal “je marche” dá ao fragmento que narra essa experiência, 

a dimensão alucinatória desses primeiros contatos com a cidade. O parque é um dos 

lugares onde passa seus dias observando libremente as garotas inacessíveis. Mas 

também é o espaço amável onde procurar seu alimento: os pombos. Dá a receita de 

como fazer um pombo à panela e até alguma receita para cozinhar um bom gato. 



 

Deambular pela cidade implica contruir novas experiências que se tecem nos 

labirintos da conciência e das lembranças de uma outra terra. Para alguém que vem do 

Caribe e chega no verão é possível estabelecer analogias entre o que deixou e o novo. 

As impressões da cidade introjetam-se no protagonista através dos sentidos, 

fundamentalmente, o olhar, o ouvido e o tacto. Assim, a sensação do calor do sol 

montrealês na sua pele pode transportá-lo a sua cidade natal, Porto Príncipe, inclusive 

até enganar seus ouvidos fazendo-lhe acreditar estar ouvindo vozes falando em crioulo. 

Vai traçando diferentes itinerários na cidade, se apropriando dos lugares, como 

quadriculando a cidade, acão que se manifesta na presença marcante no texto de nomes 

de ruas nesta primeira parte. Atravessando a cidade do leste para o oeste, depara-se com 

a evidência da cidade dividida linguisticamente, uma mesma rua, com o mesmo nome, 

mas de um lado em francês e do outro em inglês, “Pior que o muro, é a sua ausência” 

em tanto fronteira invisível.  

A viagem de aprendizagem para sobreviver como imigrante numa cidade 

estrangeira inclui o contato necessário com os habitantes dessa cidade. Nas 

deambulações iniciáticas pelos diferentes bairros, experimenta pela primeira vez na sua 

vida o racismo na própria pele. Sem dinheiro e branco, existem truques para conseguir  

esmola, porém, eles funcionam para alguém pobre mas branco. Sem dinheiro e preto, só 

dificuldades com os policiais, lição rapidamente aprendida. 

Um ponto de inflexão se produz quando consegue alugar um quarto. Possuir um 

lugar fixo onde morar diminui os seus percursos na cidade, como se uma parte da 

aprendizagem urbana estivesse aprovada. A escada do prédio onde vive transforma-se 

no seu ponto de observação de onde vê passar os transeuntes, observa seus vizinhos, 

imaginando a vida deles. Apesar das dificuldades econômicas, uma vida sem ataduras 

lhe dá a liberdade para observar esses detalhes evocados nos versos de Whitman do 

epígrafe. O narrador age como o próprio Laferrière que afirma, numa entrevista 

publicada na Revista Cult, realizada com motivo do lançamento de Em país sem 

chapéu, o primeiro livro traduzido de Laferrière no Brasil, “Como escritor, jamais vejo 

uma multidão, mas sempre as pessoas que a compõem. E, para compreender essa 

multidão, preciso examinar em profundidade a vida de um indivíduo” . 



 

Um lugar transforma-se num espaço sagrado. A livraria onde vai todo sábado e 

passa o dia todo no meio dos seus autores favoritos, Borges, Bukowski, entre outros. O 

jovem é um leitor voraz, e as leituras intermináveis permeiam seus dias como 

contraponto prazeroso às dificuldades cotidianas. Embora comprar um livro implique 

fazer uma dieta estrita os sete dias da semana. 

Porém, ao conseguir um trabalho e entrar no sistema, a viagem até a usina lhe 

significa pegar um ônibus, depois um metrô, depois mais dois ônibus, mais 20 minutos 

de caminhada. Outra é a cidade que surge, aquela da periferia industrial, onde 

compartilha a sua jornada com mais outros imigrantes, esplorados como ele, recebendo 

um salário miserável. 

A chegada do inverno provoca um corte drástico na vida do imigrante. A cidade 

desaparece, ninguém caminha, trata-se de uma cidade ausente. As árvores sem folhas 

são, paradoxalmente, a viva imagem da morte para o protagonista. A temperatura de 32 

graus abaixo de zero o leva ao delírio, fechado no quarto. A sua solidão é mitigada pela 

companhia de um pequeno rato. 

Com a retorno do verão cumple-se o ano de estadia, tempo de balanço que lhe 

permite saber que abandonou seu espaço familiar, seu território mas que ainda não está 

totalmente no novo lugar. Porém, cai na conta que a cidade deixou de ser para ele uma 

cidade estrangeira, intuindo que isso aconteceu talvez quando deixou de olhá-la.  

Deambular pela cidade vs viagem interior 

No romance de Jeanmaire, Vida interior apresentam-se duas viagens 

simultâneas, que produzem no texto o entrecruzamento de dois movimentos. O 

protagonista realiza uma viagem exterior, movimento de locomoção, que o leva a 

deambular pela cidade de Oaxaca. Ao mesmo tempo, realiza um viagem interior, 

impulsado movimento de “intramoção” segundo o conceito de Hanciau, pelo desejo de 

desentranhar “os conflitos e elos entre os múltiplos “eus” (HANCIAU, 2006, p. 5).  

Uma viagem coloca o protagonista como observador das atrações turísticas da 

cidade de Oaxaca e fundamentalmente dos índios zapotecas; a outra, em estreita relação 

com a viagem exterior, adentra-o nos meandros dos seus pensamentos e conflitos. Nesse 

sentido, o romance de Jeanmaire explora as fronteiras entre as identidades, lembrando a 



 

a reflexão de Otavio Ianni no ensaio “A metáfora da viagem”, “Toda viagem se destina 

a ultrapassar fronteiras [...] Sob vários aspectos, a viagem desvenda alteridades, recria 

identidades e descortina pluralidades” (p.14) que complementa no mesmo ensaio com a 

seguinte afirmação “A viagem pode ser uma longa faina destinada a desenvolver o eu. 

[...]. Ao longo da travessia, não somente encontra-se, mas reencontra-se, já que se 

descobre mesmo e diferente, idêntico e transfigurado.” (IANNI, 2003, p.26) 

O ponto de partida do protagonista é uma certeza, nenhum homem é o mesmo 

depois de um certo tempo. Certeza seguida de uma pergunta: como desvendar os 

mistérios da própria natureza, e talvez mais precisamente, como escrever tal búsqueda? 

Tanto a certeza quanto a pergunta estão relacionadas com a necessidade que tem o 

protagonista de resolver os problemas amorosos com sua namorada finlandesa e ao 

mesmo tempo responder à provocação lançada por um amigo que o cominou a escrever 

um romance sobre sua verdadeira natureza. 

Retomo a ideia da citação inicial: viajar significa para o protagonista caminhar 

com os olhos bem abertos, olhar um rosto e imaginar. Se toda viagem implica transpor 

fronteiras, a primeira para o turista é a sacada do quarto do hotel, espaço de mediação 

entre o exterior, a praça de Oaxaca, os índios zapotecas, a feira barulhenta, e a quietude 

do quarto onde fica sua namorada doente. Desse ponto de observação onde ele 

permanece imóvel, capturam seu olhar duas crianças zapotecas. O mutismo deles intriga 

o turista ao ponto de fazer uma multiplicidade de hipóteses tentando achar uma 

explicação que satisfaça a sua curiosidade. Chega até conjecturar sobre histórias 

passadas dos ancestrais dos rapazes que poderiam ter causado tal situação. Avança 

numa hipótese para logo depois refutá-la e continuar imaginando outras soluções ao 

conflito. Porém, todas as conjecturas acabam sendo direcionadas às inquietações mais 

profundas do turista referidas à propria conduta na tentativa de dilucidar o nó íntimo, 

invariável da sua personalidade. 

Os poucos lugares que visita, as ruínas do Monte Albán, a igreja de São 

Domingo de Guzmán, se constituem em viagens no tempo e na identidade para o turista. 

Nessa igreja cheia de ouro, perde-se no tempo até chegar a imaginar ser um zapoteca do 

século XVII tentando dilucidar os seus possíveis sentimentos diante daquelas imagens 



 

que não representam seus deuses. Ou nas ruínas, a observação dos desenhos lavrados 

nas pedras o leva a relacionar o passado desse grande império zapoteca, com o presente 

de decadência corporizado nos índios que vê na praça frente ao prédio da governação, 

reclamando com mansidão, uma maior participação no governo estadual. 

Ficar isolado na sacada ou deambular pela cidade, observar os outros e imaginar 

as suas vidas, os seus problemas, são todos caminhos que conduzem fatalmente a se 

interrogar sobre seus próprios problemas. O relato sobre os outros acaba sendo uma 

reflexão, um devaneio sobre a possibilidade/impossibilidade de ficar sendo sempre o 

mesmo.  

A resposta ao dilema existencial, que seria também a solução aos problemas 

amorosos (ser o mesmo no tempo garantiria a continuidade do amor) está no capítulo 

que fecha o romance cujo título é “La terminal”, isto é “a rodoviária”. O turista e a 

namorada estão lá para viajar a Puerto Escondido, última oportunidade para reconstruir 

o amor. A rodoviária é o espaço da cidade que indica um ponto de partida ou de 

chegada, implica viagem. Em espanhol, podemos fazer um jogo de associações, a 

palavra “terminal” relaciona-se também com alguma coisa que acaba, que termina. É 

mesmo nesse lugar que o turista, num descuido da namorada, foge. Inicia assim uma 

outra viagem, desta vez só, provavelmente com duas certezas, uma: nem ele nem seus 

sentimentos eram os mesmos, ambos mudaram; outra: falte-lhe coragem para dizer esta 

verdade a sua namorada, o que explica a fuga. 

Os modos das vivências 

Em Chronique de la dérive douce, o ritmo marcado pela sucessão das estações 

se entretece com o ritmo escandido pela forma narrativa. Como exemplo, evocamos 

uma tormenta de neve na rua, representada por um fragmento de seis linhas ou versos 

curtos, Un homme du Sud/dans une tempête/de neige/vit le drame/d’un 

poisson/hydrophobe (LAFERRIÈRE, 1994, p.104). Esse pequeno poema sintetiza de 

maneira potente na imagem do peixe, o sofrimento do imigrante dos países cálidos e a 

sua quase impossibilidade de viver no lugar onde deve viver, eterno sofrimento.  

Laferrière narra as experiências vividas ao longo de esse primeiro ano 

modulando o seu discurso em fragmentos. Como se a deflagração do sujeito sofrida pela 



 

experiência da migração só pudesse ser contada por partes. O relato se organiza 

quantitativamente em fragmentos, no total 366 como a quantidade de dias do ano (1976 

foi bissexto, isto é, tem um dia a mais), não existindo uma correspondência fragmento-

dia, já que por exemplo, os 15 primeiros contam a sua chegada ao aeroporto e o 

primeiro contato com a cidade. A maioria dos fragmentos se apresentam visualmente 

com a forma de pequenos poemas, de 5 ou 6 linhas.  

Vous croyez que c´est simple, 

quand on vient d´un pays d´été 

où tout le monde est noir,  

de se reveiller dans un pays d´hiver 

où tout le monde est blanc (LAFERRIÈRE, 1994, p.97) 

 

Cada fragmento, que narra eventos simples utilizando frases breves, condensa-se 

muitas vezes em imagens de um grande potencial lírico que iluminam o texto todo, 

criando constelações de sentidos que resignificam os fragmentos. A intensidade de um 

céu azul, a sensação do calor solar na pele, o leve movimento das folhas de uma árvore, 

a sensação de liberdade são instantes evocados com tal intensidade e felicidade que 

levam uma pequena luz ao negrume do quotidiano. Tal a força das imagens poéticas. 

O romance de Jeanmaire Vida interior se apresenta como uma longa reflexão que 

toma a forma de monólogo interior mediado por um narrador heterodiegético que 

começa o relato fazendo uma apresentação dos personagens como se estivessem 

posando para um quadro. O protagonista, sem nome, só identificado como “o turista 

argentino no México”, na sacada do hotel, e a sua namorada finlandesa, doente no 

quarto. O narrador se identifica como o “homem que conta a história” que já não é mais 

o turista, que é outro. Como ele vai contar sobre aquele homem que foi, vai contar em 

terceira pessoa. O narrador assume portanto que não vai se apresentar como 

autodiegético pela convicção que tem de já não ser quem foi. Certeza que apaga as 

marcas da primeira pessoa.  Talvez a sua única certeza. O monólogo do turista se 

constrói no modo conjectural. Cada objeto que vê, cada rosto que observa se constituem 

em disparadores para ele imaginar causas e explicações possíveis a esse estado de coisa. 

O discurso avança numa direção argumentativa para se desdizer e tomar outro rumo. A 

dúvida e a hesitação marcam o ritmo dos parágrafos que, muitas vezes, acabam sem ter 



 

acabado, ficam suspendidos como os pensamentos do protagonista, inacabados e 

perdidos nos meandros laberínticos da sua interioridade. 

Formas de andar pela cidade, modos de contar diferentes. Porém, ambos os 

protagonistas têm uma coisa em comum: a capacidade e diria a necessidade de imaginar 

a vida dos outros. Não é por acaso que o turista argentino é escritor e o migrante decide, 

ao final de aquele primeiro ano, deixar o trabalho para se dedicar a escritura. E volta a 

fazer o que fazia no começo, ficar no parque olhado as garotas, mas tomando notas de 

suas impressõẽs, já como escritor, mas consciente que a necessidade econômica 

continuará sendo seu problema, pois pensa seguir aprimorando receitas de pombas à 

panela. 
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