
 

 

PERSONAGENS MIGRANTES NA OBRA DE SERGIO KOKIS 
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Resumo: O escritor e pintor Sergio Kokis é um dos principais representantes da escrita migrante 
produzida pelos estrangeiros instalados no Québec que revelam na sua escrita a imbricação e as trocas 
culturais, a partilha de valores, de conhecimento e de idiomas. O presente trabalho pretende mostrar, 
através da análise de personagens da obra literária de Kokis, como o deslocamento para outro país, 
isto é, a experiência do exílio, atua na transformação da identidade dessas personagens migrantes, 
que enfrentam o estranhamento e a solidão, motivando o mergulho introspectivo. Interessa-nos, pois, 
a questão da escrita migrante recorrente na literatura contemporânea de Kokis, em que o foco está na 
fragmentação do sujeito, na viagem, na errância, no exílio, movimentos ligados diretamente à 
problemática da identidade e da alteridade. Para isso, serão analisadas as personagens-protagonistas 
dos romances A casa dos espelhos (Le pavillon des miroirs, 1994), A estação (La gare, 2005) e 
Clandestino (2010).  
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O escritor e pintor Sergio Kokis, nascido no Rio de Janeiro, em 1944, naturalizado 

canadense desde 1975, é um dos principais representantes da escrita migrante produzida 

pelos estrangeiros instalados no Québec que revelam a imbricação e as trocas culturais, a 

partilha de valores, de conhecimento e de idiomas. Entende-se por escrita migrante um 

determinado tipo de produção literária em que a experiência da alteridade é essencial para o 

seu processo de criação. Em “O espaço autobiográfico migrante em Kokis e Laferrière”, 

Luciano Moraes (2014) observa a emergência das “literaturas migrantes”, analisando que 

“trata-se de ressignificar o conceito de fronteira, a partir da noção de atravessamento, 

transbordamento, reelaboração do imaginário migrante que embaralha os pontos de 

referência” (MORAES, 2014, p. 367). Este trabalho analisa como o deslocamento para outro 

país, isto é, a experiência do exílio, atua na transformação da identidade das personagens 

migrantes na obra literária de Kokis, as quais enfrentam o estranhamento e a solidão, 
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motivando o mergulho introspectivo. Para isso, analisaremos as personagens protagonistas 

dos livros A casa dos espelhos (2000 [Le pavillion des miroirs, 1994]), A estação (2005) e 

Clandestino (2010), cuja experiência do exílio é um ponto em comum.  

Em 1994, Kokis publica seu primeiro livro – Le pavillon des miroirs (A casa dos 

espelhos, 2000), único romance traduzido para o português até o momento. O romance A 

casa dos espelhos é composto por vinte e sete capítulos que oscilam entre duas 

temporalidades: nos capítulos ímpares (exceto o capítulo vinte e seis), o tempo da infância e 

da adolescência do protagonista, tempo da retrospecção; e, nos capítulos pares, o tempo do 

presente, do protagonista adulto no exílio. O narrador, em primeira pessoa, cujo nome não é 

revelado, recupera experiências vividas através de episódios trazidos pela memória, 

oscilando entre o presente, exilado em um País frio, e o passado da infância, vivido na cidade 

do Rio de Janeiro.  

O passado da infância no Brasil é recuperado pela memória do pintor adulto instalado 

no Québec, entretanto, o narrador se limita à descrição desses lugares, sem nomeá-los 

explicitamente:  

Não foi fácil no início. Principalmente porque cheguei pensando que isto 
seria provisório, para fazer um pé-de-meia e partir de volta. Era o que eu 
dizia. Aqui, no estrangeiro. Nem vi passarem os primeiros invernos; tudo 
era tão novo, tão confortável, tranquilo. Deixei-me ir neste ambiente de 
extensões brancas. Como eu vinha do turbilhão, essa calma me seduziu. 
Pouco a pouco, porém, desencadeou-se um processo insólito, discreto e 
extremamente eficaz: aceitar ser estrangeiro, exilado. Considerar 
provisórias todas as coisas, ser outro por trás das minhas aparências, perder-
me nessas ruas limpas e quase desertas, entre gente desconhecida (KOKIS, 
2000, p. 35) 

Kokis cria um romance “a partir de algumas verdades autobiográficas”, ou conforme 

prefere Eurídice Figueiredo (1997), a partir de “memórias ficcionais”, uma vez que seu 

protagonista é também escritor e pintor. Figueiredo observa que “alternando o passado no 

Brasil como o presente no Canadá, seu alter ego retrata a situação do exilado, do imigrante 

que transita pela transculturação, pela hibridização, pelo nomadismo” (FIGUEIREDO, 1997, 

p. 48).  

Segundo Moraes, no “processo de hibridação entre ficção e autobiografia, o acesso à 

memória que serve de matéria para os relatos passa pela questão da fabulação, procedimento 
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observado nas obras de Kokis” (2014, p. 378). A tônica do romance, que é a questão do 

desenraizamento, é também uma tônica da vida do autor, que deixou o Brasil no período da 

Ditadura Militar. Tal biografema – seja o exílio político, a questão da migrância e/ou do 

desenraizamento –  aparece ficcionalizado não apenas em A casa dos espelhos, mas também 

em outros romances.  

O romance Clandestino, por sua vez, traz como pano de fundo a escória política e 

militar. Entretanto, a história se passa na Argentina, num contexto de pós-Guerra das 

Malvinas. O protagonista Tomás Sorge vive a experiência solitária da prisão, como bem 

define o narrador “a vida de um homem enviado à prisão militar de Ushuaia é, por assim 

dizer, uma vida em suspenso” (KOKIS, 2010, p. 12): 

Plus que la solitude ou l’amertume devant sa condition de forçat, 
c'était l'étrange ralentissement du temps que Tomás trouvai le plus 
pénible. L'existence stéréotypée en prison et l'absence de nourritures 
spirituelles avaient pour effet de rendre les heures visqueuses, como 
s'il ne se passait jamais rien dans la vie et comme si la pénitence allait 
prendre une éternité à finir. Privé d'un avenir immédiat autre que la 
simple itération des jour et des mois précédents, incapable de se fixer 
sur son futur, le prisonnier était condamné à se rabattre sur son passé 
dans une sorte d'inversion mélancolique du flux naturel de 
l'existence. Seule sa mémoire semblait ainsi être garante de la 
constance se soi, de l'identité personelle, et cela s'avérait hasardeux. 
Par moments, Tomás avait la nette impression qu'il perdait à la fois 
ses contours et sa substance (KOKIS, 2010, p. 23). 

Nesta passagem, o narrador analisa a condição do prisioneiro, tanto no sentido 

circunscrito do espaço do enclausuramento, espaço da solidão, como no sentido temporal, a 

angústia de ver os dias passarem sem poder vislumbrar um futuro, sendo um eterno e 

melancólico condenado ao tempo passado. O narrador afirma que somente a memória parece 

garantir uma “constância de si, de sua identidade pessoal” e que tem a impressão de ter 

perdido seu contorno e sua substância, sentimento, muitas vezes, similar ao do exilado ou do 

migrante. 

Mecânico especialista na manutenção de instrumentos de precisão, Tomás Sorge tem 

por prazer a arte de abrir cofres-fortes: “Tomás ne s’était jamais occupé de politique, 

uniquement de serrures. Le jeu d’échecs et les serrures étaient ses seules passions” (KOKIS, 

2010, p. 14). Denunciado por um oficial da ordem por ter arrombado o cofre de um senador 
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influente, para recuperar papeis comprometedores, sob a ordem de seu superior imediato 

capitão Marquez, foi condenado a seis anos de trabalho duro em Ushuaia, campo de trabalho 

da região Fuegian, no extremo sul da Argentina. Após sua libertação, foi convidado a servir 

aos interesses obscuros de uma organização militar secreta, formada para garantir a segurança 

dos militares no período de restauração da democracia como forma de governo, após a derrota 

argentina na Guerra das Malvinas (1982). Sorge volta a Buenos Aires, sob nova identidade, 

incarnando Jose Capa, perdendo-se na clandestinidade: 

– Un autre détail, d’une grande importance. En sortant d’ici, Tomás Sorge 

n’existera plus. Vous recevrez des papiers de décharge militaire avec un 
autre nom et une identité nouvelle: date et lieu de naissance, spécialité, etc. 
Votre carte d’identité civile, votre permis de conduire et votre nouveau 

certificat de naissance compléteront la nouvelle personne que vous 
incarnerez. Je laisse à votre discrétion l’élaboration d’autres détails de votre 

vie antérieure, scolarité, emplois, etc. Tomás Sorge ne refera plus jamais 
surface en Argentine. Si j’ai bien compris, vous ne laissez pas derrière vous 

des rapports familiaux ou d’amitié. Si, au contraire, ce genre de relations 
subsiste, il faudra les oublier pour le moment, du moins jusqu’à ce que votre 

nouvelle situation soit bien consolidée. [...] D’accord? 

– Oui, major, c’est d’accord. 

– Avez-vous une préférence pour un nom en particulier? (KOKIS, 2010, p. 
65) 

Nesta cena, Tomás Sorge está saindo da prisão prestes a assumir nova identidade. O 

major dá as orientações de como ele deverá se portar, de forma discreta e solitária, até 

consolidar a sua situação. A solidão é condição necessária para tal missão, não são permitidas 

relações familiares nem laços afetivos. Tomás Sorge deixa de lado a sua identidade para 

incarnar Jose Capa. 

Já em A estação, a experiência da alteridade se dá de modo quase kafkiano, beirando 

o absurdo, numa situação involuntária, em que o protagonista perde o trem e, sem 

alternativas, passa a conviver com a aldeia local. O engenheiro Adrian estava voltando para 

casa, com a esposa e o filho, depois de passar as férias na praia, no Sul. A família volta alguns 

dias antes do previsto devido à morte do sócio de seu sogro, para quem trabalha. É o narrador, 

em terceira pessoa, que nos alerta para algo estranho nesse caminho de volta: 

Si este hombre hubiera estado más atento, se hubiera dado cuenta de que el 
tren había tomado en una bifurcación una dirección diferente a la del viaje 
de ida, dos semanas antes. Pero después de las insípidas vacaciones en un 
Pueblo balneário de la costa, se sentía ligeiramente entorpecido, 
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preguntándose más bien si de verdade había valido la pena hacer tantas 
horas de tren por tan poco placer (KOKIS, 2005, p. 12) 

 Também a descrição da estação contribui para a construção do cenário insólito do 

romance e o sentimento de estranhamento: 

La pequeña estación parecía totalmente abandonada en pleno día, a pesar 
de la presencia del tren de pasajeros. Adrian no vio el nombre de la estación 
ni ninguna actividad que pudiera explicar esa parada hecha prácticamente 
en campo abierto. Un solo edificio viejo y deteriorado reinaba sobre el 
minúsculo andén de cemento, rodeado de malas hierbas que crecían en lo 
que parecían haber sido macetas para flores. Adrian podía distinguir el 
camino de tierra que partía de atrás de la estación para perderse en el 
horizonte de la estepa. Pero éste también estaba desierto, sin vehículos ni 
caballos que esperaran a un eventual viajero que bajara del tren. Un detalle 
un tanto insólito llamó su atención: a pesar de la vetustez del lugar, dos 
puertas laterales contiguas indicaban la presencia de lavabos, uno para 
hombres, el otro para mujeres; un letrero garabateado a mano informaba 
que estaban reservados para los viajeros, y que estos últimos debían pedir 
la llave al jefe de estación si deseaban utilizarlos (KOKIS, 2005, p. 14). 

Adrian desce do trem na esperança de comprar cigarros, se depara com a figura 

esquisita do chefe da estação e se resigna a voltar para o vagão. Porém, ele não aguentava 

mais a esposa e o filho; havia discutido com a mulher e estava enojado do filho sujo de 

chocolate: 

Se resignó entonces a volver a subir al vagón y a esperar pacientemente la 
continuación de los sucesos. Al pasar frente a la puerta de su 
compartimento, vio el rostro de su hijo pegado a la ventana, lleno de 
chocolate y vigilándolo. De la misma manera, distinguió perfectamente el 
movimiento de su esposa cuando se alejó bruscamente de la ventana, como 
si quisiera esconder que ella también espiaba sus gestos. Adrian se sintió 
nuevamente irritado al ver a su familia y decidió, sin realmente saber por 
qué, que prolongaría su ausencia hasta la señal de partida (KOKIS, 2005, 
p. 22). 

 Resolveu, então, descer novamente e aguardar até a partida do trem. Vale lembrar 

que a parada do trem naquela estação também não era esperada, ninguém estava entendendo 

o porquê dela. Adrian decide ir ao banheiro, sem obedecer aos rabiscos na placa que dizia 

para solicitar a chave, uma vez que as portas estavam abertas. Para a sua surpresa, quando 

sai do banheiro, onde talvez tenha adormecido, o trem já havia partido: 

¿Cuánto había durado aquello? ¿Apenas cinco minutos, una hora? Le era 
imposible decirlo con precisión, tan agradable le había parecido la 
sensación de adormecerse así. Cuando volvió al andén, su tren ya no estaba. 
La estación estaba desierta, soplaba una pequeña brisa que mecía los tallos 
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de las altas hierbas de la estepa, y Adrian podia oír claramente el canto de 
las aves escondidas en la maleza (KOKIS, 2005, p. 24). 

A primeira reação de Adrian é a de desespero, pânico, ele não sabia onde estava nem 

o que havia acontecido:  

La estación desierta provocó en Adrian primero una sensación de estupor. 
Se sintió hundido en plena pesadilla, sin realmente saber dónde estaba, ni 
lo que había sucedido. Con la ausencia del tren, el ambiente parecía aún 
más desolador y la soledad que reinaba en la estepa lo golpeó de frente. Le 
tomó unos instantes aceptar que el tren se había ido realmente dejándolo 
atrás. Había partido con su familia, sus maletas y los demás viajeros, 
mientras él se quedaba ahí plantado, con aire sorprendido y profundamente 
ridículo. En seguida, una sensación de pánico se apoderó de él y se puso a 
correr por el andén y a lo largo de las vías con la esperanza absurda de 
poder, si no alcanzarlo, al menos verlo desaparecer en el horizonte (KOKIS, 
2005, p. 25). 

A partida do trem o obriga a encarar o estranho, não apenas o lugar estranho, como o 

povo que ali vivia. Para a aldeia, ele era o estranho, por isso desconfiavam dele e não o 

receberam bem. Adrian demora a conquistar a confiança das pessoas. O romance nos leva ao 

mergulho introspectivo da personagem, que repensa sua vida, quem ele é verdadeiramente, 

repensa a escolha de seu emprego – era engenheiro porque seu pai também era, uma escolha 

mais pela facilidade do que pela paixão; na verdade, sua paixão era pela matemática, 

profissão que não dava dinheiro –, seu casamento – percebeu que estava insatisfeito com o 

casamento, cogitando o divórcio –, a relação com o filho – sentiu-se culpado por sentir nojo 

do filho lambuzado de chocolate –, tais reflexões foram possíveis justamente por estar em 

contato com o estranho, com uma nova realidade e com outras pessoas, ou seja, pela 

experiência da alteridade. A estação funciona como metáfora de transição entre um Adrian 

antigo e um novo Adrian, metáfora do autoconhecimento, que traz a possibilidade de repensar 

a vida. 

O narrador migrante, marcado pela errância, o “marinheiro comerciante”, conforme 

Walter Benjamin, aquele que viaja e tem muito o que contar, é o narrador das obras de Kokis. 

Como podemos ver, por exemplo, em A casa dos espelhos: 

Depois veio o exílio. Primeiro a Europa, depois aqui, sempre em busca de alguma 
coisa que me faltava. Essa condição que eu prolongava sem pensar nisso me 
parecia cada vez mais agradável. (2000, p. 105) 

*** 
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O estrangeiro não pode se voltar sempre ao futuro; fica frequentemente atolado 
entre essa identidade que foi e o desencontro de ter de se tornar outro. Não gosta 
de seu passado; é um passado ruim que ele tenta superar. E, afinal, é por causa 
do passado que ele não está mais lá em sua terra, mas aqui, deslocado. [...] O 
estrangeiro quase sempre é assim, um verdadeiro artista do tempo (2000, p. 294-
295). 

 Para além da situação do exilado e do imigrante, Sergio Kokis apresenta aquilo que 

Julia Kristeva também analisa em seu estudo intitulado Estrangeiros para nós mesmos, 

penetrando no íntimo do artista que recusa o enraizamento – o “ser de nenhuma parte”: 

Estrangeiro: raiva estrangulada no fundo de minha garganta, anjo negro 
turvando a transparência, traço opaco, insondável. Símbolo do ódio e do 
outro, o estrangeiro não é nem a vítima romântica de nossa preguiça 
habitual, nem o intruso responsável por todos os males da cidade. [...] A 
felicidade parece transportá-lo, apesar de tudo, porque alguma coisa foi 
definitivamente ultrapassada: é uma felicidade do desenraizamento, do 
nomadismo, o espaço de um infinito prometido. Contudo, felicidade 
cabisbaixa, de uma descrição medrosa, apesar de sua intrusão penetrante. 
(KRISTEVA, 1994,  p. 9-12, grifo meu) 

Em A casa dos espelhos, o narrador é um ser desenraizado e confessa que não sofre 

tanto com o exílio, não como os outros aparentam sofrer: 

O exílio me permitiu descobrir então que eu não sofria como os outros, que, 
ao contrário, eu sempre tinha sido estrangeiro, por toda a parte. Possuindo 
o mimetismo espontâneo dos seres de lugar nenhum, meti-me numa 
carapaça protetora por trás da qual podia olhar sem pressa e colecionar 
minhas visões (KOKIS, 2000, p. 36). 

Essa sensação já está presente no narrador ainda jovem, não sendo, portanto, uma 

conclusão à qual o adulto maduro chega com o distanciamento temporal e geográfico. O 

narrador argumenta que não é nacionalista e que não está enraizado no seu país de origem: 

Meu irmão gosta muito da vida militar. Fica em posição de sentido, faz 
continência à bandeira e lamenta a minha indiferença. Não chego a levar 
tudo isso a sério, nem a ter sentimentos patrióticos. Quando os outros 
cantam o hino ou fazem continência, não posso deixar de olhá-los, observá-
los. Talvez por isso os soldados me pareçam tão ridículos como as cores de 
nossa bandeira. Uma vez disse isso a meu irmão e ele me respondeu que eu 
era um traidor da pátria (KOKIS, 2000, p. 64). 

 Nos relatos da fase adulta, no país de exílio, o narrador-protagonista revela que não 

pertence a lugar algum. Sente-se estrangeiro no país de exílio, assim como se sentia distante 

no país de origem:  
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Essa situação é familiar para mim, e a questão da linguagem não é mais do 
que uma de suas facetas. Na presença dos miseráveis de minha infância, eu 
já tinha uma certa distância como um espectador de um filme. [...] A 
contradição que sinto em mim não transparece no dia-a-dia. Meu exterior 
muito neutro permite dissimular a falha que se limita à superfície da pele. 
Fui feito com essa ausência de unidade, e transito nas relações com o 
mundo exterior com uma certa naturalidade. Espanta-me, certamente, que, 
apesar de tudo, as pessoas com as quais convivo não parecem lembrar de 
que sou estrangeiro (KOKIS, 2000, p. 228-229. Grifo meu).  

Kristeva analisa a condição estrangeira de ser, observando a questão do afastamento. 

É possível aproximar suas reflexões com as personagens migrantes de Kokis: 

Não pertencer a nenhum lugar, nenhum tempo, nenhum amor. A origem 
perdida, o enraizamento impossível, a memória imergente, o presente em 
suspenso. O espaço do estrangeiro é um trem em marcha, um avião em 
pleno ar, a própria transição que exclui a parada. Pontos de referência, 
nada mais. O seu tempo? O de uma ressurreição que se lembra da morte 
e do antes, mas perde a glória do estar além: somente a impressão de um 
sursis, de ter escapado (KRISTEVA, 1994, p. 15). 

Georges Poulet, em O espaço proustiano, analisa a busca do espaço perdido na série 

Em busca do tempo perdido, de Marcel Proust. Segundo Poulet, “o ser privado de lugar 

encontra-se sem universo, sem lar, nem eira nem beira” (1992, p.19). Tanto Proust quanto 

Kokis têm a criação literária fundada na recordação do passado. A memória é a confluência 

temática existente entre ambos, que pode ser tanto uma reação à fugacidade da vida, como à 

força avassaladora da morte, ou, ainda, à denúncia de miséria material e moral. 

O narrador-protagonista de A casa dos espelhos, busca o eu perdido e o encontra nas 

lembranças que “se arrumam em sua memória”, entretanto, sente-se “sem universo, sem lar”, 

pois vem “de lugar nenhum”, um ser “sem eira nem beira”. Tomás Sorge, em Cladentisno, 

seja na experiência de aprisionamento quanto na experiência de clandestinidade, vive a 

errância de uma vida anônima, desprendido de laços familiares e afetivos, assume nova 

identidade, data e local de nascimento, nome, profissão etc. é também através da memória 

que preserva seus contornos e sua substância, ou seja, sua identidade. Já para Adrian, estar 

perdido, sem eira nem beira, o leva ao mergulho introspectivo e à autocompreensão. Na 

verdade, quando desce do trem para comprar cigarros naquela estação insólita, sente não 

pertencer àquela família, sente-se em desacordo, prolonga ao máximo o tempo fora do trem 

sem vontade de voltar.  
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Ana Maria Lisboa de Mello aponta para a importância da epígrafe na obra de Sergio 

Kokis. Esta é a última estrofe do poema “profundamente”, de Manuel Bandeira: “– Estão 

todos dormindo / Estão todos deitados / Dormindo / Profundamente”: 

Nesse poema, o sujeito lírico refere-se a um passado só recuperável pela 
memória, e esse é o exercício constante do narrador protagonista de Le 
pavillon des miroirs, dividido entre um passado traumático e um presente 
solitário e perpassado de melancolia. Ao longo do poema, Bandeira trata 
também da fugacidade do tempo, das alegrias da infância, ao lado de 
pessoas que já morreram, e emprega o verbo ‘adormecer’ no sentido de 
morrer, metáfora presente no excerto selecionado por Kokis (MELLO, 
2008, p. 180). 

Ana Lisboa observa que ao retomar a estrofe de Bandeira, Kokis antecipa o teor do 

romance, que é “a recuperação do passado que se expressa em um ‘tecido de lembrança’ de 

coisas que existiram ou até foram inventadas, de recordações pungentes, tecido que, no final 

do romance, o narrador arrisca chamar ‘identidade’” (idem).  

O ambiente familiar da infância do protagonista, vivido no Rio de Janeiro dos anos 

50, é um ambiente precário material e afetivamente. A casa é descrita como um espaço 

pesado e viscoso, a família é desestruturada, o narrador sente a ausência do pai – “meu pai 

trabalha muito e quase nunca está” (p. 39), a indiferença da mãe, a falta de conversa – “Meu 

pai não quer saber de histórias de negros nem de padres. Por isso não posso falar com ele. Os 

outros também não querem responder às minhas perguntas” (p. 19).  Integram a casa da rua 

Presidente Vargas: o pai, a mãe, o irmão mais velho, o nenê e a tia Lili. O narrador-

protagonista sente-se alheio a esse ambiente, e desde sempre, solitário: 

Não há nada a fazer nesta casa, nada de brinquedos. Me arrasto por debaixo das 
camas ou olho pela janela, só isso. O neném ainda é muito pequeno para brincar 
e meu irmão mais velho não gosta das minhas brincadeiras. É sempre assim. 
Somos um conjunto em desordem. [...] Vivemos todos amontoados no 
apartamento e dormimos no mesmo quarto; só Lili dorme no chão da sala. Mas 
falta alguma coisa para que isto seja uma família. Cada um parece ocupado com 
seu próprio tédio (KOKIS, 2000, p. 9). 

A arte ajuda o pintor a domar os seus fantasmas do passado, uma vez que a 

“Mnemósine” (memória) é a deusa de sua pintura. O narrador associa a memória do vivido, 

as suas “viagens imaginárias” perpassadas pela melancolia, à produção de sua arte:  
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Assim que as cores chegam aos meus olhos no canto sombrio do ateliê, o 
passado começa a dançar em meu espírito. Como quando eu fechava os 
olhos em minha cama, na volta dos passeios. Entre estes espaços gelados 
que me envolvem, é mais fácil para mim abandonar-me nessas viagens 
imaginárias. Agora que sei domar as imagens, dando-lhes uma forma 
plástica, posso tirar mais proveito disso (KOKIS, 2000, p. 35). 

*** 

Mesmo se o tema do quadro parece diferente do que eu vivi, ainda assim 
me revela coisas, reaviva minhas lembranças e me transporta para o passado 
(KOKIS, 2000, p. 65). 

Assim, o narrador-protagonista reflete que foi a “impressão de desenraizamento” que 

o empurrou para o “trabalho inútil de acumulação de imagens pintadas. Para reencontrar a 

vida” (KOKIS, 2000, p. 164-165).  

Muitas vezes o exílio, para as personagens de Kokis, representa a saída encontrada 

para a busca de algo em falta. A ideia de partir fascina, de acordo com Kristeva, “o estrangeiro 

suscita uma nova ideia de felicidade. [...] A felicidade estranha do estrangeiro é a de manter 

essa eternidade em fuga ou esse transitório perpétuo” (1994, p.12). O narrador-protagonista 

de A casa dos espelhos vê no exílio uma tentativa de se descobrir, de (re)construção da sua 

identidade: 

As línguas estrangeiras me pareciam cheias de promessas, de entonações 
penetrantes, de raízes próprias para desvendar o desconhecido. Também as 
acreditava ricas de uma sabedoria milenar, da qual eu me achava afastado 
por minha situação tropical. Suas dificuldades com ares insólitos sugeriam 
aventura, cargueiros de partida marcada cheios de vagabundos. Toda 
partida, aos meus olhos, era como que a descoberta da identidade, ou antes 
a redescoberta, pois eu a supunha escondida, inteira e acabada, sob a 
camada dos hábitos cotidianos (KOKIS, 2000, p. 135). 

A solidão que o narrador-protagonista sente, entretanto, não faz parte apenas de seu 

presente no exílio, na sua situação de migrante. Na infância e na adolescência, esse 

estrangeiro desenraizado, já era um solitário em suas brincadeiras, pensamentos e passeios: 

E sinto a mesma distância em relação aos companheiros da rua. Não estou 
mais totalmente na jogada, nossas lembranças são distintas e, pior ainda, 
tenho a impressão de que eles não fazem mais do que se repetir para matar 
o tempo. Meus passeios são mais solitários agora; tomo mais cuidado ao 
olhar as coisas ou ouvir histórias dos outros para refazer minha provisão de 
sonhos. E fico esperando minha volta. Guardo meus segredos, já não me 
desvendo mais (KOKIS, 2000, p. 170). 
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No estrangeiro, ele confessa ter perdido a noção do tempo. Já se passaram vinte e 

cinco anos, mas ele diz não ter visto o tempo passar. Partiu para umas férias que se 

prolongaram em exílio, e desde esse dia nunca mais voltou para o país de origem. A ilusão 

de que tudo no estrangeiro era provisório, o aliviava de suas angústias: 

Sirvo minha dose de vodca lembrando que há um quarto de século moro 
neste país. Não vi o tempo passar. Bebo para festejar ou para esquecer? Eis 
uma questão de que eu fujo. [...] A solidão enfim reencontrada, a liberdade 
integral, eu me dizia. Mas também uma identidade que eu evitava 
considerar. Eu era diferente das pessoas daqui, um outro. [...] A gente é 
sempre estrangeiro em relação a um outro, mesmo quando não sente isso 
(KOKIS, 2000, p. 247). 

Porém, essa liberdade total nas duas temporalidades resulta na melancolia de um ser 

solitário, como bem observa Kristeva: 

Livre de qualquer laço com os seus, o estrangeiro sente-se “completamente 

livre”. O absoluto dessa liberdade, no entanto, chama-se solidão. Sem utilidade 
ou sem limite, ela é tédio ou disponibilidade supremos. Sem os outros, a solidão 
livre, como o estado de ausência de gravidade nos astronautas, destrói os 
músculos, os ossos e o sangue. Disponível, liberado de tudo, o estrangeiro nada 
tem, não é nada. [...] Ninguém melhor do que o estrangeiro conhece a paixão da 
solidão: ele acredita tê-la escolhido para gozar ou tê-la suportado para padecer. 
[...] este é seu paradoxo: o estrangeiro quer estar sozinho, porém cercado de 
cúmplices. [...] O estrangeiro aspira à cumplicidade para, ao recusá-la, melhor 
sentir a sua virgindade (KRISTEVA, 1994, p. 20).  

  É possível encontrar nos três romances de Kokis várias passagens de reflexão sobre 

a condição do estrangeiro, seja por seu deslocamento para fora do lugar de origem, seja pelo 

seu sentimento de não-pertencimento. Em A casa dos espelhos e Clandestino, há o cenário 

político como pano de fundo das histórias de homens que precisam partir e, por isso, vivem 

a solidão e a errância. O regime militar ambienta os dois romances, o primeiro no Brasil, o 

segundo na Argentina. La estación apresenta o insólito e o absurdo como estratégia literária 

para trazer à tona questões como sentir-se estrangeiro/estranho em algum lugar, mas também 

se sentir “estrangeiro para si mesmo”, como bem analisa Kristeva. A estação funciona como 

uma metáfora de autoconhecimento e de transição; como se morresse o antigo Adrian para o 

nascimento de um novo. Essa metáfora revela a busca de algo diferente, face à insatisfação 

com a realidade. Enfim, A casa dos espelhos, A estação e Clandestino são três romances 
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extremamente diferentes, porém protagonizados por personagens migrantes, cujos 

sentimentos são pontos convergentes que possibilitam este diálogo. 
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