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Dors, Canada, dors; je dors avec toi. Restons 

couchés, Canada, jusqu'à ce qu'un soleil qui en 

vaille la peine se lève. […] Restons en arrière. 

Restons où nous sommes. N'avançons pas d'un seul 

pas. Restons fidèles. Souvenons-nous.  

                                              Réjean Ducharme, 1967 
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RESUMO 

 

 Nesta Dissertação discutem-se questões sobre a formação da identidade cultural do 

Quebec a partir da figura do bastardo na obra Le nez qui voque do escritor quebequense 

Réjean Ducharme. Quando do evento da Revolução Tranquila, período de ruptura com a 

tradição e de grandes mudanças no Quebec, os canadenses-franceses sentiram um desejo 

imperioso de reivindicar uma identidade própria sem ligação com os antigos paradigmas. 

Nesse sentido, a figura do bastardo é utilizada por Ducharme como metáfora para referência 

ao processo de desconstrução da herança europeia, como crítica à perpetuação do modelo da 

ex-metrópole francesa e da nova metrópole representada pelos Estados Unidos da América do 

Norte. A figura do bastardo, graças à introjeção da condição de bastardia e à desconstrução de 

paradigmas, permite uma refundação identitária, o que legitima a ancoragem no solo 

americano da singularidade quebequense, portanto a inscrição da americanidade do Quebec 

no continente Americano. Contra a ligação alienante egressa de modelos que não representam 

a realidade do sujeito quebequense, Ducharme propõe a afirmação da identidade 

quebequense, a recusa do pater francês, da anterioridade cultural francesa, bem como do 

modelo cultural estadunidense.  

Palavras-chave: Alteridade – Americanidade – Ancoragem – Bastardia – Identidade  
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RÉSUMÉ 

 

Dans ce mémoire on discute des questions sur la formation de l'identité culturelle du 

Québec à partir de la figure du bâtard dans l'oeuvre Le nez qui voque de l'écrivain québécois 

Réjean Ducharme. Lors de l'avènement de la Révolution Tranquille, période de rupture avec 

la tradition et de grands changements au Québec, les canadiens-français ont ressenti un besoin 

impérieux de revendiquer une identité propre, sans lien avec les anciens paradigmes. Dans ce 

sens, la figure du bâtard est utilisée par Ducharme comme métaphore pour faire référence au 

processus de déconstruction de l'héritage européen, comme critique à la perpétuation d'un 

paradigme culturel et identitaire calqué sur la reproduction du modèle de l'ex-métropole 

française et de la nouvelle métropole représentée par les États-Unis de l’Amérique du Nord. 

La figure du bâtard, grâce à l’introjection de la condition de bâtardise et à la déconstruction de 

paradigmes, permet une refondation identitaire, ce qui légitime l'ancrage sur le sol américain 

de la singularité québécoise, donc l'inscription de l'américanité du Québec sur le continent 

Américain. Contre le lien aliénant issu de modèles qui ne représentent pas la réalité du sujet 

québécois, Ducharme propose l'affirmation de l'altérité québécoise, le refus du pater français, 

de l'antériorité culturelle française et du modèle culturel étasunien. 

Mots-clés: Altérité – Américanité – Ancrage – Bâtardise – Identité 
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INTRODUÇÃO 

Meu interesse pela pesquisa sobre a literatura quebequense se deu a partir de minha 

identificação política, sociocultural e histórica com a produção literária do Quebec. Motivada 

pelas leituras e debates realizados durante o Curso de Língua Francesa e Literaturas 

Francófonas do Programa de Pós-Graduação Lato Sensu em nível de Especialização da 

Universidade Federal Fluminense, optei, dentre as obras selecionadas para a pesquisa, pela 

abordagem da narrativa Le nez qui voque do escritor quebequense Réjean Ducharme. Através 

da metáfora ducharmiana pude desenvolver reflexões críticas sobre a construção da identidade 

cultural do Quebec, representada pela obra em questão. Tais reflexões foram aprofundadas em 

nível de Mestrado Acadêmico do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Letras do 

Curso de Estudos de Literatura na Modalidade de Literaturas Francófonas. 

Na prática de um ritual de pesquisa, tomei como referência a metodologia do trabalho 

acadêmico, na qual se teoriza sobre a necessidade de nos situarmos em relação aos diferentes 

contextos em que nos inserimos, seja no lugar de cidadã de uma determinada sociedade, em 

um determinado sistema político-cultural, onde nos realizamos como sujeito que intervém 

nesse sistema, seja no lugar de pesquisadora de outro contexto cultural que, selecionado como 

objeto de pesquisa, exerce sobre nós a sedução do estranho, do estrangeiro, conforme nos 

ensina Julia Kristeva em Étrangers à nous-mêmes (1988). Ao estudar o Quebec, também me 

situo enquanto pesquisadora, entendendo meu sujeito histórico atuante, o lugar de onde falo, 

exercendo minha reflexão crítica a partir do contexto político, sociocultural e histórico 

brasileiro, o que não me impede de dialogar com o estrangeiro, pelo contrário, o diálogo com 

o estrangeiro me traz pontos de contato e de identificação, enriquecendo minha percepção de 

mundo, meu entendimento do mundo.  

Sendo assim, deixei-me seduzir pelo "estranho" cultural quebequense, ao reconhecer em 

suas matrizes históricas e culturais pontos de identificação com o ethos político-cultural 

brasileiro. A formação da identidade cultural brasileira é resultado também de dois processos 

pelos quais o Quebec passou: o de colonização e o de pós-colonização das Américas. Assim 

como o Quebec, e todo o Canadá, o Brasil também sofreu o processo de colonização e 

também viveu, e vive ainda, o período de pós-colonização. Tais países são evidentemente 

distintos, apresentando também diferenças no modelo de colonização, entretanto, possuem 

identidades culturais que foram engendradas a partir do que o sociólogo quebequense Gérard 

Bouchard chama de constituição da Americanidade em La nation dans tous ses états (1997).  
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As sociedades formadas por grupos identificados pelo sociólogo como populações 

novas ou coletividades novas são agrupamentos populacionais que se constituíram em 

determinado território delimitado geográfica e politicamente. Essas coletividades novas, tanto 

no Brasil quanto no Quebec, constituíram-se durante o período colonial e pós-colonial e são 

oriundas do agrupamento de diferentes movimentos migratórios para as Américas. Apesar das 

diferenças dos movimentos migratórios e das populações constituídas, há semelhanças no que 

diz respeito à natureza das migrações, uma vez que se trata de movimentos de migração e de 

imigração. Essas populações formadas a partir desses movimentos originam-se, portanto, do 

encontro de grupos distintos nos territórios do continente americano. Esse encontro era, 

muitas vezes, conflituoso, pois, sobre um mesmo território, se estabeleceram povos, etnias, 

culturas diversas, múltiplas e, quando o "diferente" é posto em contato com o "outro", o 

conflito é inevitável. Tais encontros, entretanto, também geram trocas, interações, diálogos 

que vão construindo uma identidade compósita, nos termos do pensador antilhano Édouard 

Glissant em Poétique de la relation (1990). É nesse contexto, constituído pela conjunção, ou 

por uma colagem de fragmentos diversos, resultantes do choque entre várias culturas, que 

realizo minhas pesquisas, tomando como objeto de estudo a construção identitária 

quebequense na narrativa de Réjean Ducharme, Le nez qui voque. 

Réjean Ducharme escreveu Le nez qui voque (1967) em plena Revolução Tranquila. A 

década 1960-1970 foi pontuada por grandes mudanças nos domínios social, político, 

econômico e cultural. Época de ruptura com o passado, de modernização das instituições, a 

Revolução Tranquila, inaugurando uma nova consciência identitária, foi um período 

enriquecedor para poetas, artistas, criadores e escritores, segundo Jean Charest: Cette ère 

d'effervescence a renversé de manière pacifique l'ordre établi
1
. Le nez qui voque exprime tal 

ruptura e modernidade, ambas traduzidas pelas ideias, pelos temas abordados e pela 

linguagem ducharmiana. A obra de Réjean Ducharme revela a vontade de renovação, de 

invenção, de desmistificação do passado clássico francês e, deste modo, de rompimento com a 

submissão à metrópole francesa. Tais ideias, reflexos da Revolução Tranquila, contribuíram 

para que canadenses-franceses originários do Quebec se identificassem como quebequenses, 

passando a rejeitar la mère patrie nourricière e suas traditions, normes et modèles 

(BOUCHARD, apud VIANNA NETO, 2012). A partir dessa nova consciência 

coletiva, l'identité de la petite collectivité francophone d'Amérique du Nord est isolée dans 

une mer anglophone. La langue, le passé, la lutte pour la survie ont constitué des points de 

                                                           
1
 Palavras do ex-primeiro ministro quebequense Jean Charest. Disponível em: 

<http://www.revolutiontranquille.gouv.qc.ca/?=100> Acesso em jul. 2012 
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référence communs (MATHIEU et LACOURSIÈRE, 1991, p. 3). A questão nacional, oriunda 

do pós-colonialismo, gerou, pois, importantes reflexões sobre o hibridismo cultural e sobre a 

constituição da alteridade quebequense, como se lê em Bernd e Melançon: O advento da 

questão da identidade quebequense criou uma voz que escapa da imitação ao modelo francês 

e se volta a seus compatriotas (1991, p. 1). É este referencial cultural que abordarei em 

minhas pesquisas, partindo do dialogismo discursivo entre as séries histórica e literária.  

  

 

1.  PROCESSOS DE CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE QUEBEQUENSE 

 

Et nous nous demeurons pareils à nous-mêmes, 

rauques comme la rengaine de nos misères. Nous, 

les bâtards sans nom, les déracinés d'aucune terre, 

les boutonneux sans âge, les clochards nantis, les 

demi-révoltés confortables [...].  

Jacques Brault, Suite fraternelle 

 

O diálogo entre literatura e história pode auxiliar no processo de transformação social, 

denunciar e criticar a realidade na qual uma sociedade está inserida. Portanto, torna-se 

imperativo abordar a história do Canadá para melhor compreensão das questões que afloram 

em Le nez qui voque.  

No tratado de Paris de 1763, a França cedeu o Canadá aos ingleses. Os loyalistes, 

colonos estadunidenses leais à coroa britânica, durante a guerra pela independência dos EUA, 

com a derrota inglesa em tal guerra, foram recompensados com terras no Canadá, dando 

início, assim, à expansão anglófona no território canadense. Ilhados em uma maioria 

anglófona, os canadenses-franceses, como eram chamados na época, desenvolveram um 

sentimento de insegurança e medo ante o risco de assimilação e desaparecimento, o que fez 

com que eles se voltassem para o passado francês, para a herança francesa. O vínculo com a 

matriz francesa fez com que ficassem atrelados ao cânone literário francês. Apenas a partir da 

década de 1960, com a Revolução Tranquila, foi possível o surgimento de uma literatura 

representativa da identidade quebequense. Segundo Jocelyn Létourneau, em Passer à l'avenir 

(2000), foi graças à Revolução Tranquila que o povo quebequense a réussi à s'émanciper, au 

moins partiellement, à se moderniser et à se donner les moyens de penser qu'il pouvait exister 

sans tutelle (p. 36). 
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A invasão inglesa e o abandono da pátria-mãe forjaram o discurso literário da bastardia 

cultural quebequense. Segundo Arnaldo Vianna Neto, pesquisador da obra de Réjean 

Ducharme,  la représentation de la bâtardise cuturelle aux Amériques est engendrée par une 

sorte d'allégorie parodique de la question identitaire au Québec (2006, p. 246-247). Réjean 

Ducharme rompe com a herança francesa para reclamar uma nova identidade que deve 

corresponder à realidade quebequense. O autor critica os indivíduos que, ligados ao passado, 

reproduzem o referencial francês, revelando um comportamento alienado, o comportamento 

do colonizado, conferindo a uma nação a supremacia sobre as outras, quadro em que se 

perpetua o controle social: Tous les Canadiens français qui essaient de parler comme les 

Français de France et qui portent de verres fumés beau temps mauvais temps, je les hais 

(DUCHARME, 1967, p. 20). Ainda segundo Arnaldo Vianna Neto, o escritor emprega, em Le 

nez qui voque, "a parodia, a ironia, a desconstrução, o riso cáustico para criticar os 

paradigmas ideológicos hegemônicos" (2006, p. 246).  

O sociólogo francês Gérard Bouchard (1990, p. 200) revela que, antes do advento da 

Revolução Tranquila, a sociedade quebequense estava mais aberta às influências e modelos 

europeus do que às influências e modelos americanos. O nacionalismo canadense-francês, 

anterior à Revolução Tranquila, visava à continuidade e não à desfiliação da société-mère 

française. Segundo Bouchard (1990, p. 202), a elite cultural preconizava que o projeto de 

nação seria fomentado a partir de referências europeias. Em um movimento inverso, a classe 

popular abria-se às influências continentais e se nutria da nova territorialidade (a experiência 

em solo americano), construindo-se, neste sentido, em uma contracultura que comprometia o 

projeto nacional pretendido pela elite sociocultural. Assim, os canadenses-franceses se viam 

divididos em dois movimentos opostos: um apontando para a continuidade, para o velho 

continente, e o outro, ao praticar a ruptura com os paradigmas culturais metropolitanos,  

adotando o novo continente. Embora sendo este último aspecto o mais presente na cultura 

popular, a elite cultural julgava que a língua e a fé se encontravam en mauvais état (Bouchard, 

1990, p. 203). É nesse contexto que a elite procurava dar forma à identidade nacional en 

affirmant l'étroite filiation du Québec à l'endroit de la France, o que  faisait obstacle à 

l'émergence d'une problématique ou d'un paradigme original, en résonance avec la nouvelle 

réalité en formation (Bouchard, 1990, p. 212). O projeto de formação da identidade nacional 

visava criar uma consciência nacional que despertasse o sentimento de pertencimento, 

portanto a homogeneização era incentivada para que as diferenças entre os indivíduos fossem 

apagadas. Quando o "outro" não era assimilado por esta prática, sua diferença era destacada 
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para diferenciá-lo do restante da sociedade, o que gerava a exclusão daqueles que não aderiam 

ao projeto. A fragilidade dessa identidade e a noção da diferença fizeram com que, no passado 

canadense-francês, não houvesse o desejo de integração à dinâmica americana. 

Gérard Bouchard (2000, p. 18-19) afirma que o sentimento de impotência e a resignação 

frente ao poderio militar da Grã-Bretanha, provocados pelo fracasso das Rebeliões de 1837-

1838, cujo objetivo era pôr fim às amarras coloniais britânicas e implantar no Bas-Canada, 

região que viria a constituir o Quebec, uma república similar ao modelo estadunidense, 

marcaram o espírito de toda uma geração. A insegurança e o medo, ante a possibilidade de 

desaparecimento e da assimilação, fizeram com que os quebequenses se voltassem para um 

projeto de formação da cultura nacional. Entretanto, ao invés de pensá-la no contexto do 

Novo Mundo, a elite intelectual, os letrados da época se voltaram para: 

 

[...] un projet de survivance [...], axé sur la préservation des acquis, sur la 

fidélité aux racines, sur la promotion de l'héritage français. Les lettrés, issus 

de collèges classiques dirigés par le clergé, étaient eux-mêmes nourris de 

modèles européens et ils se vouèrent à la création d'une culture nationale par 

la littérature: mais une littérature copiée sur celle de la France, car le Québec 

- ou Canada français, comme on disait désormais - se voulait une extension, 

un clone de la France en Amérique. Ainsi le voulaient, dans l'esprit de ces 

lettrés, les nouveaux impératifs de la survivance. (BOUCHARD, 2000, p. 

19) 

 

Portanto, ainda segundo Bouchard (2000, p. 21), os letrados da época tinham como 

objetivo, para o projeto de formação da cultura nacional, manter os laços com a tradição 

francesa, ignorando ou menosprezando a cultura popular onde estavam presentes os 

elementos que tornavam os quebequenses diferentes dos franceses (experiências vividas no 

continente americano; língua alterada pelo contato com autóctones e ingleses; fronteira e 

influência dos Estados Unidos etc). Para combater essa cultura popular, os letrados 

praticavam a valorização da origem francesa, criticavam o falar quebequense, reivindicando a 

norma culta francesa e promoviam propagandas contra os Estados Unidos a fim de inibir a 

atração que este suscitava, conforme registro de Bouchard: Enfin, on veut diffuser parmi le 

peuple une autre représentation de lui-même, sans trop s'inquiéter de son rapport à la réalité 

(2000, p. 21). Jean Morisset, em L'identité usurpée: L'Amérique écartée (1985), relata que o 

projeto literário da elite letrada foi um instrumento de assimilação desde a perda do Canadá 

para os ingleses e que seu efeito alienante perdurou por gerações: 
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[...] cette littérature [...] connu sous le nom de "cours classique" [...] j'ai vécu 

sa répression, durant des années [...]. Tous les enfants du pays qui 

dépassaient le primaire pour se voir aiguillonner vers le cours classique 

avaient été ainsi assimilés et dépossédés [...], on réussissait à leur faire 

perdre en quelques années leur identité et leur langue, c'est-à-dire leur 

canadianité. Et on leur fabriquait une histoire et une sociologie fictives pour 

mieux engloutir leurs véritables héros et enterrer à jamais la saga de leurs 

ancêtres. Et certains de ces fils de Sauvages, de ces enfants de Colons et de 

ces analphabètes d'Habitants, deviendront missionnaires au Gran Chaco, au 

Grand Congo et au Grand Nord! Quelle dérision et quelle défaite! Aller 

colporter son assimilation aux quatre coins de l'univers. [...] notre élite avait 

travaillé à nous détruire depuis la Conquête. Sa littérature avait été une 

constante recherche de l'auto-négation, un mensonge à odeur moralisatrice 

qui puait l'abdication de la première à la dernière ligne. (1985, p. 17) 

   

Desse projeto cultural originou-se uma primeira literatura quebequense empobrecida 

pela imitação do modelo francês, além de imprimir no imaginário coletivo de fausses identités 

qui ont été perpétuées jusqu'au milieu du siècle suivant (BOUCHARD, 2000, p. 25). O 

caráter rural do Canadá era evocado para destacar a ideia de enraizamento (como se o 

habitante do campo representasse todos os quebequenses). Assim, toda a população franco-

canadense era reduzida a esse estereótipo. Tem-se então uma literatura excludente na qual o 

heterogêneo representa uma ameaça e, portanto, não é inscrito no discurso literário. Ao 

reivindicar a fidelidade às raízes francesas em detrimento da americanidade já inserida na 

cultura popular quebequense, le projet des élites a donné naissance à une culture largement 

décrochée du réel, mal adaptée à l'espace qu'elle habitait, aux expériences dont elle devait 

rendre compte, à la vie collective qu'elle devait encadrer (BOUCHARD, 2000, p. 25). Este 

projeto de formação da cultura nacional não foi, entretanto, capaz de abarcar a realidade e a 

experiência canadenses: 

 
En définitive, tout ce projet de culture nationale est traversé par un vide 

qu'on ne parvient pas à combler, en l'occurrence, l'absence d'un acte 

fondateur de la nation, d'un acte glorieux comme l'Insurrection de 1776 aux 

États-Unis, qui alimenterait par longtemps la mémoire et viendrait 

périodiquement soutenir la conscience nationale. En lieu et place de ce 

matériau symbolique, les lettrés doivent composer avec des actes 

dépresseurs: la  Cession de 1963 et l'échec des Rébellions de 1837-1838. 

(BOUCHARD, 2000, p. 28)  

 

Bouchard (2000, p. 23) diz que, somente nos decênios de 1950 e 1960, a literatura 

começou a incorporar o popular e a se posicionar contra os interditos impostos pela elite 

letrada. É quando começam a surgir reivindicações para que a literatura exprimisse a 

realidade quebequense baseada nos referenciais locais, através da língua, do modo de falar 
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local, livre do "paradigma da sobrevivência" (BOUCHARD, 2000, p. 28). Escritores como 

Ducharme colaboraram para que isso acontecesse, conforme registra Bouchard: le parler 

populaire (joual) fera son entrée dans la culture savante qui  apprend à se réconcilier avec la 

culture populaire et avec l'américanité (2000, p. 29). Bouchard revela que a elite letrada da 

época dava voz a um imaginário no qual l'insécurité collective, et plus précisément 

l'inquiétude de la survivance culturelle, incite au repli sur la tradition, sur les origines, fait 

craindre les métissages, les syncrétismes et réfrène les énergies de conquête du Nouveau 

Monde (2000, p. 33).  

Ainda segundo Bouchard, as "coletividades novas" (2000, p. 17), povos que saíram da 

Europa em direção ao "Novo Mundo", passaram pela construção da americanidade, ou seja, a 

construção de uma discursividade cultural nas Américas, e pelo "processo antropofágico", 

definido, segundo o sociólogo, pelas etapas de "ruptura, apropriação, recomeço e 

emancipação" (BOUCHARD, apud VIANNA NETO, 2007, p. 285). Como os quebequenses 

perderam os plebiscitos de 1980 e de 1995 sobre a possível soberania, ainda não se 

cumpriram todas as etapas definidas por Bouchard, ficando a ancoragem americana 

dependente ainda da emancipação política.  

Jean Morisset (1985, p. 13) analisa o sucesso imperialista da Inglaterra que conseguiu 

suplantar a presença francófona e ameríndia e ocupar o inóspito Grand Nord, fortalecendo-se 

através da expansão territorial e tornando-se, deste modo, maioria no país, garantindo assim a 

supremacia da língua inglesa no continente norte-americano. Ele se refere a tal país de 

maioria anglófona como Amérique du Nord Britannique e revela (p. 1985, p. 13) que a 

atribuição do nome Canada foi un rapt national, un vol identitaire resultado da conquista 

política e da apropriação sofrida pelos primeiros habitantes do Canadá (os canadiens). 

Morisset (1985, p. 14) afirma que a Inglaterra conseguiu erigir o império americano através 

da neutralisation réciproque du Canadien, de l'Indien, du Nord et de leur récupération à 

travers le pseudo-défi du développement et de la civilisation. O autor relata que o desconforto 

frente ao rapt progressif da identidade nacional fez com que os canadenses-franceses, 

passassem a se identificar como québécois (no auge do questionamento político-cultural da 

Revolução Tranquila) para se diferenciarem dos anglófonos. Apesar de partilhar do mesmo 

malaise, Morisset critica a adoção de tal nomeação que, em seu ponto de vista, corresponde à 

perda de toda uma construção identitária, de uma história e nacionalidade. Sobre tal 

indefinição identitária, Jean Morisset diz:  
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Quelle chance d'être cette chose plus ou moins française qui peut parler plus 

ou moins anglais [...] nous sommes devenus un peuple complètement pollué 

par l'interprétation des autres peuples, qu'ils soient d'Amérique anglaise ou 

d'Europe française. (1985, p. XIV) 

 

A "hifenização" da identidade, o rótulo canadense-francês (oriundo do inglês french-

canadian), assim como a nomeação québécois (palavra que deriva da região na qual os 

ingleses conseguiram segregá-los), revelam, segundo Morisset (1985, p. 16), a "usurpação" da 

identidade canadense: Ce sont toujours les vainqueurs qui prescrivent les catégories pour 

incarcérer les vaincus (1985, p. 14). Originalmente, o gentílico "canadense" era empregado 

para designar aqueles que haviam passado uma temporada ou que nasceriam no Canadá 

(ambos apresentando assimilação aos costumes autóctones) o que os diferenciava, assim, dos 

franceses da metrópole. Ele ainda diz (1985, p. 45) que estes canadenses, portanto, eram 

considerados não só pela França, mas também pelos ingleses, como selvagens, cujo contato 

com a terra, com os autóctones e seus costumes, havia "atrofiado a língua e o espírito". Por 

isso Morisset afirma que é a Franco-Américanité qui constitue le critère premier et exclusif 

d'appartenance au Canada. Et, en second lieu, c'est l'assimilation au Sauvage du Canada 

(1985, p. 44). Ele aponta ainda (1985, p. 4) que a dualidade do franco-americano, termo 

privilegiado por ele, resulta da flutuação entre a ideia do enraizamento e do patrimônio que 

estava sendo construído e o apelo do Grand Nord, da vida dita "selvagem", da floresta a 

perder de vista. Vivendo esta dualidade em sua constituição identitária, o indivíduo se via 

dividido entre un monde symbolisé par les Pays d'en Haut et l'avenir américain, por isso 

Morisset afirma que o franco-americano é um "eterno mestiço", uma vez que não pôde 

assumir totalmente sua identidade: 

 

Partagé entre la Terre perdue et la Terre Promise, le Franco-Américain 

apparaît ainsi comme un " Éternel Métis " qui ne peut assumer son identité et 

choisir son destin sans être assimilé sous ce choix [...], une identité en 

perpétuelle transhumance. Une identité américaine que son élite a 

continuellement combattue pour lorgner du côté d'une France et d'une 

Europe qui l'ont sans cesse rejetée. (1985, p. 4) 

 

Essa mestiçagem, que caracterizava a ocupação anterior assim como a experiência em 

solo americano, foi tão rejeitada pelo ideal de pureza que produziu uma alienação profunda 

nos canadiens que preferiam enaltecer a origem europeia em detrimento da inscrição da 

americanidade em sua identidade: un peuple profondément métis, donc réfractaire à la pureté, 

qui s'est constamment inventé une pureté illusoire, apparaît en effet comme un peuple en 
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instance de décomposition permanente (MORISSET, 1985, p. 17). Ainda segundo Morisset 

(1985, p. 22-23), com o advento da invasão inglesa, os franco-americanos foram destinados a 

sofrer a assimilação assim como os autóctones e, por isso, a questão da identidade se inscreve 

dans le contexte plus global des "mythes fondateurs de l'américanité". Morisset (1985, p. 54-

55) relata que, com a chegada dos loyalistes, tornou-se impossível romper totalmente com a 

Europa para a assunção de uma identidade própria desvinculada dos paradigmas europeus, 

visto que eles eram leais à coroa e rejeitaram, desde o início, sua inscrição no Novo-Mundo, a 

formação de uma nova nação egressa da ruptura com os modelos europeus e a própria 

constituição da americanidade em sua identidade. Enquanto a França se desfazia do Canadá, a 

Inglaterra se esforçava em desenvolver uma América "britânica". Portanto, assim que houve a 

conquista do Canadá pelos ingleses perdeu-se a autonomia:  

 

[...] à l'image classique des Canadiens vaincus de la Conquête Britannique, 

il faut opposer une image non moins réelle, celle des Anglais Loyalistes et 

de tous leurs assimilés de l'Amérique du Nord Britannique qui, refusant de 

s'autodéterminer, se sont vaincus eux-mêmes dans leur devenir américain. 

(MORISSET, 1985, p. 55) 

 

 

Apesar de já terem a americanidade (a vivência e as experiências que já eram 

constituintes de sua identidade) inscrita em sua conformação identitária desde a primeira 

metade do século XVIII (MORISSET, 1985, p. 51), o Canadá não conseguiu sua autonomia 

política como os Estados-Unidos e outros países da América Latina. Estes a conseguiram 

graças às revoltas e às rupturas que tiveram com a pátria-mãe, enquanto no Canadá, a perda 

do território para os ingleses impossibilitou que os canadenses se afirmassem como nação e 

Estado contra a França (MORISSET, 1985, p. 51), porém permitiu o corte do cordão 

umbilical com a mère-marâtre. Morisset (1985, p. 52) destaca ainda que a Inglaterra, a 

Espanha e Portugal perderam a exclusividade do controle cultural e político, enquanto que a 

França continuava a mantê-lo sobre o francês, visto que suas ex-colônias americanas, por 

terem um número menor de habitantes (francófonos) em relação à França, não conseguiram 

uma expressividade que conseguisse fazer frente ao domínio cultural francês. A França 

continuou a ser o centro. 

Entretanto, foi justamente a conquista anglófona que, impossibilitando a revolução 

nacionalista, permitiu sua revolução fundadora (MORISSET, 1985, p. 56) através da figura 

do bastardo: Nous sommes des Bâtards du Nouveau Monde et nous le sommes depuis très 

longtemps! Cela ne suffit pas comme carte d'identité? (MORISSET, 1985, p. 16). Morisset 
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reivindica esta bastardia como característica dos primeiros americanos, porém destaca que a 

mestiçagem presente na figura do bastardo nunca foi aceita pelos próprios canadenses em seu 

sentido original, entretanto, na língua oral, que também sofreu influências, registra-se a 

identidade bastarda:  

Aussitôt qu'ils parlent, les Canadiens révèlent ce qu'ils sont: des hybrides du 

Nouveau Monde acculturés à la fois aux Sauvages et aux États-Unis et que 

tout concourt à les éloigner simultanément de l'Europe Française et de 

l'Amérique Britannique. (MORISSET, 1985, p. 45)  

 

A língua é fruto da experiência em solo americano, é a manifestação da identidade 

canadense e a prova de sua americanidade. Morisset (p. 1985, p. 45) diz ainda que os 

canadenses sempre rejeitaram este passado de "sauvagisme canayen", de mestiçagem, de 

hibridismo, para reivindicar uma identidade própria como base da nacionalidade americana e 

como mito fundador essencial. A rejeição se deu através da história e da literatura. Morisset 

conclui que a recusa em tornar-se americano resulta na ausência de uma identidade própria. 

Ao analisar a questão da identidade canadense (canadian, portanto anglófona) ele diz que, ao 

querer assimilar por completo os ameríndios e francófonos, a Amérique du Nord Britannique 

acaba por não ter uma identidade e ser, assim, lentamente assimilada aos Estados-Unidos. 

Para ele, o "roubo" do gentílico canadense pelos ingleses se deve à ausência de uma 

identidade sólida: les Anglais nous ont volé notre identité pour combler leur propre vide 

identitaire, eux qui nous avaient tant méprisés historiquement, voilà qu'ils acceptaient de 

prendre notre nom! Fallait-il qu'ils se méprisent eux-mêmes! (MORISSET, 1985, p. 17). O 

Canadá anglófono, sem ter um mito fundador americano e, portanto, uma identidade própria, 

se funde aos Estados-Unidos, se torna um "país invisível", sendo sua minoria francófona o 

único fator de diferenciação: 

 

Le fait est qu'il n'y a pas et qu'il n'y a jamais eu de "Canadians", il n'y a que 

des "British North Americans" qui se sont toujours définis par la négative, en 

se distinguant des Canadiens (devenus forcément des Québécois). Si bien 

que, sans les Canado-Québécois, c'est l'existence même des Britanniens qui 

est mise en péril. (MORISSET, 1985, p. 55) 

 

 

Como os canadenses-anglófonos definiam sua identidade baseando-se nas referências 

oriundas do Império Britânico e no contraste com os francófonos, a preocupação com a 

identidade canadense para eles, segundo Fernand Dumond em Genèse de la société 

québécoise (1993, p. 333), deu-se tardiamente, ao passo que tal questão, que já afligia os 

canadenses-franceses desde o advento da Conquista do território pelos britânicos, parece 



 
 

21 

anacrônica para muitos quebequenses. É a coletividade francófona e sua relação com o 

autóctone que fomenta a canadianité, o québécois é fruto da América como o anglófono 

jamais quis ser. Os canadians (de origem anglófona) viviam a ausência da americanidade: 

 

Un homme du Nouveau-monde – mi-européen/mi-sauvage – un Métis dont 

on a essayé de réfréner l'émergence de toutes les façons imaginables, mais 

que sa langue et sa culture n'ont jamais manqué de révéler. C'est pourquoi 

notre véritable mythe fondateur ne saurait émerger en dehors de notre 

canadianité. (MORISSET, 1985, p. 21) 

 

A literatura, que num primeiro momento foi instrumento das ideologias oficiais, de 

propagação de modelos alienantes, é que permite a introspeção, a auto-avaliação e a 

revalorização da identidade. Morisset cita Réjean Ducharme como um dos autores que 

contribuem para o surgimento deste outro tipo de literatura, esta literatura revolucionária: 

 

Il faut bien avouer que si notre littérature est la meilleure introduction que 

nous puissions trouver aux modalités historiques de notre aliénation, c'est 

précisément cette littérature qui se présente comme obstacle principal qui 

nous empêchera toujours de reconstituer notre identité. Il est évident, par 

ailleurs, qu'il sera impossible de nous reconstituer en dehors de cette autre 

littérature qui est celle de Victor-Lévy Beaulieu, Jacques Ferron, Gabrielle 

Roy, Michel Tremblay, Réjean Ducharme, Pierre Perrault, Gaston Miron et 

de quelques autres. (MORISSET, 1985, p. 19) 

 

Na capa de Le nez qui voque lê-se a palavra romance, entretanto, a forma literária é a de 

um diário, tratando-se, pois, de uma narrativa. No título do livro, Réjean Ducharme já revela 

as práticas constantes de sua literatura: o jogo com o significado das palavras, a polissemia do 

vocabulário, o trocadilho (Le nez qui voque → L'équivoque). O autor joga com as palavras, 

deixando clara sua intenção: tornar a mensagem ambígua, opaca. A ambiguidade e a 

opacidade dizem respeito à identidade do próprio autor que se recusa a aparecer publicamente 

gerando suspeitas sobre sua existência. Ducharme existe ou será um écrivain-fantôme? Essa 

questão contribuiu para que se criasse um mito em torno da identidade do autor: le mythe 

Ducharme. A publicação do primeiro livro de Réjean Ducharme, L'avalée des avalés, em 

1966, foi um fenômeno de vendas, visto que a obra era tão original e revelava uma 

maturidade literária tão grande que as pessoas não acreditavam que um jovem de 24 anos 

poderia tê-la escrito:  
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Autodidacte à l'imagination créatrice débordante, Ducharme défie l'écriture 

littéraire au profit d'un rapport ludique, intense et personnel, à la langue qui 

repose sur l'oralité et l'éclectisme des références: c'est une sorte de 

boulimique qui utilise toutes les ressources à sa disposition, aussi bien 

l'hypercorrection que la traduction ou le joual, dont – en pleine Révolution 

tranquille – il se moque autant que de toute idéologie. (HAGHEBAERT, 

2011, p. 1) 

 

Apesar de seu sucesso no Quebec, a obra de Ducharme foi publicada inicialmente na 

França. O escritor enviou o manuscrito de L'Océantume a uma editora em Montréal, porém o 

livro foi recusado pelo editor. Ducharme enviou então vários manuscritos à editora francesa 

Gallimard, ce qui contribue à rendre plus sceptiques les chroniqueurs et journalistes quant à 

la précocité du prolifique Ducharme (PAVLOVIC, 1980, p. 38). O escritor não queria ser 

conhecido, ele declinava das entrevistas, se esquivava dos jornalistas, mudava de domicílio, 

reforçando seu desejo de continuar anônimo. Tudo isso contribuiu para aumentar les rumeurs 

quant à la véritable identité de Ducharme et à l'authenticité de l'oeuvre éditée par Gallimard 

(PAVLOVIC, 1980, p. 40). Tal reclusão reveste o autor de uma aura romântica, surgindo 

dúvidas sobre sua existência, fazendo com que muitos acreditassem que se tratava de um 

personagem, tornando-se o escritor uma figura mítica.  

O "eu" ducharmiano é expresso, muitas vezes, através do narrador, mas esse eu é 

diferente do social, visto que Réjean Ducharme não aparece publicamente, é um mito, não 

querendo ser reconhecido como escritor. Em Le nez qui voque, o personagem adolescente 

Mille Milles, narrador-autor de Le nez qui voque, se configura como duplo narrativo de 

Réjean Ducharme. O autor é ficcionalizado (autor-narrador-personagem), inserindo-se nesse 

mundo onde o que importa é a transformação da realidade através do fazer poético. A 

irreverência do adolescente, figura que seria uma metáfora daquilo que ainda não se formou 

(KRISTEVA, 2002, p. 162), serve de autoironia e provocação para aqueles que criticam sua 

escritura: 

   

Mais les hommes ont besoin des hommes, même de ceux qui sont morts. J'ai 

besoin des hommes. Je rédige cette chronique pour les hommes comme ils 

écrivent des lettres à leur fiancée. Je leur écris parce que je ne peux pas leur 

parler, parce que j'ai peur de m'approcher d'eux pour leur parler. Près d'eux 

je suffoque, j'ai le vertige des gouffres. Si j'ai peur de leur adresser 

directement la parole, ce n'est pas parce que je suis timide, mais parce que je 

ne veux pas rester embourbé dans leurs glaisières profondes, dans leurs 

abîmes marécageux. J'écris mal et je suis assez vulgaire. Je m'en réjouis. 

Mes paroles mal tournées et outrageantes éloigneront de cette table, où des 

personnes imaginaires sont réunies pour entendre, les amateurs et amatrices 

de fleurs de rhétorique. (DUCHARME, 1967, p. 12) 



 
 

23 

 

Na citação acima, Ducharme, através do personagem Mille Milles, estabelece uma 

relação com o leitor, alertando-o para o tipo de literatura que produz, apontando para a fuga 

do lugar-comum, para a ruptura com os estereótipos. Ao dizer que escreve mal e que seu 

estilo é vulgar, para logo em seguida revelar que se diverte com tudo o que é dito por ele e 

sobre ele, o autor parece indicar ao leitor que essa afirmação simbólica do triunfo aproxima a 

postura do adolescente do poder do escritor (KRISTEVA, 2002, p. 160). A postura 

debochada do adolescente, figura do inacabamento que é também a de todos os possíveis, do 

"tudo é possível" (KRISTEVA, 2002, p. 153), possibilita a ruptura e a criação de novas 

formas dotadas de significações que substituem aquelas já tão desgastadas, repetidas. A partir 

desta figura, o autor Rejean Ducharme, ao mesmo tempo em que se distancia do texto também 

se insere nele, já que o mundo dos adultos se opõe ao fascinante mundo dos adolescentes 

(KRISTEVA, 2002, p. 162). Ao estudar Dostoiévski, Kristeva destaca que a escolha da figura 

do adolescente como protagonista da trama viabiliza a exposição das ideias do autor por meio 

de um espaço privilegiado: 

 

Note-se: "como demonstração de seu pensamento" de escritor, é necessário 

escolher um herói adolescente. Mais ainda: nas anotações sobre a gênese do 

romance, acompanha-se a identificação do escritor ao adolescente, mediante 

a decisão de escrever em primeira pessoa: [...] "escrever em seu próprio 

nome. Iniciar pela palavra Eu... uma confissão extremamente concisa". 

(2002, p. 159) 

 

Com Mille Milles e Chateaugué, a linguagem ducharmiana faz o leitor refletir, 

questionar ideias e valores estabelecidos (da política à poética), levando-o a (re)aprender uma 

nova forma de conceber a realidade: 

 

Dans Le nez qui voque, par exemple, la position du narrateur, Mille Milles, à 

partir de balises historiques, oscillera entre le mépris envers l'Américain et la 

méfiance envers le Français, l'un servant de repoussoir à l'autre, ce qui 

permettra, en temps et lieu, de trouver des qualités à l'un et à l'autre 

(CHASSAY, 1995, p. 115) 

Deste modo, a figura do adolescente permite a inserção do ethos bastardo em Le nez qui 

voque bem como a renegociação do lugar simbólico por meio da escrita, visto que o escritor, 

como o adolescente, é aquele que pode trair seus pais – perdê-los contra eles mesmos – para 

ser livre (KRISTEVA, 2002, p. 153). Tal liberdade se traduz nas atitudes de Réjean 
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Ducharme, l'écrivain le plus mystérieux du Québec (DASSAS, 1997, p. 12), que escapa do 

assédio da mídia preferindo o anonimato en prenant acte au lieu de prendre langue 

(DASSAS, 1997, p. 12). Ele deixa claro suas intenções: Je n'écris pas pour l'imbécillité, 

j'écris pour la postérité (DUCHARME, 1967, p. 44). Segundo Pavlovic, a imprensa tentou 

insistentemente resolver le mystère Ducharme: 

 

Les principales sources d'information sont, bien sûr, les personnes qui ont 

'connu' ou 'rencontré' l'écrivain: sa famille, ses amis, ses anciens camarades 

de classe, professeurs et employeurs, les quelques personnes qui ont eu le 

privilège de s'entretenir avec lui. [...] Les journaux publient avec les 

entrevues, des photos de 'l'album de famille' [...]. (1980, p. 43) 

   

De acordo com Pavlovic (1980, p. 46), o jornalista Normand Lassonde, obstinado em 

desvendar o mistério que envolvia a identidade de Ducharme, decidiu encontrar respostas e 

conseguiu conversar durante duas horas com o escritor depois de tê-lo surpreendido, enquanto 

este entrava em sua casa, assim como conseguiu fotografar Ducharme em agosto de 1968. A 

notícia foi divulgada em vários jornais quebequenses: 

 

Prises sur le vif, les photos deviendront le meilleur argument, la meilleure 

'preuve' qu'il était possible d'invoquer en faveur de l'existence du citoyen 

Réjean Ducharme (la ressemblance de ces photos avec celles qui avaient été 

mises en circulation auparavant étant évidente). (PAVLOVIC, 1980, p. 47) 

  

Tal curiosidade se justifica, pois Ducharme contribuiu para a emancipação da cultura e 

da literatura quebequense ao romper com o modelo europeu e ao rejeitar o modelo 

estadunidense:  

L'avalée des avalés (1966), roman-culte, Le nez qui voque (1967) et 

L'océantume (1968), respectivement classés 2e, 3e et 1er dans l'ordre de 

composition, constituent une trilogie du refus de l'assimilation au 

conformisme du monde adulte, à l'héritage culturel et à la civilisation 

mécanisée. Cette trilogie affirme son originalité dans les titres, l'invention 

poétique et l'intransigeance de ses personnages enfants. (HAGHEBAERT, 

2011, p. 1-2) 

 

Escrito durante a Revolução Tranquila, período de grandes transformações sociais e 

culturais, Le nez qui voque apresenta análises e questionamentos sobre a sociedade 

quebequense da época. A língua e a identidade são temas desta literatura que se volta para o 

passado a fim de reinventar, transformar a sociedade quebequense, ou seja, a literatura dialoga 

com o contexto político: Avec la Révolution tranquille, qui n'est pas tout à fait une révolution 
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et qui n'est pas du tout tranquille, des réformes majeures sont introduites en matière 

d'éducation, de santé, de services sociaux, de culture et de développement économique 

(FONTAINE, 2010, p. 27). A obra de Réjean Ducharme reflete o contexto da Revolução 

Tranquila. A ruptura com o passado conservador para provocar uma consciência sociopolítica, 

e desta forma construir uma nova referência identitária, marca tal fenômeno assim como a 

literatura do autor: À l'ère du conservatisme clérico-politique et de l'immobilisme social et 

intellectuel, succède l'ère du progrès, du changement social et culturel et de la revalorisation 

du politique et du nationalisme
 

(MONIÈRE, apud DICKSON, 2009, p. 12). Segundo 

Élisabeth Haghebaert:   

 

Ducharme prouve que, quel que soit l'héritage – français, anglais, américain, 

amérindien ou produit des vagues d'immigration récentes – il 'avale' et 

assimile tout sans complaisance ni compromis et sans jamais se renier non 

plus; comme quoi il est possible d'être publié à Paris et de rester authentique. 

(2011, p. 3) 

 

Para combater a alienação e construir uma nova referência identitária, a inscrição da 

americanidade no seio da identidade quebequense, possível graças ao contexto da Revolução 

Tranquila, permite a reapropriação e a redefinição desta identidade.  

Ao brincar com o significante e o significado das palavras, Ducharme joga com a 

própria comunicação, como se as palavras fossem mais opacas que transparentes e que, por 

isso, o fazer poético traria a verdadeira mensagem à tona. Ducharme utiliza o jogo com a 

linguagem para desmistificar os cânones literários, inventando assim palavras que não 

pertencem ao código linguístico para reivindicar sua liberdade. Nisso consiste seu poder 

criativo. A escrita praticada segundo os padrões normativos não lhe interessa.  Para atingir seu 

objetivo de escrever de um modo mais natural, inventivo, sem ser imobilizado pelas regras do 

código literário, ele adota a découpage das palavras baseado nas semelhanças sonoras e 

semânticas. Tal procedimento, que permite a criação de novas palavras, vai produzir ideias 

difíceis de compreender, a leitura não será fácil, porém o mais importante para Ducharme é 

simplesmente se expressar: Le procédé du jeu de mots, par découpage ou par faute 

d'orthographe, ou d'autres façons, est essentiel à l'oeuvre puisqu'il définit le rapport qui 

s'établit, par elle, entre Ducharme et nous (DUPRIEZ, 1972, p. 12). Em Le nez qui voque as 

palavras estão a serviço da expressão.    

Segundo Arnaldo Vianna (2012), o processo de desconstrução e a paródia linguística 

foram inaugurados na narrativa de Le nez qui voque. É possível verificar esses dois elementos 
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na fala de Mille Milles: Le mot Canada serait né des mots espagnols aca et nada qui 

signifient: rien ici (DUCHARME, 1967, p. 20). Ainda segundo Arnaldo Vianna: 

 

A busca do significado etimológico de Canada leva Ducharme a usar um de 

seus recursos narrativos produtores de paródias: a crítica pelo humor 

cáustico que desconstrói as formações estratificadas e indica pistas para a 

reciclagem identitária. Trata-se da necessidade latente, não só de se 

reinventar, mas de reinventar o próprio país. (2012, p. 42) 

 

O humor presente na fala de Mille Milles revela um dos recursos empregados por 

Ducharme: o riso como uma "arma de combate" às verdades preestabelecidas. Em Le nez qui 

voque o riso é um instrumento sério de questionamento (ALAVARCE, 2009, p. 85) e por isso 

é utilizado de modo racional. Ao estabelecer uma relação entre o país Canadá e a palavra 

"nada", Ducharme parece fazer referência ao passado colonial do Canadá, ao fraco 

movimento migratório, ao seu difícil povoamento, seu isolamento, que durava seis meses 

durante o inverno, ao pensamento geral da época de que o Canadá tinha pouco a oferecer. O 

rien ici parece fazer referência à natureza violenta, hostil do país. O poeta Yves Préfontaine 

(apud BEDNARSKI, 1985, p. 238) exprime esta beleza assustadora do Canadá: Nous sommes 

d'une terre d'amplitude sans mesure, d'une terre rêche, rauque et violente, terre de forêts à 

perte d'homme et de villes atroces, terre de mer et de froid qui calcine. Na associação do país 

ao inverno, Betty Bednarski destaca: 

  

[...] le caractère fragile, précaire de toute habitation, de toute construction 

humaine. La vie difficile, la lutte de l'homme sans cesse menacé. La forêt à 

perte de vue. Les espaces terrifiants qui intimident l'homme, l'isolent et 

souvent le réduisent au silence. (BEDNARSKI, 1985, p. 238) 

 

Esta natureza difícil, que provoca sentimentos de insegurança e isolamento, somados ao 

abandono da França, causa nos quebequenses o vazio existencial que culmina na busca da 

identidade. Há certa associação entre a história quebequense e o inverno, a neve. Bednarski 

escreve ainda que:  

 

[…] le pays physique d'une part, le pays historique d'autre part, l'un aussi 

difficile que l’autre. L'on comprend facilement, au niveau de la métaphore, 

que l'un soit souvent perçu comme l'expression de l'autre, que les deux soient 

même devenus comme interchangeables. Mon pays ce n'est pas un pays, 

c'est l'hiver. L'hiver c'est la saison morte, une mort que l'on vit en attendant 

le printemps. C'est la vie en suspens, le degré zéro de l'année. Cette attente-
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là, cette mort en attendant, elle existe aussi dans l'histoire du pays. 

L'essayiste Pierre Vadeboncoeur affirme [...] que le Québec a vécu 'une sorte 

d'hiver de l'histoire. Pour le poète Jacques Brault il s'agirait [...] d'un pays 'né 

dans l'orphelinat de la neige'. (1985, p. 238)           

O país que permanecia congelado na neve do passado tinha um povo órfão que foi 

abandonado para morrer de frio em meio à hostilidade daquele imenso território intimidador. 

É possível verificar tal imagem na experiência coletiva quebequense. Por isso, Ducharme 

exalta a natureza difícil, já que ela é uma realidade inquestionável. Deste modo, ele aceita seu 

país, o que corresponde a uma aceitação de si.    

O nome Canadá é de origem autóctone. Certamente Ducharme tinha conhecimento 

disso quando escreveu Le nez qui voque. Sabia também que os ameríndios e suas guerras 

foram uma das razões da fraca imigração na época da colonização. Os franceses tinham medo 

de vir a este país povoado por "bárbaros".  Em outra leitura, o rien ici poderia também indicar 

o desprezo pela alteridade ameríndia. De que maneira um país que possui um nome autóctone 

poderia ignorar esta informação? Ducharme estabelece uma relação entre a marginalização 

dos ameríndios, o Canadá e seu povo. Esta marginalização começou na época da colônia, 

quando o interesse da coroa pelas terras da Nouvelle France era somente comercial. O 

europeu lançava sobre o novo mundo um olhar maniqueísta e, consequentemente, os 

franceses não se preocupavam em cativar os autóctones, a América, não tendo havido, pois, 

persuasão e sim violação. De acordo com Christian Morissonneau: 

 

[...] le colonisateur cherche le plus souvent à violenter, forcer. [...] Cette 

attitude ne voit pas, dans l'amérindien, l'autre, mais l'adversaire. [...] la 

politique officielle de la France visait l'assimilation, par l'évangélisation, 

l'éducation des enfants – entre autres, des petites filles par les ursulines – et 

les mariages mixtes. [...] Mais les Indiens ne devinrent pas Français et les 

Français s'ensauvagèrent. [...] Le sang indigène coule très discrètement dans 

les veines des descendants des coureurs des bois!  (1985, p. 78)  

 

Atraídos pela traite de fourrure, os coureurs des bois, mestiços que percorriam grandes 

distâncias do território canadense se aventuravam e adentravam nos territórios autóctones da 

região des pays d'en haut, o que propiciava o contato com os autóctones. Tal união foi 

favorecida pela fraca corrente migratória de europeus à época. O incentivo dado ao casamento 

entre os franceses e os autóctones era uma estratégia que visava à assimilação dos ameríndios. 

Entretanto, o resultado foi reverso, determinando a aculturação dos franceses que 

s'ensavaugèrent ao viver entre os autóctones: Le pré-Canada des pays d'en haut devient dans 
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ce contexte l'espace proprement américain de la canadianité où s'entremêlent les figures de 

l'Indien et du coureur des bois (SCHENDEL, 1994, p. 106). Les pays d'en haut (expressão 

empregada durante o Regime Francês) correspondia a toda a região a oeste de Montréal até o 

advento do Tratado de Paris de 1763. A região era dominada pelos autóctones, por isso, os 

coureurs de bois, missionários e militares franceses começaram a adentrá-la no início do 

século XVII
2
. O coureur des bois tornou-se, portanto, um ser mestiço. Sendo itinerante e 

marginal, seu distanciamento proporcionava uma liberdade que lhe permitia não ceder ao 

discurso dominante das autoridades coloniais. Segundo Schendel, o coureur des bois tinha 

uma imagem: 

[...] un peu trouble et partiellement refoulée de ces anciens Canadiens 

marginaux traversant, au cours du premier temps de la canadianité, les 

territoires autochtones à la périphérie du royaume néo-français pour y 

adopter la vie libre des bois et les manières de vivre pré-canadiennes. (1994, 

p. 106) 

 

 Com o advento da colonização inglesa, a região do pays d'en haut tornou-se o Haut-

Canada (oeste anglófono), separada do Bas-Canada (leste francófono). O Canadá se 

configurava como um espaço mestiço onde se misturavam a figura do autóctone e a do 

coureur de bois. Com a chegada do invasor inglês, iniciou-se a segregação entre ameríndios, 

ingleses e franceses. É esta exclusão praticada pelos ingleses que Ducharme critica: Ils ont 

réussi à tuer tous les Indiens et à parquer les autres dans des réserves, les Anglais. [...] Pour 

parvenir à être américain, cela leur a été plus facile, aux Anglais (DUCHARME, 1967, p. 

151).  Sendo os loyalistes leais à coroa britânica, eles rejeitaram "os três elementos essenciais 

à americanidade", como afirma Morisset (1985, p. 54), quais sejam a alteridade, o nomadismo 

e a mestiçagem. Por isso, com a chegada dos colonos de língua inglesa, a segregação 

começou a ser praticada, como ensina Schendel: 

 

Dès lors, tandis que dans le pré-Canada occidental continuent de s'entremêler 

les figures de l'Indien et du voyageur canadien, dans le nouveau Canada 

central la juxtaposition de la figure du colon loyaliste à celle de l'habitant fait 

en sorte d'exclure la figure déjà métissée de l'Indien en la "ghettoïsant" et, 

par le fait même, en marginalisant son américanité au sein d'une Amérique 

du Nord résolument britannique. En somme, avec l'entrée en scène de la 

figure du colon loyaliste commence l'ère des domaines réservés dont rendent 

compte, à un premier niveau, les espaces du canton, du rang ou de la 

paroisse et de la réserve proprement dite, et que reflète, à un second niveau, 

la division ethnoculturelle et religieuse des deux Canadas. Bref, à chacun son 

                                                           
2
 Fonte: http://www.museedelhistoire.ca/musee-virtuel-de-la-nouvelle-france/population/pays-den-haut-et-

louisiane/  

http://www.museedelhistoire.ca/musee-virtuel-de-la-nouvelle-france/population/pays-den-haut-et-louisiane/
http://www.museedelhistoire.ca/musee-virtuel-de-la-nouvelle-france/population/pays-den-haut-et-louisiane/


 
 

29 

territoire, son clan ou sa communauté d'appartenance! (SCHENDEL, 1994, 

p. 108) 

 

Já nessa época se configurava o mosaico da identidade canadense. Pode-se constatar 

que Ducharme utiliza este passado mestiço, quando franceses e ameríndios se uniam para o 

povoamento dando assim origem ao povo canadense, para reclamar uma legitimidade 

autóctone para o país e os quebequenses e afirmar, demonstrar a diferença cultural entre 

quebequenses e franceses. Assim sendo, Ducharme desmistifica a herança francesa, o 

mémorial de souche através de uma literatura de descolonização.  

Segundo Schendel (1994), apesar da política de segregação inglesa, houve o encontro 

do imigrante de língua inglesa (de origem americana, inglesa, escocesa, irlandesa) com o 

autóctone que ainda não havia sido alocado em reservas, portanto, o mestiço anglo-canadense 

também contribuiu para a formação e consolidação da identidade híbrida. Ainda de acordo 

com Schendel, a figura do autóctone reúne a identidade franco-canadense e anglo-canadense 

em outro espaço, e, deste modo, intermedeia a relação entre ambas na constituição da 

pluralidade da identidade canadense. Tal como a figura do coureur des bois, mestiço que se 

misturava à figura do autóctone, os personagens Mille Milles e Chateaugué irão adotar o 

deslocamento, o distanciamento, para não se submeterem à ordem vigente, mas contra o poder 

centralizador restritivo, conquistando, assim, a liberdade. Seria esse um modo de reverter o 

jogo de poder.   

Estando o Quebec marginalizado, tanto pelo Canadá quanto pela metrópole 

colonizadora, devido a seu isolamento linguístico e cultural no Canadá e ao distanciamento da 

França, Ducharme afirma a diferença, a bastardia quebequense através do espaço da margem, 

do trânsito que se configura como o espaço do ser híbrido, do ser movente, da identidade em 

construção, como registra Bernard Andrès: Onde situar-se, de onde parodiar o outro e a si 

mesmo, afirmar o outro e a si mesmo, afirmar o outro, mas a si mesmo? "Não-lugar" da 

paródia quebequense. Trânsito. (ANDRÈS, 1999, p. 142). Ducharme parece propor o 

deslocamento, em oposição à ideia de raiz única, como solução para o dilaceramento do 

sujeito que se questiona como assumir, ter uma identidade, já tendo uma herança, tendo um 

"outro em si" (ANDRÈS, 1999, p. 138). Mille Milles e Chateaugué, flâneurs que deambulam 

por diferentes espaços, simbolizam o indivíduo deslocado. Para Andrès (1999, p. 144), o 

deslocamento tem por efeito ressemantizar o enunciado de origem para se libertar de todo 

tipo de exaltação. Portanto, o flanar de tais personagens representa a ressignificação desta 

herança francesa e a inserção, inscrição das particularidades identitárias e culturais do ethos 
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quebequense em solo canadense. A fratura linguística e cultural faz com que se eleja a 

hibridização como representação identitária que se realiza através da narrativa do indivíduo 

em trânsito. 

Os personagens Chateaugué e Mille Milles procuram se livrar do tédio, reinventando o 

cotidiano, adotando o desvio, a errância, para fugir, escapar das normas da vida em sociedade. 

Eles vivem o desenraizamento, o nomadismo, o espaço de um infinito prometido 

(KRISTEVA, 1994, p. 12). Eles transgridem as normas, pois estão insatisfeitos com a 

imposição de códigos que não se relacionam com a realidade, a identidade deles. Este conflito 

é resultado do repúdio ao poder político e cultural. Kristeva (2002, p. 145-146) afirma que 

entende o termo "adolescente" como uma estrutura psíquica aberta que renova sua 

identidade na interação com um outro, se abrindo ao recalcado. Sendo assim, podemos 

inferir que Ducharme utiliza a figura de dois adolescentes para fazer vir à tona tudo o que foi 

reprimido pelo povo quebequense e tudo o que ainda não havia sido dito sobre este povo. De 

acordo com Kristeva (2002, p. 145), assim como a criança, o adolescente é uma figura mítica 

do imaginário. Portanto, ao escolher a figura de dois jovens que vivem na contracorrente do 

construto social, Réjean Ducharme se vale de duas figuras presentes no imaginário das 

pessoas tornando-as mais suscetíveis às suas críticas e questionamentos que são transmitidos 

através da fala de tais personagens.  

Outro fator de aproximação dos personagens com os leitores seria a marginalidade, já 

que nossa época parece se reconhecer ou estar mais próxima do arquétipo do jovem 

delinquente  (KRISTEVA, 2002, p. 145). Estes personagens parecem ser uma metáfora para o 

abastardamento cultural, para a afirmação de uma identidade distinta da Europeia, já que, ao 

crescer, o indivíduo liberta-se da autoridade dos pais (FREUD, 1996 p. 243). O adolescente 

simboliza o momento da ruptura com os pais, portanto, ao aliar a figura do adolescente 

autóctone ao do adolescente francófono Ducharme revela a representatividade das vozes 

sufocadas, silenciadas desde a perda do território para os ingleses. A eleição da americanidade 

se dá através da união do branco com o ameríndio: o mestiço é o homem do Novo-Mundo 

(MORISSET, 1985, p. 36). Chateaugué seria sua metade perdida ou esquecida pela hisória. A 

união de Mille Milles e Chateaugué, dupla gemelar, dupla híbrida, dupla potencialmente 

incestuosa (KRISTEVA, 2002, p. 156), representa a ambiguidade e o hibridismo presentes 

nos referenciais ditos americanos. Esse hibridismo seria atualizado pelo que Régine Robin 

chama de nouveau coureur de bois: 
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[...] celui qui lâche délibérément le fond ancestral, les religions et les 

morales établies, les codes communs (aussi bien civil que linguistique), celui 

qui se détache de tout fond, de tout fondement et s'enfonce sans recours dans 

l'inconnu de la nature sauvage et des moeurs étranges. C'est le déserteur qui 

s'assume, le dérivant qui ne se veut point autre. De par sa trajectoire, son 

périple infini, le coureur de bois rend possible une reformulation des termes 

anciens au contact de ce qui les met au défi, une réinvention et, en ce sens, 

un recommencement de la culture. (ROBIN, 1994, p. 232) 

 

Não se sabe por que Mille Milles não vive com seus pais, uma vez que, na narrativa, 

não se revela o motivo pelo qual os deixou. Ele parece não ter nenhuma preocupação em 

relação aos pais. Segundo Becker: 

[…] l'individu peut avoir, pendant toute sa jeunesse, évité d'une manière ou 

d'autre de nouer des alliances avec la société conventionnelle: pour celui qui 

n'a ni réputation à soutenir ni emploi à conserver dans le monde 

conventionnel, le maintien d'apparences conformes aux conventions ne 

représente pas un enjeu; il est donc libre d'obéir à ses impulsions. (1985, p. 

50-51) 

  

Mille Milles escreve seu diário e nos conta a história sob seu ponto de vista, mesclando 

memória e inventividade, ficção e realidade. Mille Milles e Chateaugué vivem em uma 

realidade à parte da sociedade, espaço no qual é possível se reinventarem através do romance 

familiar, que pode ser definido como um expediente a que a imaginação recorre para 

resolver a crise típica do crescimento humano tal como o determina o "complexo de Édipo" 

(ROBERT, 2007, p. 34). Complexo que, através da metáfora literária, simboliza a relação 

entre o Quebec e a França. Em Le nez qui voque, tal produção seria essencial num momento 

de crise grave para superar a primeira decepção em que seu idílio familiar corre o risco de 

soçobrar (ROBERT, 2007, p. 35). Representantes da identidade em crise, da quebra com os 

vínculos parentais, Chateaugué e Mille Milles viveram antes o sentimento da existência 

precária e da decepção com a ausência de cuidado daqueles aos quais glorificavam e 

ofertavam sua mais profunda admiração. A glorificação das origens fornece uma imagem com 

a qual a identidade ainda infantil pode se identificar. Mais tarde, com a consciência desperta 

pela experiência, ocorre na criança o fim do culto cego que antes resumia todos os seus 

julgamentos; com ajuda da decepção sentimental e da humilhação, ela vai agora observar, 

comparar, avaliar; em suma, substituir a fé pelo espírito de exame e a eternidade pela 

realidade turva do tempo (ROBERT, 2007, p. 36). Sentindo-se estranha em relação àqueles 

que lhe deram origem, a criança deixa de se reconhecer em seus pais: 
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Obrigada a ir adiante sob pena de perder o benefício de suas conquistas, 

mas incapaz de renunciar ao paraíso que, apesar de tudo, ainda julga eterno, 

ela não escapa ao dilaceramento senão refugiando-se num mundo mais 

dócil aos seus desígnios, em outras palavras, escolhendo sonhar. É assim 

que se passa a contar histórias, ou melhor, uma história que, na realidade, 

não é senão um arranjo tendencioso da sua, uma fábula biográfica 

concebida expressamente para explicar a inexplicável vergonha de ser 

malnascida, desfavorecida, mal-amada; e que lhe oferece também o recurso 

de se lamentar, se consolar e se vingar num mesmo movimento da 

imaginação em que não se sabe o que prevalece no final, a piedade ou a 

renegação. (ROBERT, 2007, p. 36) 

 

A passagem acima evidencia, metaforicamente, o processo pelo qual passou a 

identidade quebequense. Passando da idealização infantil, do culto às origens, ao 

ressentimento, o que traduzia o desejo de independência e sua impossibilidade devido à 

maturidade que ainda não havia sido alcançada, o laço ainda permaneceu por muito tempo, 

assim como uma criança perdida que, ao mesmo tempo em que está decepcionada com os 

pais, os protege em suas ilusões. A fábula da criança continua enquanto não há a noção da 

diferença, sem a qual as ideias de concordância, conflito, união ou separação permanecem 

propriamente ininteligíveis (ROBERT, 2007, p. 39). Tal noção, no mundo infantil, é adqurida 

através da descoberta da sexualidade, sem ela a criança não consegue se libertar totalmente, 

suas tentativas não passam de um retorno adiado (ROBERT, 2007, p. 39). Metaforicamente 

falando, enquanto a identidade quebequense não reconhecia sua diferença ela se prendia em 

fabulações que não permitiam que a sua própria identidade fosse reconhecida, preferindo 

antes manter a ligação com os padrões. Mille Milles deixa de desejar o suicídio compactuado 

com Chateaugué quando desperta para o sexual, para a diferença, e logo depois começa a 

trabalhar, inserindo-se no mundo adulto:  

 

O romance propriamente dito começa nessa oposição, que, na medida 

mesma em que se funda na diferença dos sexos e em todas as antíteses e 

distinções cujo modelo é o sexo, abre-lhe as mil perspectivas da aventura, 

da intriga, do conflito, em suma todo um futuro de ação em que vai poder 

dar precisão a seus desígnios, sem com isso renunciar a suas ambiguidades. 

(ROBERT, 2007, p. 40) 

 

 

A ambiguidade faz parte desta identidade, afinal rivalidade e afeto por aqueles que são 

responsáveis por sua existência é o doloroso conflito pelo qual o indíviduo passa. Por isso, 

Otto Rank (apud ROBERT, 2007, p. 41), assim define o herói:  
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[...] alguém que não quer dever a vida a ninguém; nascido fora das leis 

naturais, sem copulação, ele é aquele que engendra a si próprio, [...] o filho 

de suas obras. Eis por que, em princípio, o herói não reencontra seus 

verdadeiros pais [...]: é preciso que ele permaneça sem família, isto é, que 

negue a sua, para que sua autogênese e a solidão dela resultante confirmem 

sua missão.   

 

Por isso não sabemos quem são os pais de Chateaugué e Mille Milles. Os dois 

personagens reivindicam a bastardia, rejeitam a humilhante condição de "crianças perdidas", 

na qual os quebequenses permaneceram por muito tempo. Segundo Robert (2007, p. 42-43), 

enquanto a figura da criança perdida se consumia no motivo "edipiano" de amor e ódio, se 

reconhecendo e se identificando na figura de seus pais, o que paralisava sua ação, o bastardo: 

 
[...] está bem mais avançado, sabendo que ama e que odeia, sabendo 

inclusive o porquê de sua preferência, e, por mais dividido que permaneça 

nessa situação de crise, indica, aparentemente sem equívoco, de que forma 

pretende resolver o conflito. Porém, ainda assim, falta-lhe muito para que as 

coisas estejam nitidamente definidas; na realidade, ele não escapa à 

ambiguidade, ao contrário, mergulha nela em virtude de outra divisão, que 

se move dessa vez entre o amor e a admiração, entre as inclinações sexuais 

e o ideal moral ou, para resumir a antítese numa forma convencional, entre 

as exigências do coração e os imperativos não menos tirânicos do espírito.  

 

Em seu difícil aprendizado atribuído ao erro, à traição ou à degradação parental, o 

indivíduo reivindica a bastardia que permite sua singularização: 

  

Entretanto, essa conquista puramente social não esgota de forma alguma seu 

apetite de poder, ainda que permaneça sua principal preocupação. Ele visa, 

além disso, o status absoluto da criação, e o obtém pelo ato imaginário mais 

simples ao se apoderar dessa fonte de todo poder criador que é, a seus 

olhos, a potência viril paterna. O nascimento misterioso da Criança Perdida 

não lhe era, nesse aspecto, de nenhuma utilidade, mas mal o troca pelo 

nascimento vergonhoso e glorioso do Bastardo – glória e vergonha aqui 

sendo a mesma coisa, uma confirmando a outra –, ela intervém 

pessoalmente no processo íntimo do engendramento [...], o filho rouba ao 

pai-deus a potência fálica criadora por excelência, única a deixá-lo em 

condições de igualar seu modelo. Suprimido, despojado, castrado, negado 

de certa forma por todos os meios concebíveis, o pai é agora imitado em sua 

função mais representativa, e a mais cobiçada de todas. Mas a imitação que 

o destrói é também, como sempre, um ato de devoção, a prova mesma de 

uma piedade que nada abala ou corrói, de forma que o modelo renasce 

incessantemente e ressuscita o rival. O imitador enfeitiçado pela magia de 

seu culto infantil fica impotente para se libertar: o romance do qual ele 

queria fazer um ato nunca é senão uma despedida impossível, que ele pode 

apenas querer prolongar. O bastardo nunca terminou de matar seu pai para 

substituí-lo, copiá-lo ou ir mais longe que ele, decidindo "tomar seu 

caminho". Criminoso em si [...], inclusive em virtude de sua inspiração, ele 

arrasta o romance em sua esteira no ciclo da transgressão em que gira 
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infinitamente em torno de sua consciência pesada e de sua revolta, 

escandalizado pelas limitações de seu ser, culpado envergonhado, 

assombrado pela expiação e o castigo. (ROBERT, 2007, p. 46 - 47) 

  

Por isso Mille Milles se afasta de Chateaugué e rejeita o pacto de suicídio, enquanto ela 

o leva até o fim. Fiel à bastardia, Chateaugué cumpre o pacto, que se constitui como um ato 

extremo de ruptura com o modelo imposto. Ao passo que Mille Milles trai o acordo 

sucumbindo às “limitações de seu ser”.  Por meio desse comportamento desviante, que rejeita 

os laços familiares e as amarras da vida em sociedade, eles escapam do controle social e 

forjam uma nova maneira de viver, assim como uma identidade transviada. Tal 

comportamento visa repelir as atitudes conformistas dos adultos, a submissão identitária, a 

paternidade, a fim de assumir a ruptura com as origens para afirmar sua diferença. Os 

personagens procuram se libertar, ocupando o espaço da margem, reivindicando a bastardia: 

 

Les membres des groupes déviants organisés ont évidemment une chose en 

commun: leur déviance. C'est elle qui leur donne le sentiment d'avoir un 

destin commun, d'être embarqués sur le même bateau. La conscience de 

partager un même destin et de rencontrer les mêmes problèmes engendre 

une sous-culture déviante, c'est-à-dire un ensemble d'idées et de points de 

vue sur le monde social et sur la manière de s'y adapter, ainsi qu'un 

ensemble d'activités routinières fondées sur ces points de vue. 

L'appartenance à un tel groupe cristallise une identité déviante. (BECKER, 

1985, p. 60-61) 

  

   Apesar da amizade entre Mille Milles e Chateaugué e do ideal compartilhado, no final 

do livro Mille Milles torna-se adulto, o que corresponde a uma corrupção da qual Chateaugué 

não fará parte. Sua morte pode ser vista como uma metáfora que corresponde a um último ato 

de resistência à colonização. Chateaugué está ligada à ideia dos autóctones, ela é a 

representação do continente americano, puro, casto: Chateaugué a des larmes aux yeux quand 

nous parlons du passé (DUCHARME, 1967, p. 125). Ducharme estabelece uma relação entre 

a América (o continente americano) e a força física que é o motor da ação: On peut être fort 

ou lâche. Pourquoi être fort plutôt que lâche? Qui ne souhaite pas être fort? Les gymnases, 

les gymnastes, les gymnasiarques et Monsieur Amérique (DUCHARME, 1967, p. 61). 

Quando ele pergunta quem não desejaria ser forte e cita o Monsieur Amérique, o autor parece 

criticar a ausência de ação, em um primeiro momento, dos autóctones e, em um segundo 

momento, dos quebequenses, em relação à dupla colonização política e cultural que eles 

sofreram. Chateaugué, que não quer ceder à corrupção, à violação, suicida-se. Preferindo a 
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destruição para não ser corrompida, ela foi forte. Deste modo, Ducharme transforma o 

suicídio, visto por grande parte da sociedade ocidental como fraqueza, em ato heroico.  

Com a morte de Chateaugué, Ducharme faz referência à exterminação dos ameríndios, 

expondo a hedionda realidade que não dá esperança àqueles que não querem se corromper: a 

morte é a única solução, a destruição é irreparável. Logo, compreende-se que o suicídio de 

Chateaugué foi um ato de heroísmo, de extrema solidão e marginalidade (do ser errante, 

exilado) diante de uma cultura de emprunt, de serviço, de corrupção. Ocupando o espaço do 

entre-dois cultural: nem autóctone (esquimó) nem canadense-francesa, ela representa e une 

tais construções identitárias. Como os ameríndios, os francos foram desprezados e sofreram 

invasões. Chateaugué, representante da margem, é o resultado destes indivíduos: ser híbrido, 

duplamente exilado, que representa o continente americano (entretanto, diferentemente deste, 

ela não se deixa ser explorada, invadida) e o lugar de marginalidade que os canadenses 

(quebequenses) ocupam em relação às culturas anglófona (estadunidense) e francesa impostas 

como modelo. Esta marginalidade foi devidamente exposta por Régine Robin: 

 

Invisible pays! Non que sur un globe terrestre ou un atlas il n'occupe une 

place importante, mais au nord des États-Unis, il semble se confondre avec 

les immenses étendues glacées du pôle. Il n'existe tout simplement pas.  

Parle-t-on d'un acteur célèbre? Il est Américain. En réalité, il se pourrait qu'il  

soit Canadien, mais le succès qui l'a consacré, la  plupart du temps à 

Hollywood, en fait, pour l'imaginaire, un Américain. Parle-t-on d'un artiste, 

d'un peintre, d'un architecte? On le désignera par son pays d'origine en ne 

mentionnant jamais qu'il est Canadien. [...] Il sera Uruguayen, au mieux 

Canadien-Uruguayen, mais jamais Canadien tout court. (2011, p. 20) 

 

 

2. ALIENAÇÃO CULTURAL E DESSACRALIZAÇÃO DOS MODELOS 

METROPOLITANOS 

 

La parole, pour nous, a une fonction 

démystificatrice; elle nous servira à créer une 

vérité qui atteigne et transforme à la fois la 

réalité de notre société.  

 

                                André Brochu, Parti pris 

 

Em Le nez qui voque, Chateaugué é a irmã d'Iberville, herói nascido no Canadá francês - 

Au Nouveau-Québec, d'où Ivugivic vient (DUCHARME, 1967, p. 15) - esquecido pelos 

canadenses. Ducharme estabelece uma relação entre Chateaugué, que, na realidade, se chama 
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Ivugivic, de origem esquimó, e Pierre Le Moyne d'Iverbille, cavaleiro franco-canadense que 

lutou nas batalhas contra a invasão inglesa. Trata-se da união do quebequense com o 

autóctone, de uma incorporação entre os dois, da eleição de uma identificação entre 

quebequenses e autóctones, da consciência de partilhar uma história específica de 

marginalização notadamente por meio da submissão e da desapropriação. Com Ivugivic, 

Ducharme efetua um retorno aos dias anteriores à chegada dos europeus na América como 

efeito libertador para estabelecer uma identificação entre a exclusão dos ameríndios da 

sociedade e o sentimento de exclusão que os quebequenses experimentaram. O autor 

demonstra a reivindicação quebequense pela ocupação anterior que pertence ao discurso 

ameríndio: 

 

Il y aurait des Canadiens français et ils seraient Canadiens français parce que 

leurs pères ont fait la traite de fourrures. C'est du passé qu'on parle  quand on  

parle de la traite de fourrures. Les Canadiens français (le nom seul est ainsi) 

prétendent jouir d'un privilège dont ne jouissent pas les autres Canadiens (le 

nom seul est ainsi). Ce privilège, c'est celui d'avoir découvert le Canada et de 

lui avoir donné les premiers coups de charrue, de lui avoir fait saigner du blé 

(saigner du nez) pour la première fois. (DUCHARME, 1967, p. 151) 

 

 Ducharme critica as pessoas que utilizam a reivindicação dos direitos ancestrais sobre o 

território quebequense para permanecerem atadas ao mémorial de souche e destaca o desejo 

de subverter o jogo de poder, denunciando a condição do Canadá que foi nada além de um 

objeto na disputa de posse e de mercado entre a França e a Inglaterra. Ducharme rechaça tal 

condição e denuncia a França, que os abandonou à Inglaterra, para que os quebequenses 

possam cortar o cordão umbilical que os liga à metrópole e se tornar senhores de si: Si on 

admet qu'il y a des Canadiens français, il faut admettre aussi que les Canadiens français ont 

versé beaucoup plus de sang sur la France que les Français en ont versé sur le Canada 

(DUCHARME, 1967, p. 151). A conquista do Canadá pelos ingleses mergulhou os franco-

canadenses da época na incerteza e na penosa busca da identidade, suscitando questões 

ontológicas: Sommes-nous une colonie? Une nation? Une province? Un groupement 

ethnique? Un pays? (BEDNARSKI 1985, p. 241). Tais questões revelam a consciência, o 

sentimento de pertencimento a um grupo. Trata-se de um problema de identidade, de solidão, 

de marginalização, devido ao isolamento do resto do continente norte-americano, à língua e à 

recusa da assimilação. Então, para se afirmar, se diferenciar e se fortalecer, os franco-

canadenses se voltaram para o passado: 
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Le culte du passé d'abord. Le passé-refuge, le passé idéalisé, à cause du 

présent difficile. Le passé c'est souvent le régime français. C'est l'époque où 

tout était encore certain, ordonné, où l'on n'avait pas encore été coupé de ses 

sources. Poèmes et romans chantent les faits glorieux des ancêtres. [...] L'on 

a les yeux résolument fixés sur un temps révolu et souvent aussi sur un 

espace perdu – la France, ancienne mère-patrie, source de fierté et d'orgueil. 

Nostalgie donc, et fidélité. De là viennent en grand partie la force et le 

courage de survivre. De là vient en même temps un double échec. [...] Faute 

d'un présent, l'on choisit le passé. Faute d'une patrie, ici, l'on s'attache à un 

ailleurs tout impossible. Je me souviens, disait-on avec orgueil. Et le passé 

mythique s'étend très tôt [...] à tout ce qui est coutume et tradition. Notre 

maître le passé, écrivait Lionel Groulx – l'abbé Groulx, historien et clerc. 

'Au pays du Québec rien ne doit mourir, rien ne doit changer', disaient les 

voix mystérieuses de Maria Chapdelaine, voix que la critique a identifiées 

comme étant celles du pouvoir, celles de l'idéologie dominante [...]. 

(BEDNARSKI 1985, p. 245) 

   

Revela-se, no texto, um olhar idealizado em relação ao passado produzido pelo exílio, 

que aparece como experiência de perda, o que provoca o mal du pays, a nostalgia (a reação à 

perda). Esta nostalgia resulta na sensação de deslocamento, de perda de raiz e acarreta o 

desejo de retorno. O nostálgico fica dividido entre o aqui e o outro lugar, ele quer reencontrar 

sua origem, se reintegrar, o que não é possível. A França, pátria-mãe, se torna um bem 

perdido, a apatia a substitui. Ducharme desconstrói, critica esta nostalgia que prende o 

quebequense à contemplação melancólica do passado, impedindo o reconhecimento e a 

afirmação da identidade nacional quebequense: 

 

S'il n'y avait pas de Français de France ici, il n'y aurait pas de cinéma ici. 

Acclamons le civilisateur. Réjouissons-nous. Il vient ici pour déniaiser les 

masses qui sont niaises et qui ne savent pas dire con. Lisons. Allons au 

cinéma. Achetons des livres qui se lisent vite. Repoussons l'envahisseur. 

Débauchons-nous. Marchons les fesses serrées et les pieds en dedans. 

Portons des pantalons serrés et achetons des automobiles sexuelles. Allons 

faire un stage à la Sorbonne. Fréquentons les désuniversités françaises et 

ayons honte de n'avoir fréquenté que la désuniversité de Montréal. Cachons 

nous, si nous n'avons fréquenté qu'une école technique. Laissons-nous 

pousser  la barbe et ne la rasons pas. Car ils croiront que nous sommes des 

désintellectuels quand nous passerons sur le trottoir comme des 

péripatéticiennes. Repoussons l'Italien, vulgaire profiteur qui ne pense qu'à 

sa famille et qui passe son temps à rire et à danser avec elle. Employons le 

mot con. Parlons français. Ne souffrez pas de substitut du mot con. Mettons-

les tous à la même place que Commode, dans le tiroir de la commode. De 

quoi a l'air un pissenlit qui se donne des airs de dahlia? Ce pissenlit a l'air 

d'un Canadien français qui se donne des airs de héros de films d'avant-garde 

made in France. Restons en arrière, avec Crémazie, avec Marie-Victorin, 

avec Marie  de l'Incarnation, avec Félix Leclerc, avec Jacques Cartier, avec 

Iberville et ses frères héroïques. Restons où nous sommes. N'avançons pas 

d'un seul pas. Restons fidèles. Souvenons-nous. Le temps passe: restons. 
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Couchons-nous sur nos saintes ruines sacrées et rions de la mort en attendant 

la mort. [...] Mille Milles est en faveur d'une désorganisation qui serait 

fondée sur la vérité. (DUCHARME, 1967, p. 34) 

 

 Ducharme critica a cultura dominante que não considera a interação, que ignora a 

cultura do outro, assim como os indivíduos que permitem esta exclusão das alteridades 

múltiplas através da submissão ao cânone imposto, evocando o país, que diziam ser vazio e 

sem qualidades, para criticar sua invisibilidade provocada pela proximidade com os Estados 

Unidos: Ô Canada [...]. Le Canada est un vaste pays vide, une terre sans maisons et sans 

hommes, sauf au sud, sauf le long de la frontière des États-Désunis, sauf  là où les Américains 

ont débordé. Il n'y a pas de villes au Canada, il n'y a que des lacs (DUCHARME, 1967, p. 

147-148). O autor evoca também o país para criticar a submissão ao modelo imposto pela 

globalização capitalista: 

 

Au Canada il n'y a que les visons et les Esquimaux qui ne parlent, ne 

chantent, ne dansent, ne mangent et ne s'habillent pas en américain. Des 

missionnaires protestants zélés sont en train de leur vendre des livres et des 

microsillons américains. Au Canada, même les Esquimaux vivent en 

américain. (DUCHARME, 1967, p. 125)   

Ils disent qu'il y a vingt millions de Canadiens. Où vivent-ils? Où sont-ils 

partis? Où sont-ils tous? Il n'y a pas un seul Canadien au Canada. Où sont les 

vingt millions de Canadiens? Où sommes-nous? Qui, au Canada, n'est pas de 

la race des hot-dogs, des hamburgers, du bar-b-q [...]. Qui d'entre nous, mes 

frères, n'est pas un apôtre de Popeye, de Woody the Woodpecker [...]? 

(DUCHARME, 1967, p. 149)  

 

O autor associa a pureza à não submissão, à recusa do novo tipo de colonialismo: 

  

Pour rester pur, il faut avoir de la force, il faut se forcer; il faut avoir du  

courage, il faut se courager. Ce qu'il y a de plus tentant dans la chasteté, c'est 

le courage qu'il faut pour s'y maintenir. Si je suis chaste, c'est parce que j'ai 

été fort; si je suis fort, je suis digne de moi, j'ai le droit d'être fier de moi, de 

grimper sur les piédestaux que je vois. (DUCHARME, 1967, p. 116) 

 

  Ducharme evoca a gênese, a memória, a origem de seu povo para criticar "o 

imobilismo das construções identitárias canadenses enraízadas nos cânones europeus e 

estadunidenses" (VIANNA NETO, 2006, p. 243): Ô Canada, ma patrie, mes aïeux, ton front, 

tes seins, tes fleurons glorieux! (DUCHARME, 1967, p. 147). O autor révèle les stratagèmes 

du pouvoir paradigmatique et l'émergence des différences marginales (VIANNA NETO, 

1999, p. 62). O continente americano sofreu invasões que desprezaram os autóctones e depois 



 
 

39 

os francófonos da diáspora sem que nada tivesse sido feito para impedir a submissão. A 

beleza ameaçadora, a grandiosa força, a natureza violenta do país não se constitui em fonte de 

inspiração: Canada, immense palais de froid, ô Canada, vide château de soleil, ô toi qui dors 

dans tes forêts comme l'ours dort dans sa fourrure, t'es-tu seulement réveillé quand ils t'ont 

dit que tu étais vaincu, quand tu es passé sous la domination anglaise? (DUCHARME, 1967, 

p. 61). Segundo Dumond (1993, p. 322), a elite canadense-anglófona dizia que os vaincus 

eram ignorantes, iletrados, incapazes o que resultou na introjeção e no complexo de 

inferioridade no povo e na elite canadense-francesa, traduit dans des gestes de soumission ou 

de vaines colères dont la tradition ne s'est jamais perdue tout à fait.  Para Dumond (1993, p. 

324-329), o nacionalismo francófono se influencia desta concepção negativa sobre si e do 

caráter defensivo que ele provoca, tornando-se assim a herança francesa um ideal e um legado 

a ser protegido das influências externas, visto que:  

 

La conquête à peine achevée, la petite faction britannique installée au pays 

réclamait la domination de sa langue, de sa religion, de ses coutumes 

juridiques, de son mode de propriété. Avec l'arrivée d'une émigration 

anglaise considérable, les objurgations se sont faites beaucoup plus 

pressantes, en même temps que s'intensifiait le mépris envers les institutions 

francophones au nom du progrès.  

 

No processo de desconstrução da herança europeia, na crítica à apatia e ao desprezo 

pelas alteridades diversas, o texto ducharmiano, em diálogo entre séries discursivas, referenda 

metaforicamente o conceito sociológico de Gérard Bouchard (apud VIANNA NETO, 2007, p. 

287-288) sobre a posição do bastardo: 

 

Essa nova relação com o mundo que parece se constituir no entrecruzamento 

da desorientação pós-moderna e do deserdamento europeu é o que chamo de 

a posição do bastardo. Antes de tudo afirmo que essa relação não é, 

evidentemente, exclusiva, mas apenas uma figura que começa a ganhar 

forma entre outras, na atual afluência da cultura. Entretanto, esta não é uma 

figura qualquer, na medida em que ganha a estatura de uma espécie de 

paradigma, um princípio produtor e organizador das percepções e dos 

conhecimentos.  

 

O bastardo, no desejo de reinvenção identitária, rejeita a mãe-madrasta. Esta ruptura 

com a filiação lhe permite sair do lugar de herdeiro e assumir o papel de fundador, como se lê 

em Arnaldo Vianna Neto (2006, p. 52): 
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Em Le nez qui voque, Ducharme desconstrói pela ironia parte desse 

memorial que insiste em perpetuar-se no imaginário quebequense. Essa 

ruptura aponta o processo da déshérence europeia, onde se engendra a 

metafigura do bâtard, característica da busca do auto-engendramento 

identitário do Quebec, como necessária ao quebequense para livrar-se da 

herança que é uma das causas do malaise de l'héritier, a quebehé(bé)tude.  

 

 A condição de bastardia permite a ancoragem americana ao quebequense e o inscreve 

no continente americano, por meio de referênciais culturais locais ou continentais chamadas 

"americanas" (VIANNA NETO, 2006, p. 236). Um colaborador anônimo escreveu à Revista 

Europe
3
: 

Pendant longtemps nous avons été des apatrides essayant de survivre. Nous 

commençons à reconnaître notre terre, le Québec, et à savoir mieux qui nous 

sommes: des gens de langue et de culture françaises, mais vivant en 

Amérique du Nord. Nous ne sommes pas européens. Nous sommes de ce 

vaste continent qui s'appelle l'Amérique du Nord et nous l'aimons. 

 

Létourneau (2000, p. 28) fala sobre o peso do passado e da necessidade de não ser 

vítima dele. Para o autor, honrar os antepassados seria assegurar um futuro, para que, desse 

modo, possa haver a liberação do lema Je me souviens (no seu aspecto traumático) e uma 

renovação no futuro. Não se trata de esquecer os ancestrais e sim de fazer le travail de deuil, 

ou seja, garantir que os valores positivos do passado confiram uma esperança no porvir. 

Segundo Létourneau (2000, p. 28 - 29), tal ato permite uma reapropriação do passado e se 

constitui em um ato fundador. Sem isto, a sombra do passado sempre existirá, vampirizando o 

futuro. Sem esta emancipação os quebequenses habitarão eternamente o passado para se 

refugiar da incerteza e da complexidade do mundo atual. Ainda segundo Létourneau, trata-se 

de cesser de remuer la sédimentation des pertes pour plutôt transformer la conscience de ces 

pertes en une source de créativité (2000, p. 29). O recomeço é o desafio que se impõe. A 

ancoragem americana permite um recomeço, uma (re)fundação. Deste modo, o auto-

engendramento serve aos propósitos de um mito fundador, como revela Gérard Bouchard 

(apud VIANNA NETO, 2012, p. 40): 

 

[...] une volonté de se réapproprier la langue nationale ou même d'en inventer 

une nouvelle de toutes pièces, de choisir ses racines, ses ancêtres, de repenser 

ses origines, de se refaire un passé, une tradition, une identité. L'aspiration à 

l'auto-engendrement (à être son propre père ou sa propre mère, à ne se nourrir 

que de ce que l'on crée) a été proclamée haut et fort.  

  

                                                           
3
 Collaborateur anonyme , « Présentation », Europe, vol. 47, numéros 478- 479 (février-mars 1969), p. 6 
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3. DIÁLOGO COM A REFERÊNCIA FRANCESA  

 

O filho vive na sombra de seu pai até que um dia 

ele projeta a sua própria sombra.  

             Provérbio ameríndio da região do Quebec 

 

Transgredindo a linguagem, Ducharme vai utilizar o saber compartilhado para produzir 

paródias e sátiras, para produzir o equívoco. L'ensemble des savoirs partagés par convention 

(VALENTI, 2006, p. 120), que se observa na literatura ducharmiana, assume en fait une 

double fonction: d'une part, il constitue un arrière plan à l'élaboration de la fiction et, d'autre 

part, il établit une connivence […] entre le texte et le lecteur qui rend possible l'acte de 

lecture.  

Ducharme extrai da história canadense o material de sua obra, realizando uma paródia 

repleta de criticidade literária. Em sua paródia não há a destruição total do objeto parodiado e 

sim a duplicidade, o que importa é a diferença entre o dado original e o parodiado: A paródia 

é, pois, na sua irônica 'transcontextualização' e inversão, repetição com diferença. Está 

implícita uma distanciação crítica entre o texto de fundo a ser parodiado e a nova obra que 

incorpora, distância geralmente assinalada pela ironia. (HUTCHEON apud ALAVARCE, 

2009, p. 62). Para Flávio Kothe (apud ALAVARCE, 2009, p. 62), a paródia é um texto duplo, 

visto que nela está presente o texto parodiado e ao mesmo tempo a negação dele, sendo ela, 

portanto, a síntese de uma contradição. O que mais importa é a diferença e não o objeto 

parodiado. Neste sentido, a paródia na obra de Ducharme pode ser vista como uma 

reapropriação do passado histórico e uma reinvenção da inquestionável herança francesa. 

Alavarce (2009, p. 118) destaca que não podemos esquecer, contudo, que, recusando, a 

paródia reafirma; negando, prolonga a vida do texto parodiado: e essa é sua maior ironia. 

Por isso, em Le nez qui voque, a paródia lança luz sobre a ambiguidade e a ambivalência da 

conformação identitária quebequense na medida em que confirma a origem francesa como um 

fator de diferenciação em relação aos anglófonos, ao mesmo tempo em que reclama a sua 

diferença (resultado da experiência e dos costumes adquiridos em solo americano) em relação 

aos franceses: A paródia se apresenta como um gênero ambíguo, denunciando o fracasso do 

poder constituído, numa sociedade cheia de contrastes. (ARAGÃO apud ALAVARCE, 2009, 

p. 17). Em Le nez qui voque a paródia colabora para a revisitação crítica do passado francês, 
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possibilitando o reconhecimento da origem, porém quebra o vínculo com o modelo europeu 

ao destacar e permitir a existência da alteridade. De acordo com Alavarce (2009, p. 12): 

 

[...] a ironia, a paródia e o riso atuam nos textos literários, na grande maioria 

de suas ocorrências, com o objetivo de suspender a censura e burlar as 

prisões dos discursos monofônicos e consequentemente autoritários. Isso é 

possível porque as modalidades em questão privilegiam a polifonia e o 

elemento dissonante, legitimados pelo contraste de ideias, traço comum entre 

esses três tipos de discurso. Logo, essas categorias, como atos de 

comunicação, optam por determinada ótica ou postura, que entra em choque 

com outra, e é isso que garante a polifonia. 

 

 

A paródia em Ducharme reforça a diferença quebequense nos aspectos histórico-

culturais. O riso, a ironia e a paródia, através da força criadora que lhes é própria, inscrevem o 

novo. Para Hutcheon (apud ALAVARCE, 2009, p. 122), textos paródicos e irônicos 

assinalam a diferença – a ironia, uma diferença semântica, e a paródia, textual. Sendo assim, 

Ducharme se serve da diferença e da duplicidade presentes na paródia e na ironia para 

reforçar tais elementos na conformação identitária quebequense. Ainda de acordo com 

Hutcheon (apud ALAVARCE, 2009, p. 59), a paródia tem a função de problematizar, 

inverter e questionar até mesmo o modelo literário sobre o qual se estabelece – uma vez que, 

se já se tornou um “modelo literário”, não deixa de ser também uma estrutura ideológica. 

Portanto, a paródia de Ducharme revela a constatação de que os modelos literários e 

ideológicos, até então hegemônicos, não expressam ou não condizem com a identidade 

quebequense. Por isso o autor os questiona e atua em prol da tomada de consciência da 

necessidade do surgimento de um modelo próprio, da existência do plural, do atual em 

detrimento do velho e da tradição enquanto instrumento de alienação. Logo, ele fabrica seu 

texto subvertendo os dogmas e os discursos oficiais, propondo "vozes culturais" diferentes, 

polifônicas (ALAVARCE, 2009, p. 61), e rompe com os modelos socialmente impostos. 

Segundo Maria Lucia Aragão (apud ALAVARCE, 2009, p. 59-60): 

 

Nesta recusa em aceitar os modelos literários vigentes ou os mitos, ou os 

procedimentos, ou melhor, tudo aquilo que compõe o acervo cultural de sua 

época, o parodiador está denunciando a sua preocupação com os elementos 

que servem a esta estrutura já esgotada, que é preciso esvaziar, para poder 

preencher com algo novo. Por vezes, a paródia fica camuflada sob certos 

tipos de disfarces, nos quais não percebemos, de imediato, a intenção do 

autor. Geralmente, o recurso de falar de outras épocas, de culturas 

ultrapassadas, é empregado como crítica à ideologia vigente em sua própria 

época. [...] Parodiar é recusar e esvaziar, é dessacralizar sem descrer, pois só 

se discute e se leva em consideração aquilo em que se acredita. A paródia 
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possui um caráter positivo, pois mata para fazer brotar novamente a criação. 

Recusa e esvazia o modelo original para recriar e preencher um modelo que 

lhe é próprio.  

 

O esvaziamento do modelo francês, através da paródia, permite que o novo surja e que 

os quebequenses não fiquem restringidos ao lema Je me souviens. É através dela que a figura 

do bastardo se manifesta e que seu discurso é disseminado. A ironia, para Alavarce (2009, p. 

12), é elemento base para a paródia e o riso. A autora (2009, p. 26) aponta que o sujeito 

irônico é aquele que pratica a inversão semântica, que diz uma coisa para significar outra. 

Portanto, é necessário que o leitor/receptor perceba, através do contexto, que não é possível 

fazer uma leitura literal daquilo que é dito, caso contrário este não alcançará o sentido 

pretendido pelo autor/emissor. Logo, a ironia apresenta como característica o contraste entre a 

realidade e a aparência do real: 

  

Desse modo, [...], o ironista pretende que o sentido seja apreendido pelo 

receptor da ironia, porém não imediatamente; almeja, ao contrário, que 

aquele a quem a ironia foi dirigida interprete as pistas que sugerem um 

discurso irônico, colaborando, por conseguinte, para a construção do sentido. 

(ALAVARCE, 2009, p. 29) 

 

 

É sob esta perspectiva que Ducharme deve ser lido quando assim ele escreve em Le nez 

qui voque: Restons où nous sommes. N'avançons pas d'un seul pas. Restons fidèles. 

Souvenons-nous. Le temps passe: restons. Couchons-nous sur nos saintes ruines sacrées et 

rions de la mort en attendant la mort (DUCHARME, 1967, p. 34). É exatemente o efeito 

oposto que almeja alcançar com sua literatura, esperando que seu leitor seja capaz de perceber 

a ambiguidade, a contradição de tal fala. Sua obra se torna um territoire sur lequel l'ironie 

prend appui et à partir duquel un imaginaire hors normes, démesuré, prend son élan  

(MCMILLAN, 1997, p. 51). A partir do espaço da margem, o estrangeiro, o estranho, 

condição de Mille Milles, pode olhar com distância a si mesmo e aos outros, o que lhe 

permite ver o que os outros não veem. Deste fator resulta a lucidez do riso de Mille Milles: 

[...] não por estar de posse da verdade, mas por relativizar a si próprio e aos demais, quando 

estes se encontram nas garras da rotina e da monovalência (KRISTEVA, 1994, p. 14). Ele se 

serve da indiferença para se proteger de sua vulnerabilidade e neste afastamento expõe o que 

as relações humanas têm de mais abrupto (KRISTEVA, 1994, p. 15), pois consegue ver a 

teatralidade das relações que esconde a brutalidade e a violência destas. 
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As críticas tecidas em várias passagens do livro constituem um tipo de ironia que se faz 

pelo desvelamento da presença do autor na obra: aquilo que se costuma denominar ironia 

romântica constitui-se como uma determinada escritura poética que sinaliza, dentro do texto, 

a presença de seu autor. Em suma, trata-se da ascendência do autor em relação à obra. 

(VOLOBUEF apud ALAVARCE, 2009, p. 33). Ao se colocar no texto, Ducharme permite a 

existência de um movimento ambíguo, já que revela, destaca a ficcionalidade do texto 

enquanto confere certa "ilusão de veracidade", aqui compreendida como uma forte 

aproximação entre a obra literária e o mundo exterior (ALAVARCE, 2009, p. 35-36). Sendo 

a ironia le doute d'un être seul vis-à-vis des idoles et des idylles, des idéologies qui se 

bousculent dans sa propre tête et sous sa propre plume (MCMILLAN, 1997, p. 57), 

Ducharme, através da ironia, desconstrói as ideologias, a norma padrão, fabricando un univers 

sans paternité, sans généalogie, une littérature désafillée des doctrines littéraires univoques 

et des idéologies en général, une littérature de l'échouage en quelque sorte (MCMILLAN, 

1997, p. 51).  

Através do personagem adolescente, Mille Milles, o autor enxerta a ironia na obra, 

através dele críticas são tecidas em tom de deboche. A figura transgressora do adolescente se 

adequa perfeitamente à carga emocional presente na ironia, no desprezo pelo status quo. A 

posição irônica permite um distanciamento e uma aparência de superioridade, associando-se, 

ao mesmo tempo, à provocação, ao humor, podendo ser identificada como um tipo de 

discurso irresponsável, vazio e tolo, que não oferece, portanto, nada importante e, além 

disso, "banaliza a seriedade essencial da arte" (ALAVARCE, 2009, p. 52). Ducharme, 

portanto, estabelece um jogo irônico no qual tece fortes críticas para em seguida amenizar os 

ânimos através do humor, convite também irônico para que o indivíduo se questione sobre o 

que está por traz do discurso, das palavras e do estado das coisas: Je n'arrête pas de parler et 

de rire. Tout m'est prétexte à me moquer, à ironiser.  (DUCHARME, 1967, p. 246). Segundo 

Muecke  

[...] existem pelo menos duas sensações comuns a todas as ocorrências de 

ironia. A primeira seria a "curiosa sensação especial de paradoxo, do 

ambivalente e do ambíguo, do impossível tornado efetivo, de uma dupla 

realidade contraditória" (1995, p. 65). A segunda seria uma sensação de 

libertação que, para Muecke, é característica da ironia, mas não peculiar a 

ela. A sensação de liberdade provocada pela ironia relaciona-se, segundo 

esse estudioso, aos "sentimentos de superioridade e divertimento e, 

simbolicamente, a um olhar do alto de uma posição de poder ou 

conhecimento superior". (apud ALAVARCE, 2009, p.34)  
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A ironia permite que o leitor também se coloque em uma posição de distância do texto 

para que, deste modo, consiga enxergar a realidade sob uma nova perspectiva. Assim, olhar 

os fatos que nos rodeiam sob uma ótica nova apenas alargam de forma impressionante a 

visão, permitindo que o sujeito recuse a tirania dos discursos monológicos e dos julgamentos 

explícitos (ALAVARCE, 2009, p. 5). Logo, é possível perceber que a ambiguidade do 

discurso irônico ducharmiano é controlada e avaliada, o que nos chama para a reflexão e, em 

consequência, para sua interpretação (ALAVARCE, 2009, p. 52). Este universo irônico, 

contraditório, ambíguo diz respeito à própria identidade canadense. Segundo Ângela Maria 

Dias (apud ALAVARCE, 2009, p. 16) talvez pudéssemos sugerir que a percepção da 

diferença, que o reconhecimento do plural, do turbulento, do desigual, implícitos numa 

espécie de conciliação, configuram o clima propício à instauração do humor. Em Le nez qui 

voque tal conciliação seria em relação à origem e à identidade quebequense. O riso, como 

meio de combate, transcende o sério, se opõe ao normativo, ao padrão, se configura em um 

desvio ao discurso oficial, permitindo que o passado histórico canadense, a herança francesa e 

tudo o que diz respeito à problemática da identidade quebequense sejam vistos sob outro 

prisma. Assim, o riso abarcaria uma realidade diferente da oficial, instaurando em vez da 

certeza, a possibilidade; em lugar do uníssono, o ambivalente; em vez do maniqueísmo, a 

tensão e o elemento instável (ALAVARCE, 2009, p. 72). Para Alavarce (2009, p. 86) o riso 

pode propor, através da liberdade de rir, uma discussão sobre verdades preestabelecidas, 

engendrando, dessa maneira, novas possibilidades de pensamento. O riso seria, assim, um 

meio de propiciar a mudança e, de acordo com a situação, o progresso da razão. Portanto, o 

riso pode ser uma ferramenta para suscitar o discernimento e a lucidez. 

A découpage da narrativa, a fragmentação da estrutura enunciativa coloca em crise as 

convenções literárias e obriga o leitor a formular hipóteses para progredir na leitura, a 

reconstruir sempre o que lê: Cela revient à dire que Le nez qui voque bouleverse les attentes 

des lecteurs en regard des agencements narratifs, linguistiques et, bien entendu, des savoirs 

conventionnels (VALENTI, 2006, p. 122). Ducharme recorre à paródia dos scénarios 

intertextuels para estabelecer uma narrativa estereotipada do lugar comum e desta maneira 

desfamiliarizar, frustrar as expectativas do leitor. As expectativas são frustradas para 

distancier le lecteur de ses représentations de manière à prendre conscience de leur nature 

projective (VALENTI, 2006, p. 125). O leitor é levado a refletir sobre a própria literatura, a 

fazer uma réévaluation du sens déjà construit  (VALENTI, 2006, p.136) e  sobre o caráter 

polissêmico da linguagem.    
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Utilizando a ironia, a paródia e a sátira, Ducharme critica as convenções literárias e 

linguísticas através da subversão dos códigos. Em Le nez qui voque, o narrador Mille Milles 

recorre à une langue plurivoque qui oscille par endroits entre la parole analphabète et le 

zézaiement puéril: une langue inculte et inarticulé dans un roman d'une grande complexité 

formelle, fait de parodie et de satire. (MCMILLAN, 1997, p. 50).  Para Valenti:  

 

[…] ces différentes formes de ruptures sont souvent le lieu de jeux avec les 

mots, la graphie, voire parfois les structures syntaxiques, etc, et qu'à ce titre, 

il est possible pour le lecteur d'y configurer plusieurs sens. Ceci s'explique 

sans doute par les rapports "équivoques" que Mille Milles entretien avec le 

langage. (2006, p. 128) 

 

O caráter lúdico do livro, centrado sobre a língua, é produzido por esta multiplicidade 

de sentidos, pelo "contexto polivalente" (ilusões referenciais, ambiguidade), pela quebra das 

expectativas da ordem da leitura e da estilística, gerando no leitor um sentimento de 

instabilidade. Le nez qui voque s'élabore de fait en multipliant les liens, les correspondances 

et les renvois de toute sortes (VALENTI, 2006, p. 133). Ao revelar ao leitor um horizonte rico 

de ambiguidades e contradições, tal escrita representa perfeitamente o carrefour cultural 

canadense. 

   No processo de construção de uma identidade nacional, Ducharme adota uma linguagem 

que tem como finalidade a ruptura com a língua de origem e suas normas. Sendo assim, ele 

rejeita os códigos hegemônicos da língua de origem e produz uma literatura não mimética 

como estratégia simbólica de eleição da modernidade e de independência. A Revolução 

Tranquila permite que a literatura franco-canadense se torne literatura quebequense, literatura 

nacional e não mais uma reprodução, uma cópia da literatura francesa. O autor, no processo 

de descolonização cultural, propõe um contra-modelo ao paradigma francês, contra a norma 

literária francesa: Hostie! Tout cela, maintenant, c'est de la mauvaise littérature, des 

réminiscences, du non-sens, du passé, du dépassé, du trépassé, du déclassé, du crétacé, du 

miel à mouches, de la rhubarbe à cochons (DUCHARME, 1967, p. 95). Trata-se da eleição 

de uma literatura que tem como finalidade a formação da alma nacional: La littérature comme 

les langues n'est faite que de différences (RIVAS, 2005, p. 172). Ducharme destaca tais 

diferenças em Le nez qui voque, demonstrando as especificidades culturais quebequenses no 

que tange à cultura, à língua, aos costumes e à religião. No processo de eleição de uma 

linguagem que serve aos ideais de auto-engendramento (de construção de uma identidade 
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nacional), há a afirmação de uma identidade própria, distinta, através da rejeição da língua de 

origem, língua do colonizador, e da língua inglesa imposta pela globalização capitalista: 

 

Celui qui voudrait devenir Canadien ne pourrait pas le devenir. Il y en a qui  

essaient très fort de devenir Canadiens, des durs à américaniser; ils fument 

des Gitanes, lisent L'Express, pilotent des Citroën, vont applaudir Luis 

Mariano, boivent du Château-Thierry et emploient le mot con. Ceux-là je les 

hais. Que je hais ces Français manqués, ces espèces de pyromaniaques qui 

ont  honte d'être nés sur ces rives, qui préféreraient y être débarqués, qui  

préféreraient y être débarqués, qui regrettent de ne pas avoir plutôt échoué. 

Ceux qui m’écoutent trouvent que j'ai la langue rude, que je parle mal le 

français. Suis-je Français? Suis-je né à Paris? Je ne suis pas Français. De 

plus, je ne veux pas être Français: c'est trop fatigant, il faut être trop  

intelligent, il faut être trop poli et trop connaisseur de dates de vins, il faut  

trop parler pour rien, il faut s'estimer trop meilleur que les autres. Je n'ai  

jamais mis les pieds en France; je ne suis pas Français. Doulce France? 

Pouah! Âpre Canada! Je ne parle couramment aucune langue. Je comprends  
mal  le français et mal  l'américain. Au début de la colonisation, française, il 

a été question en France que le Canada soit échangé, donnant, contre  l'une 

des îles Vierges, une des îles de la mer des Antilles en tout cas. [...] Ils ne 

voulaient pas venir peupler le Canada; il faisait beaucoup trop froid. [...] 

Maintenant que le chauffage central est installé, ils sont moins gênés: ils y 

viennent,  nous coloniser, nous déniaiser. (DUCHARME, 1967, p. 150) 

  

A reutilização dos elementos oriundos do passado cultural insere no texto a ideia de 

fragmento. As apropriações paródicas do passado cultural fornecem materiais para criação da 

inovação cultural. A reciclagem cultural fomenta a modernização do ideário quebequense em 

detrimento da alienante hierarquização de culturas. Tal procedimento não permite que haja a 

valorização de uma cultura em detrimento de outra, visto que promove a noção de relativismo 

cultural. Por isso, a reapropriação irônica e paródica de referenciais culturais visa a subverter 

a noção de cultura monolítica e de cultura ideal. A reutilização através da citação e da paródia 

produz o afastamento crítico necessário para que se perceba a herança e a diferença cultural. 

Tal procedimento insere no texto reapropriações dos fragmentos históricos e culturais em um 

novo contexto, apagando, assim, a origem da referência. Ducharme, através do projeto de 

uma estilização paródica da ideologia de uma determinada época, reconduz o texto a uma 

crítica dessa ideologia. Fala do velho para falar do novo. Recua no tempo para deixar o 

tempo avançar (ARAGÃO apud ALAVARCE, 2009, p. 62). A imitação cede lugar à 

reutilização, à reciclagem. 

O caráter lúdico e arbitrário da linguagem do texto serve ao objetivo de se criar uma 

nova forma de representação do ethos quebequense, livre das amarras histórico-culturais. Para 

Moser (1996, p. 24) la catégorie du ludique est presque synonyme ici de maniement arbitraire 
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de matériaux. Através da inserção do arbitrário em seu texto, Ducharme rompe com o ideal 

estético clássico, com a norma literária francesa, rompe com o passado para instaurar o novo. 

Para inserir o arbitrário, o lúdico e o novo em seu texto, Ducharme terá como ferramenta 

privilegiada a paródia, a sátira, como se lê em Winfried Freund (apud MOSER, 1996, p. 32): 

 

[...] la parodie est appelée à faire le travail de l'histoire dans le champ 

littéraire. Voilà pourquoi elle est en principe associée, sinon subordonnée à 

la satire qui, elle, présuppose toujours une norme idéale opposée aux 

imperfections réelles. Le travail parodique doit opérer le dépassement des 

formes de conscience limitées et figées, permettre à la conscience humaine 

de s'émanciper et participer de la sorte au progrès historique. L'auteur de 

parodie aura donc à assumer, en littérature, le travail de la critique qui est 

une des formes qu'adopte le négatif dans le processus historique.  
 

 Através da paródia, Ducharme trabalha com dados da história canadense revisitando-a. 

A paródia, enquanto ato de revisitação histórica, é um instrumento do processo de reciclagem. 

Neste sentido, verifica-se, na obra de Ducharme, o que Moser (1996) denomina de 

"recyclages culturels". O processo de reciclagem cultural transforma tout le passé de l'art [...] 

en un répertoire de formes, en une réserve de matériaux disponibles qui peuvent être 

réutilisés librement (MOSER, 1996, p. 25). Deste modo, Ducharme reutiliza materiais, dados 

do passado histórico, inscrevendo em seu texto o arbitrário, o heterogêneo. Ao mesmo tempo 

em que desconstrói o passado histórico, o autor retorna a ele, o que nos remete à reciclagem. 

Segundo Moser, a reciclagem está ligada a uma crise da história tantôt comme son symptôme, 

tantôt comme sa cause (MOSER, 1996, p. 31). Ele (1996, p. 47) propõe a reciclagem cultural 

como um convite para repensar a história. Portanto, a reciclagem serviria como um 

instrumento para a resolução do conflito identitário quebequense, ao inserir o heterogêneo, o 

híbrido como referencial para a identidade quebequense, ao sair da sombra do cânone francês 

e estadunidense através do esfacelamento das fronteiras da realidade histórica e da imaginária, 

do original e da cópia: [...] le recyclage demande un travail de conceptualisation [...] 

différent qui fait imploser des oppositions telles que modèle vs imitation, original vs copie, et 

surtout ne permet plus d'attribuer le processus de création [...] (MOSER,1996, p. 42). 

Através da figura da reciclagem cultural, a eleição idealizada da hegemonia francesa e 

estadunidense é refutada, visto que la figure conceptuelle de "recyclage" [...] ne nous permet 

pas de retomber dans une approche idéaliste de l'art et de la culture (MOSER,1996, p. 41). 

A reciclagem insere no texto o múltiplo, forja a identidade-mosaico a partir de novas 

(re)apropriações culturais, empregando no texto elementos que diferenciam o Quebec para, 

assim, reivindicar sua diferença identitária. Este é um ato de resistência contra a sociedade de 
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consumo, contra a globalização capitalista que apaga as diferenças culturais, as identidades 

nacionais, por meio de um processo de homogeneização, sendo uma nova forma de opressão 

imperialista: On observera alors des formes de réappropriation qui relèvent du recyclage tout 

en s'opposant à l'effacement des différences et qui nous invitent à ne pas évaluer ou 

généraliser avec trop de hâte les processus de recyclage et leurs effets (MOSER,1996, p. 43). 

O autor adota a reutilização, o reaproveitamento do passado para incorporá-lo, o que nos leva 

à metáfora da antropofagia. Segundo Arnaldo Vianna e Bernadette Porto:  

[...] le regard critique et déconstructeur de Ducharme dénonce le processus 

d'aliénation culturelle subi par les Canadiens français, empêchés d'assumer 

leur propre différence. Tiraillés entre le risque de devenir Américains 

(Étasuniens) et l'obligation de ne jamais couper le cordon ombilical qui les 

lie à jamais à la France, ils seraient plutôt condamnés au non-

épanouissement identitaire. Au creux de ce vide existentiel s'insurge 

justement la voix ironique de l'auteur qui se moque des identités marquées 

par le simulacre et le prestige des copies conformes. (2011, p. 116) 

 

 Esse vazio existencial é provocado pela precariedade da existência, pela incerteza 

(como já foi visto), mas também pela "fratura diglóssica" advinda da divisão linguística entre 

franceses e ingleses no país. Oficialmente, o Canadá é um país bilíngue, porém, a maioria 

anglófona não é capaz de utilizar a língua francesa como segunda língua. Assim, o 

bilinguismo se restringe apenas à sua referência na Constituição. O povo não é bilíngue e se 

divide em duas línguas em fronteiras geográficas delimitadas: Comment ce continent peut-il 

être français si pour être français il faut parler français et qu’un continent qui ne parle pas 

n’a pas de bouche? (DUCHARME, 1967, p. 16). Cláudia Almeida diz que as duas línguas 

coexistem pacificamente, mas são marca de identidade de grupos distintos que estabelecem 

relações diferentes com suas respectivas línguas (2006, p. 2).  

Nancy Huston (2007, p. 63-64), escritora canadense anglófona, após o abandono de sua 

mãe, ocorrido antes da autora completar sete anos de idade, passa uma temporada na 

Alemanha com seu pai e sua madrasta e depois se muda com eles para os Estados Unidos. 

Aos vinte anos recebe uma bolsa e vai estudar na França. Tal experiência marca sua trajetória 

e lança luz sobre seu bilinguismo, sua identidade e seu desenraizamento. Ela inicia sua 

carreira escrevendo em francês, já que 

[...] la langue française [...] était, par rapport à ma langue maternelle, moins 

chargée d'affect et donc moins dangereuse. Elle était froide, et je l'abordais 

froidement. Elle m'était égale. [...] La langue française ne m'était pas 

seulement égale, elle m'était indifférente. Elle ne me disait rien, [...]. Elle ne 

me parlait pas, ne me chantait pas, [...] ne me choquait pas, ne me faisait pas 

peur. Elle n'était pas ma mère. ( Huston 2007, p. 63-64) 
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 Ao escrever em francês, ela se libera do código materno (a língua inglesa), do 

abandono da mãe e adota a distância (função paterna do idioma estrangeiro) que lhe permite 

ter um discurso mais livre. O linguista Marcos Bagno
4
 destaca que, tradicionalmente, 

empregamos o termo língua materna quando nos referimos ao modelo idealizado de língua, à 

língua que segue o padrão institucionalizado, quando, na realidade, o termo mais adequado 

para este tipo de registro seria "língua paterna", visto que Ao pai cabe domar e domesticar 

esse idioma errático, conferindo-lhe regras, regimentos, registros, regências, regulamentos 

— palavras todas derivadas de rex, regis,‘rei’, deste modo, a língua paterna se torna a língua 

da erecção, a língua do rei, pai da nação, símbolo do Estado. A língua paterna é artificial, 

não dá conta da expressividade do eu. A língua materna, portanto, seria puramente oral, uma 

língua aprendida através do contato com a mãe desde os tempos imemoriais no ventre 

materno, uma língua do afeto, do desejo, do íntimo, do sonho que vive à margem dos ditames 

da norma canonizada. Bagno afirma que, ao ser escrita, normatizada, a língua deixa de ser 

materna e passa a ser paterna devido a sua padronização. Este termo, conforme o pesquisador 

elucida, que tem origem na palavra latina patronu, onde está presente a raiz pater - ‘pai’, 

mesmo vocábulo do qual procedem patrão e patrono. É a língua patrocinada pelo Estado e, 

irradiando-se dele, a língua da escola [...]. Tal divergência entre as línguas torna evidente o 

choque apontado por Nancy Huston que revela seu mal-estar diante do problema do pai e da 

presença da mãe, uma vez que a língua francesa (adquirida através do ensino formal) lhe é 

insuficiente e indiferente, ao passo que a inglesa (língua materna) é exageradamente presente, 

o que lhe causa a angústia, o mal linguístico e cultural: 

Frequentemente acho difícil – desnorteante, desestruturante – não coincidir 

de fato com nenhuma identidade e, ao mesmo tempo, digo a mim mesma que 

é essa coexistência desconfortável, em mim, de duas línguas e de duas 

maneiras de ser que me faz mais profundamente canadense. Elas não 

querem se reunir de jeito nenhum; elas não querem nem apertar a mão uma 

da outra, falar uma com a outra; elas fazem questão de se criticar, de 

ironizar, de fazer piadas uma às custas da outra, em suma, elas reivindicam 

toda a ambiguidade da situação. (HUSTON apud ALMEIDA, 1994, p. 

37-38) 
  

Diferentemente do relato de Nancy Huston, os quebequenses registram na língua 

francesa suas experiências afetivas, suas memórias individuais e coletivas, revelando em sua 

relação com a língua inglesa um complexo jogo de poder. A língua inglesa, apesar das 

negociações estruturadas sobre uma reflexão de respeito às políticas multilíngues, ainda é 

                                                           
4
 Disponível em: http://e-proinfo.mec.gov.br/eproinfo/blog/preconceito/lingua-materna-lingua-paterna.html 
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percebida sob o estatuto de língua do opressor, uma ameaça à sobrevivência da singularidade 

cultural francófona que se expressa através da língua francesa do Quebec.        

Sendo a norma padrão atrelada à ideia de pátria, de nação, a divergência entre as línguas 

torna problemático o desenvolvimento identitário, o que lança luz sobre a figura do bastardo.  

Essa divisão linguística, presente no Canadá, evidenciou a alteridade quebequense, o risco da 

assimilação anglófona e sua própria diferença em relação aos franceses e ingleses.  Esta 

tomada de consciência permite a afirmação de uma identidade nacional: 

 

Dans le froid et l'hiver du pays qui est le nôtre, le silence aura toujours été 

une tentation. Tentation à la mesure des grands espaces blancs que nous 

habitions sans les posséder et dont la voix nous échappait; tentation d'autant 

plus forte que, contrariés dans notre destinée historique, nous avons cru que 

le repli sur nous-mêmes et la vision nostalgique d'un passé révolu pouvaient 

être des formes de vie dynamiques. Le pays demeurait sans voix parce que 

nous l'habitions sans l'habiter réellement, parce que nos regards espéraient 

toujours voir autre chose lorsqu'ils se fixaient sur lui. Son identité nous 

échappait parce que nous cherchions encore la nôtre. (BÉRUBÉ, 1969, p. 7) 

 

 

A socióloga francesa Régine Robin em Défaire les identités fétiches fala sobre como a 

língua e a identidade podem ser objeto de fetiche quando o indivíduo as utiliza para marcar, 

através de critérios ancestrais, culturais, etc, a diferença e não como fator de alteridade, de 

relação com o outro. Ao analisar a questão identitária do Quebec, Robin (1994, p. 216) diz 

que a língua, a identidade e a cultura estão intimamente ligadas à ideia de nação e que, por 

isso, há o medo da assimilação, através das interferências de outras culturas como as 

anglófonas ou dos imigrantes que para lá foram, la présence hégémonique des autres resulta 

no repli sur soi: 

 

Cette identité pleine, en effet, ne supporte pas l'entame, la castration 

symbolique et se sente en permanence menacée, humiliée, victimisée par 

l'autre (l'anglais, plus exactement le Canada anglais, la langue anglaise ou le 

continent nord-américain, selon la logique de l'argumentation du moment) 

ou par les autres, lesquels peuvent être tout aussi bien les Amérindiens ou les 

immigrants, qui, comme on le sait, n'éprouvent pas le désir de s'assimiler à la 

majorité pure laine, ni même celui de vivre ou de mourir en français, selon 

l'expression consacrée. Les lois de nature linguistique ont réussi à créer un 

besoin du français mais non le désir du français comme langue de culture.  

 

A manutenção da língua francesa é assegurada através de leis. Assim, filhos de 

imigrantes que se estabelecerem no Quebec devem, obrigatoriamente, estudar a língua 
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francesa nas escolas. Tal política linguística tem como objetivo assegurar a continuidade da 

língua francesa na região, porém, talvez o peso da herança francesa entranhada na memória 

afetiva quebequense não atraia os indivíduos para comungar da mesma língua. Provavelmente 

talvez seja esta uma das questões que fizeram com que a língua francesa tenha sido mais 

imposta do que aceita pela grande maioria no Canadá. Com o ensimesmamento cultural, a 

imigração pode ser considerada uma ameaça, e a relação com o estrangeiro, com o outro, 

pode levantar questionamentos como: será que estou realmente em casa? Será que sou eu ou 

serão eles os senhores do futuro? (KRISTEVA, 1994, p. 27. Grifo da autora).  

Para Régine Robin (1994, p. 217), uma identidade só é "suportável" quando está aberta 

a receber interferências exteriores que possibilitam identificações, além de conferir 

originalidade e potencialidade criadora. Por isso, Kristeva (1994, p. 21) ensina que: 

  

Viver com o outro, com o estrangeiro, confronta-nos com a possibilidade ou 

não de ser um outro. Não se trata simplesmente, no sentido humanista, de 

nossa aptidão em aceitar o outro, mas de estar em seu lugar – o que equivale 

a pensar sobre si e a se fazer outro para si mesmo. 

 

Robin aponta dois movimentos opostos que marcam o mundo da atualidade: a 

globalização econômica e cultural, que forma conglomerados geopolíticos, oriunda da cultura 

de massa americana e ocidental; e, em sentido inverso, as crises, l'écroulement d'un certain 

nombre d'utopies sociales, le désenchantement quant aux valeurs que provocam os 

fenômenos de replis, de reterritorialisations fictives avec du localisme, du régionalisme, des 

nationalismes, des ethnicismes, des culturalismes. Segundo a socióloga (1994, p. 217- 218), 

este repli é provocado pela instabilidade do mundo, pelas dificuldades que são impostas aos 

indivíduos, os quais, ao procurar a segurança, se voltam para o seio materno (apego 

demasiado às raízes e à ancestralidade), demarcando sua identidade. Tal quadro de 

globalização cultural por um lado e de ensimesmamento étnico e cultural de outro atinge as 

sociedades de forma diferente, variando fundamentalmente de acordo com o memorial e a 

apropriação coletiva do passado. 

Robin relata que tomou consciência do mal estar identitátio a partir dos 

questionamentos que surgiram com l'épinglage de l'identité. A autora (1994, p. 219) diz que 

não se une à comunidade francesa em Montréal, pois prefere não se restringir a estereótipos, 

prefere antes a convivência com os que não pertencem a nenhuma comunidade ou com 

aqueles que preferiram viver en rupture de ban, numa posição de afastamento, no hors lieu, 

hors jeu: 
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[...] mon accent me trahit dans le deux langues. " T'es française, toé ", me dit 

l'un. " You are French ", me dit l'autre. En tout et pour tout, je n'ai eu pas le 

temps de prononcer un ou deux mots. " Minorité audible ", ai-je forgé sur la 

" minorité visible ", notion communément utilisé en Amérique du Nord. En 

outre, on me demande, en tant que minoritaire, en tant que néo (néo-

Canadienne ou néo-Québécoise, selon les interlocuteurs), de me définir. À 

quelle communauté est-ce que j'appartiens ? Là, stupeur ! J'en ai plusieurs à 

ma disposition, mais chaque fois quelque chose « cloche ». [...] je suis 

désespérément francophone sans espoir d'être jamais autre chose. Décalée, à 

côté. Et puis je ne supporte pas cet épingle, ayant vécu au sens propre du 

terme l'épinglage de l'étoile jaune pendant la guerre.  

  

Como reação à globalização há um discurso mítico sobre as origens baseado no 

memorial recalcado. Em contraposição à ideia da abertura ao pluricultural e ao 

plurilínguistico há a ideia do pleno, une conception mythique de la culture et de l'identité qui 

établi ou tend à établir une correspondance étroite, directe, simplificatrice entre la culture et 

la langue [...] entre soi et le groupe, entre soi et sa filiation (ROBIN, 1994, p. 220). Esse 

discurso mítico não considera que a identidade está em constante construção, que é, portanto, 

um processo aberto, antes prefere atualizar um discurso anacrônico baseado em estereótipos 

do que considerá-la sob a perspectiva da alteridade, como um devenir autre. Robin então 

afirma que a valorização da etnicidade (no que diz repeito à raça, aos aspectos genéticos, 

biológicos e culturais) tende a ampliar as diferenças entre os indivíduos ao privilegiar a 

unidade em detrimento da pluraridade: Sortir de l'éthnicité, c'est sortir d'une problématique 

étroitement culturaliste. Ma culture, ma langue, mes moeurs, mes valeurs, mes, mes... (1994, 

p. 221). 

Por isso, para Robin (1994, p. 225), é preferível a valorização da ideia de integração do 

outro através do conceito de cidadania do que a marginalização, isolamento daqueles que não 

dispõem do mesmo memorial e da mesma ancestralidade. Tal atitude permitiria que os 

quebequenses não enfrentassem o medo de la perte de soi ao se abrirem para um projeto que 

tem como objetivo maior a própria sociedade e não a manutenção de uma identidade fixa que 

colabora para a guetoização e para a absolutisation des différences, caindo assim no 

etnicismo. Apesar disso, a autora diz (1994, p. 227) que a nova identidade quebequense não 

pode abandonar-se totalmente às comunidades culturais que pretendem evitar a todo custo a 

influência de outras culturas, enquanto processo de alteridade, visto que há uma naturalidade 

contida neste movimento e evitá-lo é também contribuir para a separação entre os indivíduos. 

Por isso sugere outro espaço onde pode haver o diálogo:  

[...] si l'être humain a des racines, il n'est pas une plante, que la culture est 

arrachement, procédure d'arrachement aux racines précisément, aux 
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appartenances, lieu distrait, imaginaire, horizon théorique où on partage des 

valeurs à construire qui ne sont ni celles de la domination consumériste, ni 

celles du milieu d'origine, ni celles de l'opinion. (ROBIN, 1994, p. 227) 

 

Amaryll Chanady (1994, p. 169) aponta que a interpenetração cultural, produzida pela 

comunicação de massa e pelas novas formas de comunicação, pode modificar a cultura de um 

povo. Por isso, o conceito de tradição cultural, segundo a autora (1994, p. 171), não seria o 

mais adequado para definir uma nação. Portanto, para dar conta das influências externas e das 

diferenças internas seria necessário definir a identidade nacional e cultural em termos 

heterogêneos. Chanady (1994, p. 170) ainda diz que a relação difícil que o Quebec tinha com 

os estrangeiros estava mudando, visto que uma identidade própria estava sendo forjada 

através da cultura e que havia une reconnaissance plus grande de l'apport d'autres ethnies à 

la vie culturelle québécoise. Tal abertura ao outro não deve gerar o medo da perda, do 

esfacelamento da identidade, o que provocaria a rejeição do outro, assim como o desejo de 

homogeneização (através da assimilação do outro) da sociedade, pois, de acordo com 

Chanady (1994, p. 180), a interpénétration culturelle est inévitable et a toujours existé. 

Portanto, intégrer des influences étrangères dans une culture n'entraîne pas automatiquement 

l'homogénéisation, car chaque groupe les sélectionne et les recontextualise à sa façon. 

Chanady (1994, p. 182) então conclui que, para evitar a exclusão do outro na sociedade, a 

identidade nacional não deve ser baseada no conceito de pertencimento a uma mesma 

comunidade cultural. Ao contrário do que afirma Robin, para Chanady, a concepção de 

identidade através do conceito de cidadania (enquanto pertencimento a um Estado) não atende 

à necessidade de uma identidade coletiva, já que l'identité nationale ne serait donc pas une 

simple appartenance politique, mais un sentiment d'appartenance psychosociale, fondée sur 

la nation comme entité imaginaire (1994, p. 183). Reconhecendo que determinado grupo em 

contato com outro influenciará e sofrerá influências estrangeiras, Chanady propõe:  

 

[...] un nouveau paradigme, celui de l'identité hétérogène polymodale et 

dynamique, selon lequel la société est envisagé non seulement comme un 

ensemble d'individus appartenant à des groupements différents (la nation 

hétérogène), mais aussi comme un système complexe et changeant dans 

lequel chaque individu appartient à plusieurs groupes différents en même 

temps. Il s'agirait ainsi, pour ce qui est de l'individu, d'une identité 

cumulative, c'est-à-dire d'un sentiment d'identification simultanée avec 

l'ethnie et l'État (identité qui s'oppose à l'identité dissociative), en plus d'un 

sentiment d'appartenance simultanée à divers groupes (ethniques et autres) à 

l'intérieur de la nation. (1994, p. 184) 
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Portanto, segundo Chanady, as identidades diversas podem interagir de modo coeso. Há 

países, por exemplo, onde há indivíduos que apresentam tradições distintas sem que isso leve 

à fragmentação ou à instabilidade. Sendo assim, de acordo com Chanady (1994), é possível 

manter uma coesão social e um sentimento de pertencimento através da multiplicidade de 

relações (no trabalho, na comunidade etc) que o indivíduo mantém com o coletivo: La notion 

d'appartenance ethnique basée sur la race, la langue et les traditions serait ainsi remplacée 

par l'idée d'appartenance voulue, ce qui implique la reconnaissance de l'importance de 

l'imaginaire dans la constitution de l'identité  (p. 186).  

De acordo com Robin (1994, p. 228), a tendência à identidade fixa é resultado da 

reprodução do "mesmo" propagado no mundo atual, do apelo das imagens, do donné à voir 

que lança o indivíduo ao nada, que o pulveriza, esvaziando sua interioridade, seu íntimo e 

esfacelando, despersonalizando sua relação consigo mesmo. Assim, o indivíduo elabora sua 

identidade a partir do "outro". Como saída para a fixação identitária provocada pelo apego às 

raízes de um lado e pela identidade homogeneizada (como uma forma de preencher o 

esvaziamento do ser), por outro lado, Robin afirma:  

Alors qu'il n'y a d'identité historique ou historiale qu'entre ces deux axes, ni 

dans l'éclatement, ni dans le centrement, mais entre, c'est-à-dire dans un 

espace où il y a du jeu, du va-et-vient entre une origine assumée dont on 

arrive à se dépendre et le devenir-autre, le changement qui ne mène pas à la 

pulvérisation. Il faut parier sur l'historiel contre le mémoriel, sur la 

perlaboration contre la répétition. Mais c'est tout le contraire qui se produit 

dans la conjoncture actuelle. Pour pallier ces menaces de pulvérisation, les 

groupes se réfugient dans l'obsession fixiste d'une identité figée, fixée en 

substance, naturalisée, alors que seule la déprise, l'appartenance multiple, 

l'entre-deux donnent du jeu, de l'espace repérable. (1994, p. 229) 

 

 

Isso explica o apego à língua francesa como se fosse o próprio ventre materno, 

condicionando sua existência a ela: nous n'existons pas hors de notre langue: ele conditionne 

tout ce que nous sommes. Il s'ensuit qu'il suffit que quelque chose soit dite en français pour 

que ce qui soit dit exprime ce que nous sommes. (LE DEVOIR, apud ROBIN, p. 234). O 

desejo do retorno da simbiose com o útero materno é provocado pelo medo do 

desaparecimento, pela angústia produzida pelo vazio identitário, que faz com que o indivíduo 

busque a segurança de uma identidade ancestral: Encore faut-il que la langue ne soit pas 

devenue un objet fétiche, un substitut du corps de la mère, commme c'est trop souvent le cas 

au Québec (ROBIN, 1994, p. 232). Robin afirma que a escrita e a literatura oferecem uma 

saída e desempenham um papel fundamental contra a fetichização das identidades: 

 



 
 

56 

La littérature est précisément ce qui vient défaire les identités, ce qui 

déconstruit, érode les certitudes identitaires, met à mal le familialisme 

sécurisant dans lequel il est si facile de s'enfermer. [...] La littérature est 

précisément ce qui opère un deuil de l'origine, une transmutation de l'origine. 

L'écriture permet aux identités de se jouer et de se déjouer les unes des 

autres. Elle constitue des frontières poreuses, traversées par les rêves. Elle 

détotalise, elle institue un droit au fantasme d'être autre, d'ailleurs, par-delà, 

en deçà, en devenir. (ROBIN, 1994, p. 231-232) 

 

Este é o tipo de literatura realizada por Réjean Ducharme que permite uma saída do 

étnico, do ensimesmamento, instrumento que possibilita ao ethos quebequense o encontro 

com a alteridade, com a problemática herança e com as influências da globalização 

veiculadas, sobretudo, pelos Estados Unidos, vizinho que lança sombra sobre o Canadá, 

principalmente sobre o Québec enquanto "ameaça" anglófona. É através da escrita, da 

literatura, portanto, que se dá o desenvolvimento identitário, ao permitir que a position 

d'étranger, d'étrangéité, d'inquiétante étrangeté (ROBIN, p. 236) gere a noção do 

deslocamento, a percepção de que não é possível caber em um só lugar, possibilitando o 

encontro com o outro, não de forma traumática, mas em sua potencialidade transformadora, 

criadora. A noção de que não é possível se restringir a uma identidade centralizadora 

enquanto há o pluricultural, a desconstrução, o hors lieu, possibilita uma reconciliação com a 

conformação identitária do próprio país. 

 De acordo com Vianna Neto (1999, p. 72),  la langue, dans le registre ducharmien, est 

lieu de captation et d'inscription de différentes hétérologies. Por isso, Ducharme utiliza 

Chateaugué como exemplo para demonstrar a exclusão das sociedades anteriores à invasão 

(inglesa, no caso dos quebequenses) ou à colonização. Chateaugué, ser híbrido representante 

dos povos autóctone e franco-canadense, foi objeto de dominação, de marginalização, de 

opressão, de desapropriação, de aculturação, de alienação. A coabitação com o invasor fez 

com que Chateaugué, enquanto autóctone, perdesse seu território geográfico, o que 

corresponde à ausência de um território linguístico. Em uma política que, implementada pelo 

governo canadense, vigorou do final do século XIX até os anos 1970, as crianças autóctones 

eram forçadas a estudar nos pensionnats autochtones ("escolas" administradas pelo clero), 

sendo impedidas de verem seus pais e muitas vezes sofrendo abusos. As passagens a seguir 

fazem referência a este projeto de homogeneização identitária aplicado contra as populações 

autóctones que contou com o apoio da Igreja Católica ao ensinar a língua do colonizador e 

proibir o uso da língua ameríndia: 
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[...] elle (Chateaugué / Ivugivic) est d'origine esquimaude et a appris le 

français avec les Oblats [...]. (DUCHARME, 1967, p. 21) 

Quand j'étais toute petite. Au Nouveau-Québec, à Port-Burwell, c'est la 

langue esquimaude que je parlais, comme tous les petits Esquimaux et  

toutes les petites Esquimaudes. Maintenant, j'ai oublié. Je ne connais  plus 

qu'un mot en langue esquimaude et, souvent, je pense à lui. Le mot, c'est 

tateka, tate. Tate c'est la même chose que tateka. En français, cheva c'est la 

même chose que chevaux. Je ne sais plus ce que tateka veut dire. C'est-à-dire 

que je ne peux pas traduire tateka en français. Mais je sais ce que ça veut 

dire. C'est-à-dire que je ne peux pas traduire tateka en français. Mais je sais 

que ça veut dire quelque chose de beau, de très beau, de très très heureux. 

Quand je suis triste, je pense à tateka comme à quelque chose que j'ai perdu 

[...]. (DUCHARME, 1967, p. 105) 

 

A Igreja se relacionava estreitamente com a vida social no Quebec, s'est surtout soldée 

par du paternalisme, une gestion autoritaire et une censure qui ont plutôt inhibé la culture 

populaire (Bouchard, 1990, p. 221). Segundo Dumond (1993, p. 297-298), o abade Brasseur 

de Bourbourg, em seu livro Histoire du Canada, de son Église et de ses missions, diz que, 

com o advento da Conquista e do novo regime anglófono, os canadenses-franceses perdem 

suas qualidades nativas, tornando-se abatidos, hesitantes, apresentando traits d'un peuple 

vaincu, o que era ainda mais visível no clero e na nobreza. Os governadores pretendiam pôr 

fim à religião católica no país através do controle do episcopado. Por isso, a Igreja Católica 

tratou de garantir sua subsistência através da lealdade ao governo britânico, o que lhe 

possibilitou uma maior independência e expansão da sua organização (DUMONT, 1993, p. 

220).  

Depois da conquista do território pelos ingleses, querendo evitar a União do Haut-

Canada ao Bas-Canada, que aumentaria o poder dos políticos impossibilitando que os 

governadores tomassem certas decisões diretamente (o que prejudicaria os interesses e o 

controle da Igreja), Monsenhor Bourget garantia que, enquanto o povo pudesse se ocupar do 

que concernia à religião, não haveria com o que os britânicos se preocuparem, por isso 

escreveu ao então governador inglês Elgin:  la religion est le lien le plus fort qui attache un 

peuple à son gouvernement (DUMONT, 1993, p. 221). Ao falar com os fiéis, ele pretendia 

evitar insurreições, mas o objetivo maior, de acordo com o sociólogo Fernand Dumond, era 

garantir a autonomia e a expansão da Igreja. Com o advento da União, a Igreja se mostrou 

favorável à Confederação, por recear a separação do Império Britânico que poderia resultar na 

anexação aos Estados-Unidos, mas também porque le nouveau régime réserve à la province 

la responsabilité de protéger le peuple francophone et délimite un terrain favorable aux 
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pouvoirs de l'Église (DUMONT, 1993, p. 222). A Igreja reivindica o direito de se ocupar do 

ensino, se envolve na política pretendendo garantir seu lugar numa esfera superior; garantia a 

fidelidade do povo às leis através da obediência e da influência que exercia na vida dos 

canadenses-franceses: Le peuple conquis tenait largement son identité de son appartenance 

au catholicisme; en retour l’Église pouvait se dire le porte-parole des francophones 

(DUMONT, 1993, p. 227). De acordo com Dumont, o advento da confederação despertou a 

necessidade do ideal de nação que coincidisse com a cultura, com os costumes, com as leis, 

língua e religião. A partir do ideal de tradição a Igreja reivindica para si a manutenção de tais 

"instituições", portanto o que se tem é une définition de la nation en regard de l'Église. Tais 

ideias eram disseminadas em artigos, jornais, como o trecho do Les mélanges religieux 

(DUMONT, 1993, p. 227) nos permite observar: 

 

Ce ne sont pas des frontières ni même des lois et des administrations 

politiques et civiles qui font une nationalité, c'est une religion, une langue, 

un caractère national, en un mot ; et si nous sommes de quelque valeur aux 

yeux de la politique anglaise, soyez assurés que c'est parce que nous sommes 

catholiques et que nous parlons français. [...] Notre religion c'est notre 

première distinction nationale, en même temps qu'elle est la base de nos 

institutions. C'est parce que nous sommes catholiques que nous sommes une 

nation en ce coin de l'Amérique.  

 

O culto às origens francesas se deve em grande parte à influência da Igreja Católica que 

propagava o ideal de nação a partir de uma herança de costumes, preferindo antes estimular a 

sua conservação, sobrevivência do que estimular a criação de um Estado que pudesse 

representar tal nação. Segundo Dumont (1993, p.228), a Igreja conseguiu garantir a 

legitimidade de seu poder através de uma visão, da qual os políticos compartilhavam, 

essencialmente cultural da nação (para estes obviamente era melhor que assim o fosse), como 

a passagem abaixo de um artigo publicado no Le jornal de Trois-Rivières (DUMONT, 1993, 

p. 228) nos revela: 

 

Ce qui modèle une nation, c'est "la langue maternelle, la foi des ancêtres, les 

moeurs, les coutumes et les usages formés dans la famille". Il y a donc une 

nation canadienne française: "Nous sommes un million d'âmes parlant la 

même langue, professant la même foi, ayant des coutumes, des usages, des 

lois et des institutions à nous propres". 

 

Ao evitar que o Estado assumisse a tarefa de se ocupar do ensino e da assistência social, 

ao máximo que foi possível, a Igreja se ocupou de tal função político-cultural. Portanto, à 
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partir des années 1850, sous l'égide de l'Église, la culture québécoise consolide donc ses 

caractéristiques originales pour le siècle à venir (DUMONT, 1993, p. 229). Vários artigos 

foram escritos para former et maîtriser l'esprit public propagando a responsabilidade da Igreja 

na definição da nação. A Igreja consegue finalmente afastar o Estado do controle da 

educação: On s'en justifiera constamment par la suite: l'éducation, dira-t-on, est de nature 

trop élevée pour être laissée aux mains des politiciens et à la merci des luttes électorales 

(DUMONT, 1993, p. 231). De acordo com Dumont, a Igreja propagava a educação nos meios 

populares que habitualmente não encorajavam a instrução das crianças. Através da insistência 

convenciam os pais a enviar seus filhos para a escola argumentando principalmente que era 

preciso ensinar a doutrina católica para as crianças.  

Com o crescimento demográfico e a partida dos habitantes do meio rural para a cidade 

aumenta o desemprego e a pobreza. É a Igreja que se encarrega de auxiliar tais desvalidos 

assim como os doentes, os órfãos e as crianças pobres em idade de ir para a escola, exercendo, 

assim, grande influência sobre as camadas populares e a cultura dita comum: 

 

Plus près du peuple par la paroisse, par les communications informelles dont 

elle dispose, par sa faculté de rallier les dévouements les plus divers, par 

l'appel à la charité qui a toujours fait partie de sa doctrine, l'Église répond à 

sa manière aux misères du temps. En conséquence, elle en acquiert une 

présence dans la vie des communautés populaires qu'aucune autre institution 

n'est capable d'égaler. (DUMONT, 1993, p. 232) 

La religion pénètre la culture autrement que la politique; elle est en mesure 

d'influer plus profondément sur les moeurs, de cultiver des conceptions de la 

vie liées intimement aux mentalités populaires, de s'appuyer sur une autorité 

et des sanctions qui débordent la sphère terrestre. (DUMONT, 1993, p. 247) 

 

Com a derrota nas Rebeliões de 1837-1838, os canadenses-franceses se voltaram para a 

agricultura, ao passo que os anglófonos se ocuparam da indústria, o que resultou no 

empobrecimento daqueles. Para Dumont (DUMONT, 1993, p. 325), a escolarização tardia é 

probablement l'une des explications de la dégradation de la langue sous l'effet de 

l'industrialisation et l'urbanisation. A agricultura foi incentivada como forma de ocupação do 

território, portanto a sociedade canadense-francesa também conheceu os deslocamentos para 

preencher os grandes espaços. Já no Canada inglês sonhava-se com um império industrial e 

comercial (DUMONT, 1993, p. 267). A Igreja promovia entre os fiéis a vida no campo 

afirmando ser esta a que mais favorecia a moralidade e, por seu caráter mais conservador, 

seria o que possibilitaria o attachement à la patrie através do attachement au sol (DUMONT, 
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1993, p. 268). Para apoderar-se dos espaços, a coletividade francófona se voltou para a 

atividade agrícola, crendo que o campo seria o espaço privilegiado para a manutenção da 

memória e da cultura devido a seu caráter homogêneo e pela maior conservação dos costumes 

e da tradição em comparação à cidade. O medo da assimilação, provocado pela derrota, 

transforma a vida rural em um microcosme de la survivance (DUMONT, 1993, p. 275), o que 

resulta na fraca integração entre o campo e a cidade e no crescimento tardio desta 

(DUMONT, 1993, p. 324).  

Com a impossibilidade da criação de uma entidade política própria, há a dissonância 

entre a nação política e a nação cultural. Com a ausência de uma organização política que a 

representasse, a coletividade francófona se volta então para a manutenção da língua e da fé, 

das quais a Igreja se ocupará. Logo, os canadenses-franceses fabricam um nationalisme du 

retrait, de la survivance (DUMONT, 1993, p. 277). A partir deste imaginário a sociedade 

canadense-francesa se entrega à idealização das origens míticas, nas quais eles eram senhores 

de si e de todo o território canadense, para evitar encarar a realidade. Porém, tal ação apenas 

reforça a condição imposta pelos britânicos: se replier sur la défensive, en privilégiant une 

conception avant tout culturelle de la nation, c'était se condamner à la marginalité 

(DUMONT, 1993, p. 327). Para Dumont (1993, p. 326), a Igreja foi um importante 

componente desta sociedade e foi ela que, depois da Conquista, garantiu sua sobrevivência, 

apesar do controle exercido pelo poder britânico e da servidão a este: 

 

Intermédiaire tout naturel entre le colonisateur et le peuple conquis, l'Église 

se considérait comme la tutrice de la collectivité francophone; mais elle était 

trop mal pourvue encore de moyens d'encadrement, trop surveillée par le 

gouvernement anglais pour élaborer une idéologie à la mesure d'une société.  

 

 

Com a ausência do apoio da Igreja Católica na luta pela emancipação nas Rebeliões de 

1837-1838 surge o rancor do povo pela Igreja que, receando a democracia, apoia o Império 

britânico: La fermentation antérieure aux rébellions et la rébellion elle-même ont provoqué 

chez plusieurs Canadiens une rancune envers l'Église qui s'y était opposée (DUMONT, 1993, 

p. 232). Tal ressentimento gerou uma prática nas camadas populares que se intensificou após 

a Revolução Tranquila com a adesão dos intelectuais nacionalistas que se servem desta como 

símbolo do réveil national  (HARDY, 1989, p. 99 ). Assim, o uso de termos sagrados no culto 

católico são ressignificados como palavras de baixo calão (juron). De acordo com René 

Hardy (1989, p. 99) os termos religiosos constituem essencialmente os jurons quebequenses, 

a tal ponto que, na língua corrente, a prática é conhecida como sacrer ou blasphémer. O uso 
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de tais sacres
5
 indica a insatisfação com a Igreja. Os quebequenses passam a desafiar a 

autoridade da Igreja e o que é considerado sagrado (vocábulos da cerimônia, da liturgia e 

instrumentos do culto católico), transgredindo as normas sociais e religiosas que a Igreja 

apregoava: Au Québec notre réalité sentait l'encens et il pleuvait de l'eau bénite [...] Sacrer 

c'était se venger de ne pouvoir comprendre ce qui nous dominait (CHAREST apud HARDY, 

p. 99). A prática se tornou comum na linguagem popular com a laicização dos quebequenses. 

Ducharme se serve dos sacres quebequenses para afirmar a diferença em relação à França e 

para destacar a ruptura com as amarras da tradição religiosa e cultural, utilizando-os ora em 

críticas, ora como exercício paródico (jogando, por exemplo, com o significante e o 

significado através da aproximação fonética das palavras, utilizando parlendas etc) ou para 

provocar o riso: 

[...] nous ne sommes pas Français, nous. Mademoiselle, vous serez belle 

avec une plume à votre chapeau. Hostie de comique. (DUCHARME, 1967, 

p. 7 - Grifo nosso) 

– Un boire. Deux boire. Trois boire. Quatre boire. Cinq boire. Ciboire. 

(DUCHARME, 1967, p. 333 - Grifo nosso) 

 

De acordo com Morisset: 

 

[...] le Haut-Clergé avait si facilement accepté, au nom de la religion, de 

trahir le peuple canadien en Canada, il se donnera exactement le même rôle 

dans le Grand-Ouest: celui d'aider les Indiens non pas à vaincre mais à 

accepter la défaite et à s'assimiler aux Anglais. (1985, p. 59) 

 

Há na internet vídeos contendo reportagens e testemunhos dos autóctones sobre como 

era a vida nos pensionnats indiens que ensinavam a língua inglesa e nos que ensinavam a 

língua francesa, tal como o citado abaixo
6
. Tais instituições eram financiadas pelo governo 

federal, porém administradas pelo clero. A lei canadense obrigava os pais a deixarem as 

crianças serem levadas para lá, política semelhante à realizada nos Estados Unidos, como o 

documentário Our Spirits Don't Speak English: Indian Boarding School (documentário de 

2008 produzido pela Rich-Heape Films) nos revela. Em um trecho deste documentário, 

Andrew Windyboy, integrante da tribo Cheppewa Cree, dá seu emocionante testemunho sobre 

                                                           
5
 Palavras como Christ, ciboire, hostie, baptême, calice, tabernacle, entre outras, e suas variantes, são usadas 

como jurons. 
6
<https://www.youtube.com/watch?v=AE_TQOvewcs&index=2&list=PLAGmEDJUqMT9jNWL36pecHQjf0z

NNtKAN> Acesso em jan. 2017 
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a experiência vivida em dois Indians Boarding Schools (Pensionnats Indiens) em Dakota do 

Norte e Dakota do Sul entre as décadas de 1960 e 1970. Ele relata que na escola não era 

permitido falar em sua língua nativa nem praticar os cantos tradicionais de sua cultura e, 

quando ele o fazia, era punido, mesmo sem ainda saber se comunicar ou compreender a língua 

inglesa. Cortavam seu cabelo, batiam nele constantemente quando falava em cree, colocavam 

nele o "chapéu de burro" e o faziam andar pela escola, se ajoelhar na frente das outras 

crianças e todos os que passavam lhe davam um tapa e riam dele. Sofreu violências físicas e 

emocionais a tal ponto que, aos prantos, ele diz que perdeu sua língua nativa e que a única 

palavra que lembrava era seu nome ameríndio "Senukehu", que significa "velho homem 

águia". Sua língua nativa está ligada intrinsecamente à sua cultura, costumes, valores e 

religião. Perdê-la corresponde a um desenraizamento, uma ruptura traumática com tudo aquilo 

que conhece e em que acredita: 

   

J'espère qu'un jour quelqu'un m'entendra, j'espère que personne ne revivra 

ça. Nous devons préserver notre propre langue parce que ce qui se passe 

lorsque nous parlons à nos Esprits [...] eux ne comprennent pas l'anglais, ils 

vous regardent, vous leur parlez en anglais "Que dîtes-vous ?" , "Tanese 

etwe yan?" (Andrew Windyboy, Our Spirits Don't Speak English: 

Indian Boarding School, 2008) 

  

Andrew Windyboy termina seu testemunho com um dos desejos mais genuínos do ser 

humano que é ter sua identidade respeitada, ser aceito como a pessoa que é: Pour l'homme 

blanc, c'est une épouvantable honte d'avoir traité des gens comme cela. Parce que nous 

sommes un peuple; nous devons simplement être acceptés ("Our Spirits Don't Speak English: 

Indian Boarding School", 2008). 

A história dos pensionnats indiens, segundo Marie Wilson, representante da 

Commission de vérité et réconciliation du Canada
7
, não é conhecida pela maioria dos 

canadenses. A Commission de vérité et réconciliation, no período de 2007 a 2015,  recolheu 

                                                           
7
 De acordo com o site do governo canadense foi firmado um compromisso entre o primeiro-ministro e os povos 

autóctones para garantir a continuidade do diálogo: "Le premier ministre a annoncé que le Canada travaillera 

avec les dirigeants des Premières Nations, des Métis, des Inuit, ainsi qu'avec les provinces et les territoires, les 

signataires de la Convention de règlement relative aux pensionnats indiens et d'autres partenaires clés, pour 

concevoir une stratégie nationale de mobilisation en vue d'élaborer et de mettre en œuvre un cadre national de 

réconciliation, en tenant compte des recommandations de la Commission de vérité et réconciliation. En vue de 

rétablir les relations entre le Canada et les peuples autochtones, le premier ministre du Canada a rencontré les 

dirigeants des organisations autochtones nationales le 16 décembre 2015, à Ottawa, afin de poursuivre le 

dialogue sur la réconciliation. Lors de cette rencontre, le premier ministre avait promis de rencontrer les 

organisations autochtones nationales tous les ans dans le but de poursuivre les progrès réalisés en matière de 

priorités communes et de s'assurer de les faire progresser. 
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depoimentos sobre as experiências vividas nos pensionnats. O governo canadense informa ter 

investido, neste período, 72 (setenta e dois) milhões de dólares e que enviou membros da 

Comissão aos quatros cantos do Canadá, conseguindo captar mais de 6.500 testemunhos, 

além de ter realizado 07 (sete) eventos nacionais nas diferentes regiões do país para 

sensibilizar o público sobre as sequelas dos pensionnats indiens. Em junho de 2015, a 

Comissão encerrou suas atividades e publicou, em dezembro do mesmo ano, um resumo e um 

relatório de 6 (seis) volumes dos relatos
8
. O objetivo da Comissão, de acordo com o governo 

canadense, foi faciliter la réconciliation entre les anciens élèves des pensionnats indiens, 

leurs familles, leurs collectivités et tous les Canadiens. Marie Wilson ainda relata em 

reportagem
9
 que os pensionnats na época constituíam um projeto cujo objetivo era tuer 

l'indien dans l'enfant (palavras que ela afirma terem sido citadas nos documentos de base dos 

pensionnats), extinguir o povo autóctone forçando a assimilação, impedindo a continuidade 

das gerações. 

 Em outro relato, uma ameríndia conta que, assim como todas as outras crianças, aos 

seis anos ela foi obrigada a deixar sua família para ficar no pensionnat, foi separada de seus 

irmãos que também foram levados para o mesmo local. Diz que as crianças eram chamadas 

pelo número que constava na roupa que lhes davam, o dela era "33", prática que visava 

claramente a despersonalização das crianças.  Em seu relato, conta como as experiências que 

vivenciou afetaram-na a ponto de lhe causar um sentimento de autorrejeição, que a fazia 

sentir-se desqualificada para assumir sua identidade, quem realmente era, conforme se lê no 

Testemunho contido em vídeo veiculado pelo Youtube citado anteriormente:  

 

Quand je suis sortie du pensionnat, j'avais plein de préjugés contre moi-

même. Je n'aimais pas être une autochtone. J'aurais aimé avoir ma culture 

quand j'étais enfant, j'aurais vraiment aimé. Parce que je n'aurais pas eu à 

vivre avec toute cette honte. C'est horrible d'avoir honte d'être qui on est. Je 

pense que si tout notre peuple connaissait la beauté de notre culture, il se 

sentirait tellement fier. Et je sais que je ne la connais pas encore dans sa 

totalité, mais l'aperçu que j'en ai est merveilleux.   

 

Marcel Petiquay, mais uma vítima entre as 150.000 crianças enviadas à força para os 

pensionnats indiens canadenses, relata a violência sexual que sofreu aos sete anos de idade 

                                                           
8
 Os links para acessar tais documentos estão disponíveis no site do governo canadense: <https://www.aadnc-

aandc.gc.ca/ fra/1450124405592/1450124456123> 
9
 O trecho de tal entrevista de Marie Wilson a um jornal televisivo canadense está disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=AE_TQOvewcs&index=2&list=PLAGmEDJUqMT9jNWL36pecHQjf0zN

NtKAN> Acesso em jan. 2017 
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enquanto tomava banho e outra série de abusos cometidos pelos membros do clero. Guardou 

consigo esse trauma durante 40 anos. Quando saiu do pensionnat aos 16 anos e retornou para 

sua vila natal Wemotaci, no Quebec, se entregou ao alcoolismo e às drogas durante vinte anos 

de sua vida, só conseguindo se reerguer e se reconciliar com a família depois de muitos anos 

de terapia.  

Vários autóctones começaram a processar a Igreja e o governo canadense na década de 

1990. Tal capítulo obscuro da história canadense levou o ex-primeiro ministro Stephen Harper 

(em junho de 2008) e a ordem dos missionários Oblatos a pedir desculpas publicamente aos 

povos autóctones
10

. 

Chateaugué (Le nez qui voque) também é vítima desta triste história, pois estudou com 

os Oblatos. A língua materna de Chateaugué já não lhe é mais familiar, portanto, ela pode 

mutilá-la, reinventá-la e estabelecer regras para seu uso, o que resulta no auto-engendramento. 

Sua identidade e língua (francesa) não estão associadas, não correspondem uma a outra, o que 

resulta no seu écart de langue, écart d'identité (ROBIN, p. 222). Tal afastamento é resultado 

dos eventos históricos que a colocaram à margem da sociedade:  

 

Non-coïncidence de la langue et de la Langue, non seulement de la langue et 

de sa traduction dans une autre langue, non seulement des mots et des 

choses, mais de l'énonciateur avec lui-même, mais des mots avec eux-

mêmes. Malentendu de la langue et de la parole. Non-coïncidence entre la 

langue et la culture, entre la culture et la Culture. "Je est un autre" vaut aussi 

pour les cultures au sens ethnologique du terme: non-coïncidence entre le 

moi et le sujet de l'inconscient [...] entre l'individu et la collectivité, etc. 

(ROBIN, p. 222) 

 

Chateaugué fabrica outro sentido para uma palavra proveniente de sua língua materna 

(esquimaude), remetendo à nostalgia de uma nação, de uma tradição, de uma cultura e língua 

em vias de desaparecimento. A língua esquecida de Chateaugué simboliza a família de 

outrora e de outro lugar, inominável, enterrada numa outra língua (KRISTEVA, 1994, p. 

29). Valendo-se da relação entre ameríndios e canadenses-franceses, ainda no início da 

colonização e do sentimento de marginalidade e perda que ambos possuem, Ducharme 

estabelece uma identificação entre os quebequenses e os autóctones através da condição de 

bastardia que esses indivíduos compartilham: les Canadiens ont établi avec les Indiens un 

rapport pactisant, sans lequel ils n'auraient probablement pas pu, à une certaine période de 
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 Pedido de desculpas do Ex- Primeiro Ministro: 

<http://www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1100100015644/1100100015649> 

    Pedido de desculpas dos Missionários Oblatos: 

< http://www.cccb.ca/site/images/stories/pdf/excuses_oblates_francais.pdf> 
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l'histoire, continuer d'exister (MORISSET, 1985, p. 57). O bastardo rejeita a língua de origem 

e a língua da assimilação como aspiração libertária engendrada pela crise da identidade pós-

colonial. O autóctone, filho desprezado da América, foi rejeitado, dominado pelos invasores e 

não utiliza mais sua língua materna, ele foi obrigado a adotar outra língua que não é a sua. Os 

quebequenses conhecem bem esta situação de exclusão e é por isso que Ducharme faz 

referência a esse passado, para registrá-lo e assim reinventar a identidade, a língua 

quebequense. Ele corrompe a língua para desconstruir, reinventar, se reapropriar da língua 

francesa para torná-la nacional o que remete ao parler sauvage do Quebec e às influências 

que tal falar recebeu em solo americano, indicando a "ancoragem" de tal identidade, sua 

herança emancipadora.  

Jean-François Chassay, em L'ambiguïté américaine (1995, p. 116), se serve da figura do 

Apache, abordada na obra de Walter Benjamin, Charles Baudelaire: um lírico no auge do 

capitalismo, publicada pela primeira vez em 1989, para analisar a tensa relação 

do Quebec com os Estados Unidos e a França. O autor destaca que a figura marginalizada do 

Apache traz um referencial americano ao lembrar a tribo do oeste americano dizimada no 

século XIX. Chassay (1995, p. 116) propõe uma oposição entre a figura do Apache, 

relacionada ao poeta, e a do businessman, associada ao romancista. O poeta, que n'est 

vraiment pas un individu comme les autres (CHASSAY, 1995, p. 114), através de sua poesia, 

palavra, como se sabe, de origem grega que significa criar, remete à transformação da 

realidade sob uma nova perspectiva, o que aponta para a reconstrução lúdica de Ducharme. 

Para Baudelaire, segundo Benjamin, era necessário que o poeta tivesse uma constituição 

heroica para tratar de assuntos da modernidade e para vivê-la: 

 

A maioria dos poetas que se ocuparam de temas realmente modernos 

contentou-se com temas conhecidos e oficiais - esses poetas ocuparam-se de 

nossas vitórias e de nosso heroísmo político. Mesmo assim fazem-no de mau 

grado e só porque o governo ordena e lhes paga os honorários. E, no entanto, 

há temas da vida privada bem mais heróicos. O espetáculo da vida mundana 

e dos milhares de existências desregradas que habitam os subterrâneos de 

uma cidade grande - dos criminosos e das mulheres manteúdas - [...] provam 

que precisamos apenas abrir os olhos para reconhecer nosso heroísmo. 

(BENJAMIN, 2000, p. 77) 

 

Por isso, de acordo com Benjamin, a figura do Apache surge como imagem do 

heroísmo dos poetas modernos. O Apache traz à tona o submundo, a periferia. Benjamin 

lembra que Baudelaire foi o primeiro a explorar o apachismo: Antes de Baudelaire, o Apache 

que, durante toda a vida permanece relegado à periferia da sociedade e da cidade grande, 
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não tem lugar algum na literatura (BENJAMIN, 2000, p. 78). Através da figura do Apache 

que renega as virtudes e as leis e que rescinde de uma vez por todas o contrato social 

(BENJAMIN, 2000, p. 78) os poetas encontram o lixo da sociedade nas ruas e no próprio 

lixo o seu assunto heroico (BENJAMIN, 2000, p. 78). 

Em Léolo (comédia dramática de 1992), podemos estudar a temática do Apache. No 

filme, o personagem homônimo lê o único livro da casa, L'avalée des avalés, do autor Réjean 

Ducharme, e diz que, em sua casa, nunca havia visto ninguém ler ou escrever. Através da 

leitura de tal livro, Léolo sente o desejo de escrever sobre sua família, já que, anteriormente, 

diz ele, a TV e suas grades de programação preencheram minha cabeça. A TV pode ser vista 

como o grande veículo da uniformização da cultura, já que insere padrões de consumo e de 

comportamento, alienando e atraindo o telespectador em um jogo ambíguo e destrutivo, 

preenchendo, com o entretenimento ditado pelo capitalismo, a existência vazia e sem sentido 

dos indivíduos. No filme, há a presença da figura do dompteur de vers (domador de versos), 

homem que coleciona cartas e fotografias que retira do lixo. A própria narrativa é recuperada 

por tal figura, visto que o personagem principal, Léolo, joga no lixo as páginas que escreveu 

sobre seu cotidiano e sua vida familiar, sendo o dompteur de vers quem "recicla" essa escrita: 

O domador passa suas noites catando o lixo do mundo. Léolo nega sua identidade canadense, 

reivindicando a italiana, através do lema parce que moi je rêve, moi je ne suis pas (porque eu 

sonho, eu não sou). O personagem rejeita seu pai, um homem como vários outros, um cão que 

morde a vida de cão que tem, por sua alienação, por seu conformismo com a degradação em 

que a família vivia e com a sua própria. O menino, que mora em um local muito pobre de 

Montréal, divide seu espaço com ratos, insetos e odores fétidos. Para comprar sua bicicleta faz 

pequenos trabalhos com seu irmão, como catar jornais e outros materiais que haviam sido 

jogados fora. Por isso, segue o conselho do dompteur de vers: Il faut rêver, Léolo! (É preciso 

sonhar, Léolo!) e também adota a reciclagem, guardando para si um disco quebrado de 

Jacques Brel. Deste modo, a inserção do material artístico trash simboliza a inscrição dos 

excluídos da sociedade, a contracorrente do discurso dominante: 

 

O reaproveitamento do trash ressignifica, portanto, em suas composições, o 

ethos desviante, movente e híbrido, tornando visíveis essas ilhas ou guetos 

culturais na cultura quebequense, em uma construção dialógica polêmica 

com os referenciais europeus tradicionais e estadunidenses hegemônicos. 

(VIANNA NETO, 2003, p. 209) 
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É a leitura do livro de Ducharme que dará consciência a Léolo, levando-o a questionar o 

comportamento de seus familiares e sua realidade. A figura do Apache no filme destaca o 

caráter subversivo dos que são conscientes dos paradigmas impostos. Ao trazer à tona a figura 

do Apache, o indivíduo (o poeta, o autor) vit la condition de celui-ci, conscient d'une 

différence qui le coupe de l'ensemble de la société (CHASSAY, 1995, p. 116). Jean François 

Chassay parece ver, na oposição entre romancista e poeta, a projeção da relação entre os 

Estados Unidos e a França no Quebec, afirmando que a obra de Ducharme representa 

l'écrivain autrement que par un personnage e que l'écrivain apparaît aussi comme un 

personnage (CHASSAY, 1995, p. 115).  Isto posto, não seria Ducharme um Apache? 

Em Le nez qui voque, Mille Milles representa esse poeta que se identifica com a 

situação de exclusão social da ameríndia Ivugivic e indaga, a partir de um questionamento da 

lógica da hierarquização étnica (imposta pelo branco), a situação de exclusão étnica e social, 

desenvolvendo, através desse pensamento crítico, reflexões sobre o sentido mesmo da 

existência. O (re)batismo de Ivugivic com o nome cristão de Chateaugué,  retirado de um 

livro histórico no qual Pierre Le Moyne d'Iberville, cavaleiro canadense-francês, que lutou nas 

batalhas contra a invasão inglesa, se refere a seu irmão Chateaugué, morto em combate (o 

fragmento histórico foi enxertado em itálico em Le nez qui voque), se configura em uma 

tentativa de inseri-la na sociedade que a excluiu. Trata-se da união do quebequense com o 

autóctone, da eleição de um inimigo em comum, da consciência de partilhar uma história 

específica de marginalização notadamente por meio da submissão e da desapropriação. É a 

personificação da figura do Apache na obra que faz de Chateaugué outro duplo-narrativo de 

Réjean Ducharme.  

Segundo Chassay (1995, p. 118), a figura do Apache é apresentada de modo mais 

explícito em Ducharme do que em Baudelaire, já que: l'Indien fait de brèves mais nombreuses 

apparitions dans l'univers ducharmien, superposant cette figure essentielle de la mythologie 

nord-américaine à celle du révolté (CHASSAY, 1995, p. 118). Com a associação do 

arquétipo do revoltado, do fora da lei, à identidade ameríndia (Mille Milles e Chateaugué), 

ocorre a inserção da cultura e da realidade autóctone no território americano, sendo este 

marcado por sua presença. A linguagem visa também, segundo Chassay, à inserção do caráter 

underground de tais indivíduos na contracorrente do discurso dominante, por isso, ela se torna 

poética e a rima e a sonoridade importam mais do que a gramática: 
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Voilà le hors-la-loi qui rejoint l'Apache, ancré dans un territoire nord-

américain où il se sent coincé, où il utilise pourtant une langue poétique qui 

ne rappelle en rien la conquête de l'Ouest. (CHASSAY, 1995, p. 118) 

 

En bon Apache, le narrateur ducharmien demeure méfiant, il "refus[e] de se 

fier au langage tel qu'il se donne", préférant exhumer des mots ce qui s'y 

trouve enterré, masqué: "Est-ce que tu as vu les oignons dans additionnions? 

[...] As-tu vu la pomme dans appelions?" (Le nez qui voque, p. 85). "As-tu vu 

l'aéroplane dans avions?" (Le nez qui voque, p. 125). "Voyez-vous le rions 

dans prions?" (Le nez qui voque, p. 130). (CHASSAY, 1995, p. 118) 

 

O jogo com as palavras através da poesia faz referência à problemática cultural 

quebequense. Os poemas de Mille Milles são providos de um caráter infantil, as rimas são 

fáceis, são feitas a partir de certa sonoridade óbvia. A linguagem não é comprometida em 

transmitir o pensamento lógico, o que importa é a inventividade, a ludicidade das palavras, 

que oferece uma maneira de ver e interpretar o mundo de uma forma diferente daquela do 

adulto. Tal como o poeta, Mille Milles extrai da realidade sua matéria-prima e a transforma a 

partir do prisma da criatividade, da reinvenção. Ao revelar uma nova perspectiva, a partir da 

qual a realidade pode ser olhada, a poesia propõe uma reconstrução, uma recriação e se 

configura como um instrumento de resistência e combate à ideologia dominante: 

 
Avec ses petites rimes, [...] Mille Milles se veut à l'image du poète, héros 

isolé dans une ville qui ne peut le comprendre. La lutte, dure, doit continuer 

pour éviter que les Apaches soient décimés, que le système n'élimine 

complètement les "radas" [...]. (CHASSAY, 1995, p. 121) 

 

Entretanto, o combate é duro e a resistência se torna difícil ante um presente que impõe 

inúmeros desafios. O peso do papel heroico dos poetas já não é mais suportado por eles: Les 

héros sont fatigués (CHASSAY, 1995, p. 121). Nelligan, poeta montrealense, ídolo de 

Chateaugué e Mille Milles, também não resiste e se perde em seus devaneios e imaginações: 

 
On ne pourrait exprimer plus clairement que la poésie n'a plus de sens dans la 

cité, littéralement: elle ne provoque que de l'insensé et se révèle destructrice 

pour ceux qui la pratiquent. Depuis Baudelaire, depuis le milieu du XIX 

siècle, la situation empire. (CHASSAY, 1995, p. 121)  

 

 O poeta é um artífice, ou seja, o heroísmo dos poetas modernos é revestido de 

inventividade. O papel heroico do poeta se torna impossível de ser desempenhado na 

modernidade devido ao advento da lógica capitalista da sociedade de consumo. A morte de 

Chateaugué pode ser lida metaforicamente como um último ato de resistência frente às novas 

produções literárias resultantes das práticas sociais da sociedade de consumo, das mudanças 



 
 

69 

de valores e comportamentos dos grupos sociais que se desvirtuaram dos valores que 

caracterizam o humano no ser. Nesse sentido, a obra de Ducharme, através do discurso 

literário, parece criticar essa nova estética de uma sociedade que "coisifica" o homem e suas 

relações, o mercantilismo e a desumanização do ser. Condenado à decadência, e em meio a 

quimeras, o herói despossuído vive sua queda, como quer Walter Benjamin: 

 

Flâneur, Apache, dândi e trapeiro não passavam de papéis entre outros. Pois 

o herói moderno não é herói – apenas representa o papel de herói. A 

modernidade heroica se revela como uma tragédia onde o papel de herói está 

disponível. (BENJAMIN, 2000, 1995, p. 94) 

 

Arnaldo Vianna (2006, p. 240) afirma que: Recusando a identidade monolítica e 

excludente, Ducharme propõe a construção de outra identidade nacional a partir da 

invenção de uma língua(gem) que aglutine repertórios etnoculturais diversos e desconstrua a 

estrutura binária maniqueísta. O autor rejeita o modelo cultural e identitário hegemônico e 

destaca a diferença entre a língua de origem e a língua nacional: À l'accent, nous avons 

compris que c'était un Français de France (DUCHARME, 1967, p. 32). Usando de ironia, o 

autor brinca com esta diferença: Les snobs canadiens français ne disent pas théâtre, mais 

téatre. Ce sont des hosties de comiques (DUCHARME, 1967, p. 80). Ainda segundo Arnaldo 

Vianna:  

O projeto literário de Ducharme consiste, pois, em inscrever no suplemento 

linguístico do francês quebequense [...] novas ordens discursivas que 

veiculam as representações culturais multi-históricas, multiétnicas e 

multilíngues, abertas à diversidade cultural, à inclusão das diferenças na 

constituição de "identidades-mosaico" (GLISSANT, 1996), contra o 

monolitismo da identidade única. (2006, p. 240) 

 
 

A escrita fragmentada e paródica de Ducharme reivindica a reciclagem cultural, a 

identidade-mosaico como resistência e desvio para desconstruir o discurso dominante e deste 

modo inscrever a identidade quebequense, engendrada em solo americano, a partir de 

referências culturais divergentes. Ducharme desconstrói, através do humor, da paródia, a 

herança francesa, em um processo de reciclagem, no qual o herdeiro, através da reapropriação 

de sua herança, se reinventa, reivindica sua bastardia e se liberta da alienação provocada pela 

influência do cânone europeu. Deste modo, a paródia torna-se aqui uma maneira de assumir 

a herança. Uma maneira de fazer sinal ao leitor: eis de onde venho, o que pego, o que deixo 

(ANDRÈS, 1999, p. 137). 
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Este processo de reciclagem cultural é determinante nas construções identitárias das 

Américas, sendo estas o produto decorrente da apropriação e reaproveitamento sistemático 

de alteridades diferenciadas, instáveis e plurais (VIANNA NETO, 2004, p. 186), ou seja, a 

força do bastardo consiste na incorporation qui est une appropriation de la substance d'autrui 

par son recyclage dans le métabolisme (physiologique ou culturel) du même (MOSER, 1994, 

p. 250). Arnaldo Vianna corrobora a afirmação de Walter Moser: 

 
Essa apropriação, combinada com o processo de reciclagem, garante […] o 

desenvolvimento de uma técnica que "coupe court à toute tentation de fonder 

une identité homogène, authentique, pure. La figure elle-même comporte le 

potentiel de subvertir le programme qu'elle est censée réaliser". (MOSER, 

apud ARNALDO VIANNA, 2004, p. 186) 
 

O isolamento linguístico e cultural do Quebec e o contexto da globalização suscitam 

questões relativas à crise de identidade quebequense. Em tal quadro, verifica-se que, ao 

mesmo tempo em que há a ameaça da universalização alienante das identidades, há a 

consolidação das mesmas sob o conceito de multicuralismo: [...] le mouvement rapide et 

superficiel de dé/reterritorialisation symbolique appelle un désir d'enracinement, sous la 

forme d'une territorialisation identitaire forte et stable (MOSER, 1994, p. 244).  Para Moser 

(1994, p. 245), a globalização ultrapassa as fronteiras culturais e as do Estado nacional, o que, 

com a généralisation, efface les différences tout en multipliant et en diversifiant les images 

identitaires. Ducharme critica esse apagamento da alteridade quebequense provocada pela 

sociedade de consumo, pelo alienante american way of life que faz com que: 

 
[...] toutes les identités particulières, constituées et ancrées localement sont 

ébranlées sinon effacées sous l'assaut aplatissant des images identitaires 

diffusées à grande vitesse par le réseau mondial des médias de masse. 

(MOSER, 1994, p. 245) 

 

 

4.  DIÁLOGO COM A REFERÊNCIA ESTADUNIDENSE 

 

L'être d'un peuple étant menacé dans sa parole 

même, affirmer cette parole, dire, parler, devient 

un acte de foi et de courage. La menace 

d'extinction qui pèse sur tout un peuple est 

d'abord une menace de silence. 

Betty Bednarski, Constantes de la littérature 

québécoise. 
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Os Estados-Unidos, assim como a França e a Inglaterra, contribuíram para a constituição 

da sociedade quebequense (DUMOND, 1993, p. 322). Na época do Regime Francês, as 

disputas com as colônias estadunidenses eram uma preocupação constante. Com o Regime 

Britânico, Dumond (1993, p. 322) afirma que as relações se tornaram ambíguas, o 

desenvolvimento da colônia também variava de acordo com o que acontecia na metrópole 

inglesa. Por isso, de acordo com Dumond (1993, p. 322), as dificuldades internas pelas quais 

a Inglaterra passava foi um dos fatores que permitiu a existência da coletividade francesa, 

além de os ingleses a considerarem uma barreira contra a ameaça da anexação aos Estados-

Unidos. Les canadiens furent constamment ballotés entre l'assimilation plus ou moins rapide 

et la préservation d'une réserve francophone (DUMOND, 1993, p. 322). Segundo Dumond 

(1993, p. 322), os canadenses-franceses viam neste papel de guardiens des frontières um 

argumento útil para contornar as tentativas de assimilação. Para o sociólogo, outro fator de 

ambiguidade da relação com os Estados-Unidos seria a atração e a repulsa que os Estados-

Unidos sempre exerceram sobre a população francófona, sendo alguns dos fatores: a 

Revolução de 1775 que os levou à independência (na qual muitos ajudaram os rebeldes); as 

emigrações em massa das famílias e retorno dos indivíduos frustrados, desiludidos; a 

reivindicação da anexação e as condenações ao materialismo yankee (DUMOND, 1993, p. 

322). 

A luta pela autonomia do Quebec, de acordo com Dumond (1993, p. 333), deu 

continuidade à luta contra o imperialismo. A não representatividade de uma identidade 

política que lhe fosse própria e as ações do governo canadense-anglófono que prejudicavam 

as minorias francesas em outras províncias (como a ausência ou extinção de escolas de língua 

francesa, por exemplo) acentuavam le sentiment d'une manipulation par un pouvoir étranger 

censé être, par ailleurs, celui d'un pays commun. Dumond afirma (1993, p. 333) que o desejo 

pela soberania (após a perda do primeiro plebiscito) se baseia no desejo de um governo mais 

eficaz, desvinculado do nacionalismo dos antepassados, embora os quebequenses não 

escondam que o desejo de independência se nutre aussi du souvenir des vexations passées. 

A ambivalência que sempre marcou a relação com os Estados Unidos, segundo Dumond 

(1993, p. 334) ainda continua. Na atualidade ele cita como fatores que marcam tal relação de 

atração e repulsa o acentuamento da dependência econômica, que já era uma preocupação 

desde o século XIX, o materialismo e o modo de vida disseminado pelo the american way of 

life que se integrou às práticas quotidianas quebequenses e o fato de os pesquisadores 
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quebequenses saírem do país para realizar seus estudos científicos mais avançados nos 

Estados Unidos: 

 

Partout dans le monde, ce n'est plus seulement la langue des Américains, 

c'est leur conception même du savoir qui s'impose de plus en plus, pendant 

que leurs leaders politiques songent à prendre la tête d'un nouvel "ordre 

mondial". L'influence de la culture américaine sur le Québec suscite les 

mêmes réactions ambivalentes que celle de la culture française: l'admiration 

béate et la dénonciation amère. Comme au XIX
e
 siècle, cette alternance se 

manifeste surtout chez les élites. (DUMOND, 1993, p. 334) 

 

Com o advento da globalização e o consumo em larga escala, os Estados Unidos se 

configuram hegemonicamente como potência econômica e política. A concentração da 

riqueza por elites detentoras do poder econômico, a desigualdade social, o estímulo incessante 

à produção, a rapidez da tecnologia aplicada aos meios de produção fomentou uma nova 

forma de relação entre o homem e a máquina. O desprezo de Mille Milles pelos automóveis 

pode ser lido como uma metáfora para esta pressão exercida pela rapidez de circulação e pela 

penetração das alienantes relações de produção e consumo sobre as culturas minoritárias: 

  

Moi, je ne ris pas. Je n'ai jamais envie de rire. Comment avoir envie de rire 

quand des tas, des amas d'automobiles circulent en liberté dans les rues de 

Ville-Marie? (DUCHARME, 1967, p. 64) 

Sur la terre, maintenant, avec  rapacité, en automobile pour que cela se fasse 

plus vite, tout le monde s'achète et se vend. (DUCHARME, 1967, p. 149) 

Tout peut nourrir la joie; tout, du désespoir au ridicule; tout, sauf ces abruties 

d'automobiles des États-Unis. (DUCHARME, 1967, p. 246) 

 

 A lógica de mercado e a competitividade, fomentadas pelas relações de produção e 

consumo, contribuem, através dos modismos, para a homogeneização cultural, influenciam as 

relações sociais, deslocam o indivíduo em direção à valorização do internacional em 

detrimento do que é local, gerando, assim, um processo de desterritorialização pela absorção 

de uma consequente cultura de massas e modelos de consumo, como assinala Moser: 

 

Dans la logique de la mondialisation les deux impératifs sont la profondeur 

de pénétration d'un produit donnée (commercialement parlant: la conquête 

des marchés) et la vitesse de circulation. La culture qui en résulte peut le 

mieux être illustrée par celle des métropoles: on trouve les mêmes produits, 

les mêmes modes vestimentaires et alimentaires, les mêmes centres d'achat, 

les mêmes spectacles à New York, Paris, Buenos Aires, São Paulo. Mais il 

n'y a pas que la culture métropolitaine qui s'internationalise. Grâce surtout 
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aux médias, cette circulation du même connaît également une pénétration 

profonde. (1996, p. 37) 

  

Os traços distintivos de uma cultura não são mais valorizados, a disseminação da cultura 

de massas inculca a alienação dos indivíduos: Com a valorização do mundo das coisas, 

aumenta em proporção direta a desvalorização do mundo dos homens (MARX apud SILVA, 

2005, p. 103). Portanto, se os indivíduos não consumirem segundo o que rege o mercado, 

estarão excluídos socialmente. Sendo assim, o produto torna-se mais importante do que o 

homem que o criou (MARX apud SILVA, 2005, 110). O sujeito é oprimido pela globalização 

capitalista e se torna submisso ao controle que esta exerce sobre ele, adotando a identidade 

uniformizada globalmente fomentada pelos ideais de consumo (modismos e tendências do 

mercado). Neste sentido, Ducharme parece reivindicar a consolidação de seus costumes, 

valores e identidade quebequenses para não sucumbir à desterritorialização - provocada pelos 

interesses de mercado - ao evocar seu país para criticar a submissão ao modelo imposto pela 

globalização capitalista: 

  

Ils disent qu'il y a vingt millions de Canadiens. Où vivent-ils? Où sont-ils 

partis? Où sont-ils tous? Il n'y a pas un seul Canadien au Canada. Où sont les 

vingt millions de Canadiens? Où sommes-nous? Qui, au Canada, n'est pas de 

la race des hot-dogs, des hamburguers, du bar-b-q [...]. Qui d'entre nous, mes 

frères, n'est pas un apôtre de Popeye, de Woody the Woodpecker [...], du 

Coca-Cola? (DUCHARME, 1967, p. 149) 

  

A experiência da realidade é ampliada e, muitas vezes, vivenciada por intermédio das 

mídias ou pelos ditames de consumo. Por isso, para Kristeva (1994, p. 26-27), todos nós 

teríamos a consciência de ser um pouco estrangeiros ou estranhos, pois nesse mundo mais 

aberto do que nunca cada um é levado a se tornar por um momento estrangeiro [...]. A 

expansão da uniformização da cultura através da televisão, das novas formas de comunicação, 

da globalização, gera, segundo Ducharme, uma tendência à paranoia generalizada: Mon idée 

c'est que c'est ceux qui ne deviennent pas paranoïaques qui sont malades (Réjean Ducharme, 

1973).  A paranoia se configura num mecanismo de defesa no qual o desejo do indivíduo 

deixa de ser investido nos objetos passando a ser o seu próprio eu. Freud, (apud CALAZANS 

e DOS REIS, 2014, p. 85) afirma que a paranoia seria o fracasso da defesa, no qual as 

representações de experiências vividas na infância, por exemplo, podem retornar com o 

mesmo conteúdo em uma época posterior. Neste caso, aquilo que o sujeito rechaçou retorna 

de forma inalterada:  
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Aquilo que retorna na paranoia possui um caráter de crítica ou de acusação 

ao sujeito. Sendo assim, [...] o elemento rechaçado na paranoia é a própria 

influência crítica [...], representação que, ao ser introjetada, permitiria a 

formação de um supereu. (CALAZANS e DOS REIS 2014, p. 93) 

Nesta leitura, o "supereu" seria o elemento regulador das ações do sujeito cuja função 

seria proibir e regular as ações do sujeito que não fossem adequadas ao ideal estabelecido 

(PENA, 2011, p. 16). Essa influência crítica pode ter sido sofrida ainda na infância como 

também pode ser vivenciada na vida em sociedade. Segundo Calazans e Dos Reis (2014, p. 

85) na paranoia, o que foi rechaçado retorna na forma de alucinações. De acordo com uma 

matéria publicada na Revista Veja, em casos menos graves ela pode levar à ansiedade e à 

dificuldade de sociabilização
11

. Freud diz que, nos paranoicos, o delírio de estar sendo 

observado resulta da sensação dos paranoicos de que todos os seus pensamentos são 

conhecidos, e de que todos os seus atos são vigiados ou supervisionados (FREUD apud 

CALAZANS e DOS REIS 2014, p. 90). Esse supereu é que vigia as ações e as rege segundo a 

influência crítica sofrida pelo sujeito. 

A percepção de um sistema de poder que controla as relações e a consciência do ser 

humano – C'est la "réalité" elle-même qui devient technologique (CHASSAY, 1995, p. 111) – 

provocaria tal paronoia, que se faz presente em alguns personagens ducharmianos. Portanto, o 

caos provocado pelo labirinto tecnológico, pelo sistema de redes e referências gera a perda 

das características individuais e, segundo Chassay, (1995, p. 111) acentua a angústia gerada 

pela paranoia. Os indivíduos alienados pelas mídias, ao adotarem o comportamento de massa, 

agem como personagens e são inseridos em um "nós" moldado pelas ideologias impostas por 

tais veículos e pelos múltiplos discursos alienados que as permeiam: 

 

Ce "nous" répété, scandé sans fin, est tout, sauf l'affirmation d'un sujet. Il 

s'agit plutôt d'un objet sans voix, pur produit communicationnel, traversé par 

tous les discours sociaux, tous les babillages d'une société de consommation 

qui refuse de hiérarchiser les différents types d'énoncés et préfère, au nom 

d'une supposée démocratie, laisser surgir le chaos des voix à travers lequel 

peut aussi s'imposer la pire des réactions politiques. Les individus 

disparaissent, pur vacarme, silhouette informe, bruit dans le chaos 

technologique. [...] à travers ce bavardage insensé, c'est peut-être d'abord la 

raison qui est en jeu. (CHASSAY, 1995, p. 113) 

 

 

Deste modo, a paranoia, enquanto estado no qual o indíviduo se encontra alerta, 

desperto, (à qual Ducharme faz referência), tornaria possível que o sujeito adquirisse lucidez 

                                                           
11
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sobre si e sobre sua existência no mundo. Mille Milles é consciente, por isso seu riso cáustico 

é lúcido: Je n’arrête pas de parler et de rire. Tout m'est prétexte à me moquer, à ironiser [...]  

(DUCHARME, 1967, p. 246).  A revolta de Mille Milles contra a ordem vigente surge da 

consciência deste mundo mecânico e sem sentido fomentado pelos adultos.  Talvez, por isso, 

ele utilize a acumulação de frases, assim como a falta de pontuação (vírgula, pontos de 

interrogação) para fugir da lógica dos adultos e se expressar de maneira distinta destes. Trata-

se de uma escrita automática, que utiliza a repetição para reforçar uma espécie de obsessão 

que se verifica na obra - Revenir plusieurs fois sur la même idée, en des termes plus au moins 

différents (DUPRIEZ, 1972, p. 15), cujo objetivo é denunciar e escarnecer dos processos e 

dos cânones literários, dos clichês e da imitação. Sua linguagem reflete a angústia daqueles 

que são lúcidos, lançando luz sobre a realidade de forma consciente e afiada. Seu riso cáustico 

é de denuncia, de questionamento às pessoas que negam sua espontaneidade para assumir 

comportamentos predeterminados pelo meio social em que estão inseridas. Dessa forma, o 

riso pode representar uma reação a esse tipo de comportamento maquinal do ser humano 

(ALAVARCE, 2009, p. 88-89). 

O vazio e o silêncio poderiam se configurar como uma saída do sistema capitalista que 

aflige os "paranoicos" personagens ducharmianos. Entretanto, tal noção cai por terra ante a 

constatação da impossibilidade da adesão ao silêncio total (estar consigo mesmo), já que, no 

mundo atual, sempre haverá a presença dos estímulos de produção e consumo em algum 

lugar. É importante ainda ressaltar a ambiguidade conceitual gerada, visto que a ampla 

profusão e absorção de referenciais culturais, ao mesmo tempo em que enriquece, sufoca o 

indivíduo ao inibir sua subjetividade: Le monde vécu [...] offre une provision d'évidences 

culturelles qui sont le signe à la fois d'une intégration complète dans le discours social de 

l'époque, et en même temps d'un parfait étouffement par celui-ci (CHASSAY, 1995, p. 112). 

A sociedade capitalista se contrapõe ao fazer poético ao fomentar a cultura de massas. 

Ducharme critica tal superficialidade, o perigo da sonoridade, da visualidade, a subordinação 

da palavra a tais formas. O autor critica esta poesia inútil que se configura como uma 

"mentira", na qual o herói se perde em devaneios e clichês: 

 

[...] Ducharme, d'une manière parodique, fait table rase des clichés et des 

joliesses de la poésie décorative, autre forme de mensonge. Mille Milles le 

dit d'entrée de jeu, dès la deuxième page du Nez qui voque: "Mes paroles 

mal tournées et outrageantes éloigneront de cette table, où des personnages 

imaginaires sont réunis pour entendre, les amateurs et les amatrices de fleurs 

de rhétorique" (Le nez qui voque, p. 10). Beauté pure que la poésie, certes, 

mais il faut se débarrasser de ceux qui ne voient que cela, qui n'ont qu'une 
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vision muséologique de la poésie. On ne peut pas être un héros, un véritable 

Apache dans un musée. (CHASSAY, 1995, p. 123) 

 

Chassay constata que o ideal heroico, tão caro a Baudelaire, se perdeu ante o caráter 

comercial que a literatura adquiriu. Não há mais a abdicação e a devoção que revestiam os 

escritores de um caráter heroico. Na nova concepção de literatura, o romancista encarna the 

American way of life  ao fazer funcionar a engrenagem do sistema, no qual a literatura, vista 

como comércio, serve aos interesses do businessman e deste modo colabora com a 

manutenção do status quo: Il existe une convergence très forte entre la littérature 

pornographique aux visées strictement commerciales de l'auteur et le discours économique de 

la société américaine (CHASSAY, 1995, p. 117). O desejo do homem de preencher seu vazio 

interior, seja através do prazer ou de objetos que justifiquem sua existência, é o que garante a 

sobrevivência desta literatura de entretenimento que atende aos interesses capitalistas. A 

superficialidade e a banalidade, portanto, se instauram em suas práticas socioculturais. O 

sujeito adota padrões fomentados pela cultura de massas que o despersonalizam e o afastam 

de seu mundo interior. 

Chassay conclui que vivemos na era do romance, visto que este se configura como um 

melhor instrumento para a descrição dos fatos, eventos vividos e lugares percorridos. A 

poesia, dotada de pureza, ao contrário do romance livro sexual (MARCATO-FALZONI, 

1992), assim como Chateaugué, representante do ideal Apache, é incapaz de resistir à 

realidade inserida no romance, ao que é corruptível: Chateaugué est morte. Elle s’est tuée 

(DUCHARME, 1967, p. 334). A morte de Chateaugué est la fin de la monotonie et de l'ennui, 

de l'attente à vide, de la platitude, de la pluvitude. La mort est la fin de rien, de rien du tout, 

de moins que rien (DUCHARME, 1967, p. 33). O desencanto com o ser humano, a falência 

dos valores humanos, o fato do mal ser praticado por aqueles que se diziam ser os 

representantes do bem levam Chateaugué a cometer o suicídio. Por já não crer na ideia de 

progresso e felicidade o nada se configura como o único caminho possível: Il n'y a personne 

de plus joyeux, lorsqu'il est joyeux, que l'homme qui n'a rien, qui ne comprend rien et dont 

rien n'a besoin (DUCHARME, 1967, p. 317). Seu suicídio põe fim à sua condição humana 

que já não lhe é mais suportável. 

Isto posto, a poesia parece ser incapaz de abarcar toda a complexidade de nosso mundo, 

sobretudo ao ser reduzida a clichês e a rimas infantis, por isso o romance seria capaz de 

englobar a diversidade do mundo urbano: Il resterait donc le roman, forme qu'emprunte 

Ducharme, malgré la haine que ses personnages éprouvent pour les menteurs. Cette obscène 
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pornographie demeure peut-être le dernier refuge des héros fatigués (CHASSAY, 1995, p. 

121). Ainda de acordo com Chassay (1995, p. 117), Ducharme se serve do romance, da 

indústria literária, para evocar, inserir a poesia do mundo do Apache sans foi ni loi au milieu 

de la cité em sua obra. Nisto consiste a ambiguidade da literatura ducharmiana: inserido em 

um determinado contexto socioeconômico e cultural, Ducharme resiste, se nega a aparecer ao 

grande público e a colaborar com a publicidade capitalista. Ao mesmo tempo em que critica e 

refuta a alienação cultural através da ironia e da desconstrução no jogo semiótico, seus 

personagens estão inseridos no cotidiano de Montréal, que sofre a influência estadunidense. 

A pureza da poesia não consegue fazer frente ao mercantilismo literário e, assim, a 

fronteira entre mercadoria e arte, o fazer poético se desfaz. O silêncio, a contemplação, a 

tomada de consciência do poeta se opõem ao mimetismo do modelo wasp etnocêntrico, ao do 

the rigth thing. Os personagens de Ducharme procuram não se deixar confinar nos limites 

impostos à sua vivência, resistindo ao "sistema": 

  

[...] se voient tout de suite opposés à la civilisation américaine par 

ce struggle for life, invite discrète  à observer dans la société québécoise la 

présence de ceux grâce à qui le système économique fonctionne et auxquels 

résistent désespérément les personnages ducharmiens. [...] plusieurs 

personnages  de Ducharme sont des "radas", des paumés, pour qu'il s'agit de 

résister jusqu'au bout. (CHASSAY, 1995, p. 117-118)  

 

  Deste modo, a prática underground auxilia o sujeito a não sucumbir à alienação imposta 

pelo sistema. O fracasso é visto como resistência aos valores impostos pela lógica do mercado 

produtivista que homogeneíza e, ao mesmo tempo, isola os indivíduos. Através do fracasso, 

interpretado como transgressão à ordem vigente, o indivíduo seria capaz de se desviar da 

manipulação do sistema. O fracasso se configura, portanto, como resistência contra o culto ao 

status social, o incentivo à acumulação de bens e de títulos, contra a valorização do 

consumismo, da massificação que destrói o caráter humano dos indivíduos. O fracasso se 

configura como liberdade e autonomia, como fuga ao controle social, ao frustrar as 

expectativas que o sistema e a sociedade impõem. Para escapar da velocidade imposta pelo 

consumo capitalista, que impõe padrões de comportamento, Ducharme se posiciona "contra a 

corrente" do discurso dominante, como se lê em Hentsch: 

 

Je lis Le nez qui voque. Cap sur le ratage. Le ratage a son romancier. 

Ducharme nous y mène avec entrain. Ducharme entraîne au ratage. La 

vie, dit-il, en substance est faite pour être ratée. Nous n'avons pas 

vraiment d'alternative, pas d'autre choix que de rater notre vie. Il faut la 
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rater sans espoir de rattrapage, la vie. C'est à quoi s'applique Milles 

Milles, le narrateur. Il y réussit si bien que je m'arrête, soufflé. Pourquoi 

donc tout le monde ne fait-il pas comme lui? Pourquoi ne vivons-nous 

pas tous comme Mille Milles? (HENTSCH, 1997, p. 39) 

 

Mille Milles, no início do livro, ainda partilhava tal ideal com Chateaugué, por isso sua 

resposta, quando esta lhe pergunta o que ele sabia fazer, é: Rien, ma chère. Je ne veux pas 

dire que je sais ne rien faire. Je veux dire qu'il n'est rien que je sache faire. C'est n'est pas 

économique, financier, pécuniaire ça, ne rien savoir faire (DUCHARME, 1967, p. 19). O 

nada, o vazio e a não-ação se configuram como oposição ao struggle for life, a essa luta que o 

indivíduo trava para ser bem sucedido na vida. Com a alegoria da árvore, Ducharme parece 

indicar que a não-ação é o que confere sentido à existência e completude ao homem ao 

confrontá-lo com seu eu interior, sugerindo que este deve aprender a conviver consigo e não 

procurar preencher sua solidão com o que é imposto pela massificação cultural: L'arbre est 

seul et se suffit (DUCHARME, 1967, p. 50). A árvore também se associa à pureza, à 

incorruptibilidade da criança que nada conhece do mundo ao seu redor, por isso ele lança o 

convite: Soyons tous des arbres: comme Chateaugué, qui n'a besoin de rien, qui trouve en elle 

même tout ce dont elle a besoin [...]. Soyons tous comme Chateaugué (DUCHARME, 1967, 

p. 50). 

Entretanto, Mille Milles acaba por sucumbir ao mundo do trabalho: J'ai un emploi. Je 

suis utile à la société  (DUCHARME, 1967, p. 231). Sua adesão à hierarquização, à servitude 

rémunératrice (DUCHARME, 1967, p. 227) ao mundo adulto é constatada por Chateaugué: 

Je ne t'ai jamais vu comme ça. C'est vrai que t’es un homme maintenant (DUCHARME, 

1967, p. 258). O acesso ao trabalho e às ordens expressas em inglês pelo patrão grego já 

indicam ou marcam sua integração, assimilação e submissão ao sistema no qual esta é a 

linguagem que impera. Sendo estrangeiro em sua própria terra sofre duas vezes: tanto por ter 

que se expressar em uma língua que não é sua, tanto pela inversão da lógica de dominação na 

qual é ele quem serve o imigrante grego e não o contrário. Ao ouvir o patrão grego conversar 

com um italiano, Mille Milles se mostra insatisfeito: Ils parlent [...] les langues de Caligula et 

d'Euripide. Ils ne se gênent pas pour parler les langues mortes (DUCHARME, 1967, p. 268) 

e, como não fala langues mortes, se sente menosprezado, por isso exige: Parlez pour que je 

comprenne; e diz:  Ici, c'est le Canada, c'est mon pays (DUCHARME, 1967, p. 269). Nesta 

passagem Mille Milles desconstrói dois Impérios, destacando que eles foram reduzidos à 

folclorização. Seu patrão então lhe responde em inglês: Je suis grec comme mon père, mes 

frères et mes oncles. Ici ce n'est pas le Canada, ici c'est mon restaurant. Dans cette cuisine, la 



 
 

79 

reine d'Angleterre, c'est moi. C'est moi, ton maître, ton Charles de Gaulle (DUCHARME, 

1967, p. 269-270). Tais falas de Mille Milles e a resposta do patrão indicam uma crítica à não 

abertura ao multicural, à difícil integração com os imigrantes. O patrão, ao citar Charles de 

Gaulle, faz alusão à frase "Vive le Québec libre!" proferida por este durante uma visita à 

província. Tal frase proferida em 24 de julho de 1967, ano da publicação de Le nez qui voque, 

mostrou o apoio do general à emancipação do Quebec e gerou uma crise diplomática que 

levou Charles de Gaulle a deixar o país antes do previsto. O patrão de Mille Milles, ao se 

valer de tal episódio, afirma sua liberdade, ele vive o Quebec livre.  

O estabelecimento de metas (profissionais, intelectuais, afetivas) para sua vida 

corresponde a uma traição à sua condição de estranho. O prazer do sofrimento (KRISTEVA, 

1994, p. 13) provocado pelo exílio permitiria que o estrangeiro, condição de Mille Milles, se 

servisse da máscara da submissão para esconder outra personalidade que é indiferente à dor. 

Esta personalidade é quem lhe permite rir, escarnecer daqueles ou daquilo que lhe causa 

sofrimento. Kristeva diz (1994, p. 16-17) que, enquanto valor absoluto, a insensibilidade do 

estrangeiro não dura muito, pois o desligamento do estrangeiro é apenas a resistência com a 

qual ele consegue combater a sua angústia matricida. Portanto, ao se ligar seja a uma causa, 

a uma profissão, ou a uma pessoa, ele encontra nisso seu país. O apego à indiferença e o ato 

de vaguear pelos lugares são maneiras de garantir o distanciamento que serve de consolo para 

o vazio interior que tanto lhe afligia. A origem da indiferença pode ser uma nostalgia 

sufocada, o paraíso perdido é uma miragem do passado que jamais poderá ser reencontrada. 

Ele sabe disso [...] (KRISTEVA, 1994, p. 18). Ao começar a trabalhar, Mille Milles traiu o 

ideal compartilhado com Chateaugué vivendo uma realidade alienada. É desta realidade que 

Chateaugué foge ao cometer suicídio, resistindo até o fim como um verdadeiro Apache: 

 
Quand le personnage ducharmien regresse, il le fait en toute lucidité, les 

yeux grands ouverts sur le néant, sur un impossible qu'il ne peut pas 

nommer, et qu'il oppose de toute la force de l'écriture aux invitations de 

l'actualité. L'oeuvre de Ducharme est une oeuvre de résistance forcenée une 

"guerre apache" [...]. (MARCOTTE, 1997, p. 30) 

 

Chassay (1995, p. 123) lembra que viver o mundo do romance significa, de certa 

maneira, rejeitar o mundo francês, e que, para Mille Milles, a defesa dos Estados Unidos é 

uma estratégia eficaz para atacar a França e os franceses e vice-versa. Tal ambivalência 

aponta para a figura do bastardo que refuta, nega, rompe com as duas maiores referências 

socioculturais e linguísticas da história da construção do Canadá. Réjean Ducharme vai 

inserindo em Le nez qui voque dados da realidade através da citação de fatos históricos ou 
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personagens reais – a venda da Luisiana (p. 23), a venda do Alaska (p. 31), o herói 

quebequense Iberville (p. 21), entre outros exemplos. Por isso, segundo Marcato-Falzoni 

(1992, p. 185), le passé du Québec et du Canada se révèle [...] comme le fantasme inspirateur 

de tout le roman. Entretanto, como lembra Falzoni, cette Histoire [...] ne saurait de toute 

façon être confondue avec la réalité (1992, p. 185), visto que Ducharme instaura na narrativa, 

ao misturar fatos reais a fatos imaginados, a linha que separa a História da Ficção, para, em 

seguida, indefini-la. O jogo entre o real e o ficcional problematiza a questão da identidade 

quebequense e, nesse sentido, a ficção parece reconstruir e remeter à realidade. Trata-se do 

désir de distinguer les "qualités" de ce passé et l'intention de les "restaurer" par le biais de 

l'évocation (MARCATO-FALZONI, 1992, p. 196). A narrativa é capaz de destacar, de 

representar a realidade assim como se revestir de inventidade, de ficção: 

 

Après tout, le mensonge romanesque est peut-être préférable à d'autres types 

de mensonges. Mille Milles le dit explicitement en parlant du dernier 

discours prononcé par Goebbels qui assurait la victoire de l'Allemagne alors 

que les Soviétiques se trouvaient aux portes de Berlin: "Je me fierais 

davantage à la machine à écrire du pornographe anonyme [...] qu'aux 

phonographes sans orthographe qui rédigent les discours des leaders de 

pays" (Le nez qui voque, p. 259). Le mensonge romanesque peut combattre 

le mensonge politique, puisqu'il travaille sur le même terrain que ce dernier, 

ce qui n'est pas le cas de la poésie. (CHASSAY, 1995, p. 122) 

 

A perda da pureza original, da inocência, representaria a realidade, o espaço da 

corrupção. À medida que a narrativa evolui, Chateaugué, antes vista por Mille Milles como 

um ideal incorruptível sob a figura de uma criança - Elle a quatorze ans, mais c'est une enfant 

de six ans (DUCHARME, 1967, p. 21), passa a ser seu objeto de desejo e, por isso, é 

referenciada pelo discurso sexual: La petite putain (DUCHARME, 1967, p. 49). Conforme 

Mille Milles se interessa pelo sexo oposto, instaurando o sexual no romance, o ideal de 

evocação do passado imaculado se perde: Le sexe métaphore du Roman – forme littéraire 

d'un temps, le nôtre qui a perdu l’ "innocence" –, est l'aspect littéraire de notre présent et 

empêche le passé invoqué (évoqué) de prendre forme (MARCATO-FALZONI, 1992, p. 209), 

o que resulta no abandono de seus ideais heroicos. O romance se liga ao presente – insere o 

real – época contaminada pelos interesses comerciais. Essa concepção de literatura vulgar, 

que cede aos interesses mercadológicos e midiáticos de nosso tempo, como destaca Chassay, 

Ducharme também critica: 

 
C'est aux États-Unis que cette capacité de mentir s'affirme avec le plus de 

force. Pornographiques, les romans américains, comme tous ceux que voit 
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Mille Milles "sur la couverture [desquels] il y a le mot sex, [...] une femme 

déshabillée ou à peu près" (Le nez qui voque, p. 48). Sans aucun doute, parce 

qu'ils savent ce qu'il faut faire pour se vendre. À côté de l'insensé de la 

poésie, rien n'apparaît plus normal que cette intégration à une société de 

marché urbaine, moderne, où le mensonge est partout: publicité, 

informations biaisées, démagogie politique. Le roman ment comme le 

monde et donc, paradoxalement, il affirme la vérité du discours social en 

mettant effrontément. (CHASSAY, 1995, p. 122-123) 

 

Em Ducharme, exercita-se o contraditório característico da composição de seu 

pensamento referenciado em sua obra. Afinal, a contradição identifica as identidades 

compósitas, uma vez que todas passaram, nas Américas, por um processo de antropofagização 

cultural. No processo de construção de uma identidade nacional, há a afirmação de uma 

identidade própria, distinta, através da rejeição, em um primeiro momento, da cultura do 

colonizador (francês e anglófono). Já, em um segundo momento, o ethos quebequense sofrerá 

um mecanismo de apropriação, o que configura a referida antropofagização. Sendo assim, ao 

mesmo tempo em que atribui à poesia uma incapacidade de exprimir a realidade, Mille Milles 

afirma: Je suis un poète; qu'on se le dise; qu'on ne me prenne pas pour un vulgaire prosateur 

(DUCHARME, 1967, p. 166). Como Chassay (1995, p. 124) constata, a poesia será refutada e 

depois reverenciada, assim como o romance. Chassay afirma que a oposição dialética entre o 

romance e a poesia corresponde a uma difícil e profunda busca de identidade que se exprime 

através da utilização de formes langagières toujours changeantes (CHASSAY, 1995, p. 125), 

por isso Ducharme se serve de ambos: Oh poésie! Oh romans! Oh jus d'os! Oh jeux de 

mots! (DUCHARME, 1967, p. 166): 

 

Faire face à tout ce qu'offre la ville et y résister, accepter les tensions que 

cela provoque, les supporter et s'en servir, telle est une des "leçons" qu'on 

peut tirer de l'oeuvre de Ducharme. Entre la poésie et le roman, entre la 

France et les États-Unis, l'important est de tenir, d'éviter que les "radas" 

soient tous éliminés. Ou encore, pour reprendre les propos de Mille Milles 

dès la première page du Nez qui voque: Moi, je reste le même. Je veux pas 

aller plus loin: je reste donc arrêté. Je ne veux pas continuer car je ne veux 

pas finir fini. Je reste comme je suis" (Le nez qui voque, p. 9). Malgré tout, 

ce qui est lourd de sens. Mais c'est la moindre des choses qu'on puisse tenter 

lorsqu'on est un Apache, un vrai héros. (CHASSAY, 1995, p. 126)  

  
 

O fato de se inserirem, na obra de Ducharme, figuras de crianças revela um desejo de 

abertura, já que a criança ainda não cristalizou certos conceitos e ideais como os adultos. Sua 

obra, portanto, se volta para o futuro. A visão poética da criança suplanta a dos adultos e a 

linguagem poética oferece uma abertura para as inúmeras possibilidades oferecidas pelo jogo 
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com as palavras que subverte a ordem ao mesmo tempo em que instaura a sensibilidade.  É 

este olhar sensível que permite ao indivíduo não ser enganado pelos padrões hegemônicos 

alienantes, mesmo que a realidade (retratada pelo romance) lhe forneça estímulos para que 

isso aconteça: 

 

Toute liberté doit se gagner, se révèle un travail de tous les instants. Être un 

esprit libre implique de ne jamais cesser d'échapper à l'ordre du monde qui 

nous entoure, tout en y baignant quotidiennement. Pour le narrateur 

montréalais de Ducharme, cela veut dire se battre contre  une pureté 

indéfendable aujourd'hui, dans le monde urbain, ce qu'avait compris 

Baudelaire; cela veut dire aussi se battre contre le mensonge du discours 

social, d'un discours utilitaire et publicitaire transmis par l'idéologie de 

communication. Cela signifie également, puisqu'il s'agit ici d'identité, se 

battre à la fois contre la mythification factice d'une France pure et fondatrice 

à laquelle certains voudraient que le Québec ressemble, quitte à tomber dans 

une totale artificialité, et contre les pièges tendus par le monde américain, 

tellement semblable, par bien des aspects, à l'univers social québécois (et 

montréalais en particulier) qu'il y a un grand risque à plonger trop 

longuement son regard dans l'abîme, pour reprendre la formule 

nietzschéenne. (CHASSAY, 1995, p. 126)  

 

Segundo Ducharme, é preciso lutar contra a ordem vigente, resistir, mesmo estando 

inserido em um contexto sócio-político e cultural adverso, a partir do exercício de um olhar 

crítico sobre um mundo dominado pelos ideais hegemônicos propagados pelo capitalismo 

que, automatizando o homem, esfacelam sua sensibilidade e o desumanizam sob o jugo da 

médiocrité, le grotesque américanisme, la servitude, l'indigence de coeur et l'insipidité 

d'esprit, la soumission et la reddition (DUCHARME, 1967, p. 216). Deste modo, a prática 

underground auxilia o sujeito a não sucumbir à alienação imposta pelo sistema. Essa é a 

proposta de Ducharme ao inserir o Apache (sujeito poético e heroico) no mundo do romance 

(gênero da realidade corrompida), subvertendo as relações de poder, rompendo com os 

paradigmas e com a hierarquização, estabelecendo um gênero híbrido que represente este 

ethos bastardo. 

 Assim como no passado, o maior desafio que se impõe à sociedade francófona na 

atualidade, segundo Dumond (1993, p. 334), é a vizinhaça, a proximidade dos Estados-

Unidos. O antigo papel dos quebequenses de barreira entre os dois países é ainda requerido: 

Les Canadiens anglais les convient à les rejoindre dans une commune résistance; ils agitent 

même le spectre de l'annexion aux États-Unis au cas où adviendrait la souveraineté du 

Québec (DUMOND, 1993, p. 334), o que põe a prova o próprio pertencimento do país ao 

continente. Dumond aponta (1993, p. 335) que as questões do passado não desapareceram, 
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apenas retornaram de modo distinto, haja vista que os quebequenses, no que diz respeito à 

língua, ainda se encontram isolados do resto do continente norte-americano, mas cuja 

presença é determinante para o mesmo continente. Para Dumond (1993, p. 335), é imperativo 

que os quebequenses retomem as rédeas da política (que lhes escapou nos dois plebiscitos), 

assim como demonstrem que a língua, a única referência coletiva que restou após a Revolução 

Tranquila, n'est pas une jolie note folklorique dans le concert américain, mais l'outil et le 

symbole d'une culture créatrice. Ele ainda diz que o caminho aberto pela literatura deve ser 

reforçado pela educação, a fim de réconcilier la communauté nationale avec un grand projet 

politique. Este seria um caminho de coragem e de liberdade. 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nós nos tornamos nós mesmos através dos outros. 

Vygotsky, Pensamento e linguagem. 

 

Ao empregar a figura de adolescentes como seus duplos narrativos, Réjean Ducharme, 

se vale da atividade imaginária para produzir uma identidade nova, viva. Para Kristeva, a 

escrita permite que o sujeito se defronte com a ideia do inacabamento e pode se configurar 

como um espaço da apropriação da memória e do passado (2002, p. 48). Sendo a 

adolescência uma etapa para a vida adulta, a escrita de Mille Milles lhe permite uma 

apropriação do "outro" e de si, o que nos remete ao gesto antropofágico. Segundo a autora 

(2002, p. 147-8), a ficção, ao filtrar a atividade imaginária, pode permitir uma real inscrição 

dos conteúdos inconscientes na linguagem e proporcionar ao adolescente o sentimento de 

utilizar, finalmente e pela primeira vez em sua vida, um discurso vivo. Este discurso serve 

como etapa para a maturidade identitária. Durante sua escrita, Mille Milles vai se 

transformando em homem, a escrita é o espaço no qual ele reelabora tudo o que pensa e todas 

as suas ações, ela é quem registra sua passagem ao mundo adulto. 

A identificação da figura do bastardo na obra sugere a possibilidade de engendramento 

e afirmação de uma identidade própria, desvinculada dos efeitos da alienante ligação à 

globalização capitalista, aos códigos hegemônicos, ao paradigma estético. Ao se afirmarem, 

as identidades resistem contra a centralização (raiz única) provocada pela globalização. Por 

isso, Moser (1996, p. 246) afirma a existência de um double développement d'une 
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globalisation mondiale du système capitaliste qui se traduit par un mouvement massif 

d'effacement d'identités, d'une part, et par une résurgence d'identités locales fortes, de l'autre. 

  A tensão provocada pelo risco de assimilação faz surgir, como mecanismo de defesa, o 

"paradigma da sobrevivência" que mergulha os canadenses-franceses na inércia. Ducharme 

propõe um contramodelo no qual o que importa é garantir a existência através de algo que lhe 

seja próprio, revalorizando, ressignificando os elementos herdados. A metáfora da 

antropofagia é, portanto, a violência simbólica contra o "outro", a reavaliação do que 

incorporar, a aglutinação, como se pode ler no texto de Moser que revela uma montagem de 

citações de origens diversas: 

 

La copie, le fait d'incorporer et de se réapproprier, à la manière d'un 

anthropophage, les fragments les plus hétéroclites, n'est donc pas un 

défaut ni l'expression d'une faiblesse créatrice, mais une poétique 

concertée. Elle reproduit dans la pratique littéraire ce que j'ai déjà 

exposé relativement à la forme narrative (en particulier en ce qui 

concerne la figure du héros) à la thématique identitaire. (MOSER, 

1996, p. 257) 
 

A reciclagem parece ser, portanto, um ato de antropofagia, um modo de "transformar o 

tabu em totem", parafraseando Oswald de Andrade. Ducharme, através da paródia, emancipa 

sua literatura e ancora a identidade quebequense em solo americano. Estando o Quebec à 

margem do continente norte-americano, devido a seu isolamento linguístico e cultural no 

Canadá e ao distanciamento da França, Ducharme afirma a diferença, a bastardia quebequense 

através do espaço da margem, do trânsito que se configura como o espaço do ser híbrido, do 

ser movente, da identidade em construção. Portanto sua literatura: 

 

[...] se constitui como uma possibilidade de redenção do pensamento quase 

sempre aprisionado nos limites da convenção. Se pensarmos na ironia, na 

paródia e no riso como "micro-mímesis", encontramos exatamente aquilo 

que temos repetido no decorrer de todo este trabalho: essas modalidades 

contribuem para alargar o conhecimento, uma vez que nos permitem 

enveredar por caminhos não previstos pela ordem estabelecida, 

vislumbrando novas possibilidades. (ALAVARCE, 2009, p. 136) 

 

É a escrita de Réjean Ducharme que, jogando com a linguagem e com o que ela 

representa, permite a saída do discurso etnográfico. A literatura ducharmiana problematiza a 

questão identitária a partir de uma reflexão sobre a língua, costumes, religião, sobre o estado 

de coisas, provoca a inversão da relação entre o centro e a periferia e possibilita um lugar 
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onde a existência da identidade fixa não é possível. A consciência da presença do "outro" e de 

sua influência na constituição da identidade quebequense permite a desterritoriarização, a 

noção de que: 

Dans la vie réelle, rien ne coïncide jamais avec rien. Ni les cultures avec les 

langues, ni les identités, qui sont des processus ouverts, avec les langues et 

lesdites cultures. C'est le discours qui fige, qui crée des réseaux de traditions, 

de répétitions, qui constitue un socle discoursif de formules lentes à bouger. 

(ROBIN, 1994, p. 217) 

 

Le nez qui voque confere liberdade ao herdeiro ao permitir sua regeneração do malaise 

de l'héritier a partir de uma narrativa plena de poder criativo e de diversos referenciais. Nem 

franceses nem anglófonos, os personagens ducharmianos querem ser senhores de si e, para tal, 

rejeitam os paradigmas hegemônicos: [...] la médiocrité, le grotesque américanisme, la 

servitude, l'indigence de coeur et l'insipidité d'esprit, la soumission et la reddition (1967, p. 

216), afirmando, assim, sua diferença, sua identidade quebequense, admitindo o 

pluriculturalismo, as alteridades múltiplas, o que os inscreve nas construções identitárias 

culturais da América. Os quebequenses, como concluem Porto e Vianna Neto (2012, p. 29), 

aprenderam "a viver na privação da origem, a tirar partido da distância para se reinventarem".  
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