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RESUMO 

 

Esta Dissertação foi concebida a partir dos estudos relativos à construção do discurso 

literário quebequense. Em nossa pesquisa relacionamos o tema da construção da identidade cultural 

quebequense à busca de "ancoragem" em terras americanas, sem negar a permanência da alteridade 

francesa na construção de seu discurso literário. Selecionamos como referência de nossa pesquisa a 

obra L’avalée des avalés, do escritor quebequense Réjean Ducharme, na qual abordamos o olhar de 

uma criança que se revolta contra qualquer tipo de dominação, buscando o autoengendramento 

como forma de se recriar, rejeitando assim sua filiação, o controle social e religioso representado 

por seus pais. Para melhor expormos a questão identitária na literatura quebequense evocaremos 

outras duas obras do escritor, La fille de Christophe Colomb e Le nez qui voque. Na composição de 

nosso referencial teórico, destacamos os autores Gérard Bouchard, Jocelyn Létourneau, Stuart Hall, 

Élisabeth Nardout-Lafarge e Régine Robin, entre outros. 
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RÉSUMÉ 

 

Cette Dissertation a été conçue à partir des études liées à la construction du discours 

littéraire québécois. Dans notre recherche, nous étudions le thème de l'identité québécoise en quête 

de son ancrage en territoire américain, sans nier la permanence de l'altérité française dans la 

construction de son discours littéraire. Nous avons sélectionné comme référence de nos recherches 

le roman L'avalée des avalés, de l'écrivain québécois Réjean Ducharme, dans lequel nous analysons 

le regard d'un enfant qui se révolte contre toute forme de domination à la recherche de son auto-

engendrement comme une façon de se recréer, rejetant ainsi sa filiation, le contrôle social et 

religieux représenté par ses parents. Pour mieux exposer le problème de l'identité dans la littérature 

québécoise, nous évoquerons deux autres œuvres de l'auteur, La fille de Christophe Colomb et Le 

nez qui voque. Dans la composition de notre référentiel théorique, nous détachons les auteurs 

Gérard Bouchard, Jocelyn Létourneau, Stuart Hall, Élisabeth Nardout-Lafarge et Régine Robin, 

entre autres. 

 

MOTS - CLÉS: altérité - ethos - identité - histoire - mémoire 
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ABSTRACT 

 

This Dissertation was conceived from the studies related to the construction of the Québec 

literary discourse. In our research we will relate the theme of Québec identity and its quest to 

anchor in American lands, without denying the permanence of French alterity in the construction of 

literary discourse. We chose as a reference the work L'avalée des avalés, by the writer Réjean 

Ducharme, in which we intend to approach the gaze of a child who will oppose any kind of 

domination and will seek self-surrender as a way of re-creating, thus rejecting his sonship, the social 

and religious control represented by their parents. To better expose the identity issue in Québec 

literature we will evoke two other works by the writer, La fille de Christophe Colomb and Le nez 

qui voque. For this analysis, we will be called the authors Gérard Bouchard, Jocelyn Létourneau, 

Stuart Hall, Élisabeth Nardout-Lafarge and Régine Robin, among others. 

 

KEYWORDS: alterity - ethos - identity - history - memory 
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INTRODUÇÃO 

 

1. A escolha da francofonia 

 

 A escolha da Literatura Francófona como fonte de estudo e pesquisa deve-se ao trabalho 

iniciado na Graduação, quando tive a oportunidade de conhecer a literatura quebequense. Após o 

primeiro contato, fui convidada pelo professor Dr. Arnaldo Rosa Vianna Neto para fazer parte de 

seu grupo de pesquisa, cujo objeto de estudo era o livro Gros mots de Réjean Ducharme1. O 

trabalho tinha como objetivo estudar e avaliar a importância do patrimônio literário francês, citado 

por Ducharme, na construção da identidade cultural do Québec. Passado o período da pesquisa, no 

âmbito do Projeto PIBIC2, meu interesse pelo autor foi crescendo e, com isso, o interesse pelas 

obras anteriores a Gros mots. O segundo livro lido, que gerou em mim um encantamento pela obra 

do referido escritor, foi L'avalée des avalés. Apesar da complexidade da pesquisa, decorrente do 

desconhecimento pelo público brasileiro do momento histórico-cultural de profundas mudanças 

sociais ocorridas no Québec na década de 19603, período identificado como La Révolution 

Tranquille, no qual se insere o romance, a leitura de L'avalée des avalés foi extremamente agradável 

e dialogou com L'existentialisme est un humanisme de Jean Paul Sartre (1996) que eu acabara de 

ler. Segundo Sartre, a existência precede a essência, portanto o homem nasce despido de tudo, 

inclusive de valores ou ordens morais que o limitem, ou seja, existimos a partir de um processo 

biológico que será somado à interação social para que possamos nos formar enquanto seres. A 

crítica que se instalou à época contra o filósofo baseava-se na concepção de que nada existe 

anteriormente à existência do ser, isto é, não há um débito com o passado que deveremos quitar no 

futuro, tão pouco uma "terra prometida" que restituirá a um determinado povo seus dias de Gloria, 

como pregam algumas religiões. Em L'avalée des avalés, inscreve-se na personagem Bérénice o 

preceito sartriano da realização de escolhas existenciais, cuja possibilidade infinita de 

transformações permite ao ser humano a possibilidade de construção de sua própria existência, 

diferente dos preceitos religiosos e das normas instituídas pela família. Assim, o filósofo substitui a 

                                                 
1 Escritor, dramaturgo e escultor quebequense. Sua obra foi fundamental para a construção da identidade cultural do 

Québec que até a década de 40 reproduzia o modelo francês como representação literária. 
2 O projeto tinha como título: O patrimônio cultural da França no discurso literário do Québec.  
3 A década de sessenta foi marcada por profundos movimentos sociais, políticos e culturais nas Américas, nos quais se 

projetavam os anseios de uma juventude comprometida com a rediscussão de normas socialmente instituídas, tais como 

o Maio de 68 na França; a Revolução Tranquila no Québec; a Tropicália no Brasil; o Festival de Woodstock nos Estados 

Unidos e os Movimentos Feministas. 
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submissão dos seres humanos à ordem divina, entregando-lhes as rédeas de suas próprias vidas. 

Segundo Sartre, o homem está condenado a ser livre uma vez que ele é sua própria origem, não 

havendo, portanto, outro responsável por suas desventuras e acertos senão ele mesmo. A filosofia 

sartriana privilegia as ações individuais e, por conseguinte, esbarra em dois pontos que, no discurso 

histórico, balisaram o pensamento do homem: a concepção do Deus cristão e o conceito universal 

dos filósofos do século XVIII que compartilhavam a concepção de que a essência precede a 

existência. O Deus cristão é onipresente, controlador e balizador da vida humana, o ser humano 

preexiste na inteligência divina e é subjugado por ela, não possuindo qualquer liberdade de escolha. 

Ao suprimirem a necessidade divina, os filósofos reforçam a ideia de uma essência primária que irá 

nortear nossas vidas. Esse ser existencial inscreve-se em Bérénice, protagonista de L'avalée des 

avalés, personagem que, em sua narrativa, no auge de seus nove anos, se revolta contra o poder e as 

manipulações praticadas pelas instituições familiares, religiosas e sociais. A personagem não quer 

ser definida por uma essência, mas por uma constante transformação durante sua existência, sendo 

responsável por suas escolhas, como lhe convier. Inscreve-se no romance, como pano de fundo, 

uma família marcada pela disputa entre o casal Mauritius Einberg e Mme Einberg, representantes de 

duas das maiores religiões monoteístas do ocidente. Em meio a essa disputa estão Bérénice e seu 

irmão Christian. Segundo acordado entre os pais, o menino terá orientação católica e a menina 

orientação judaica, evidenciando-se na obra de Ducharme a fragmentação do ser humano, o qual, 

obrigado a submeter-se a cânones sociais sem questioná-los, se sujeita ao fato de que, em caso de 

desobediência dos paradigmas, será estigmatizado como um outsider4, ou seja, um marginalizado.  

 A segunda obra lida por mim foi La fille de Christophe Colomb, em cuja trama narrativa a 

história das Américas ganha uma personagem singular. A filha de Cristóvão Colombo, nascida da 

cópula entre Christophe Colomb e uma galinha leghorne, metaforiza a hibridização identitária da 

qual todos nós somos parte. Apesar dessa combinação particular, nasce uma criança cuja beleza 

representa a perfeição e que, por conta disso, sofre com a aproximação de pessoas cuja intenção é se 

aproveitar de sua ingenuidade. A heroína terá seu corpo fragmentado por diversos seres que se 

deleitam com seu sofrimento. Segundo o professor Arnaldo Rosa Vianna (2003) o corpo de 

Colombe é uma metáfora para a vilipendiação ocorrida nas Américas, seu fracasso denota o nosso 

fracasso enquanto população nova. O texto, que é escrito em versos alexandrinos, traz na capa a 

identificação de romance. Assim como o corpo da heroína, a obra reflete em seu corpus uma 

fragmentação textual, pois transgride os modelos canônicos. Essa fusão de gêneros visa o 

                                                 
4 BECKER, Howards, 2009. 
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rompimento com o estabelecido, evidenciando a natureza híbrida dos habitantes do Novo Mundo. 

Ao identificar o texto como romance, mas construí-lo com os elementos de uma epopeia, tais como 

a figura do herói, o texto versificado e a inscrição do mito, inserindo-os nos moldes de um romance, 

Ducharme pratica uma deformação estética, como pontuou a crítica ao classificar a obra como 

"Roman burlesque, épopée rock, comédie pop, tragédie bouffonne, bande dessinée versifiée, peut 

importe" (DESCHAMPS, 1975, p.328) 5.  A quebra de paradigmas, a citação e a ironia são partes 

importantes do texto ducharmiano, constituindo um grande quebra-cabeça cuja leitura pode se 

tornar árdua e enigmática para determinado público leitor não familiarizado com a complexidade 

textual de Ducharme.  

Foi durante as aulas de Literatura Francófona na Graduação que pude perceber que a 

diversidade presente nas inúmeras vozes caladas por meio do domínio colonial e da fragmentação 

do sujeito são temas recorrentes e retratam identidades moventes que tentam se adaptar às 

necessidades do mundo moderno. Trata-se, no caso das ex-colônias, de uma literatura que luta por 

seu espaço, pois sofre o preconceito da ex-metrópole colonizadora quando comparada ao cânone 

europeu. A escolha da obra L'avalée des avalés justifica-se por sua atualidade em abordar os temas 

da fragmentação do sujeito e por sua identificação com as questões elencadas pelo autor por meio 

de seu duplo narrativo, Bérénice. A profundidade dos questionamentos e a revolta da personagem, 

somados à narratividade de Réjean Ducharme, foram de suma importância para a escolha. As 

questões existenciais e o niilismo de alguns dos personagens ducharmianos vão ao encontro da 

fragmentação do sujeito e da necessidade que temos em nos recriar e refazer caminhos. Os 

questionamentos de Bérénice fazem parte do ser contemporâneo, que busca pertencer a si mesmo 

para se inserir no todo existencial.  

 

1.1 – Pressupostos teóricos 

 

No estudo desenvolvido nesta Dissertação abordamos o processo de construção do ethos 

cultural quebequense. Em nossa pesquisa destacamos o tema da identidade cultural quebequense em 

busca de sua "ancoragem" em terras americanas, sem negar a permanência da alteridade francesa na 

construção de seu discurso literário. Tomando como base a obra L'avalée des avalés, do escritor 

quebequense Réjean Ducharme, utilizamos, todavia, outras obras do escritor, escritas à mesma época, 

                                                 
5 "Romance burlesco, epopéia rock, comédia pop, tragédia bufa, história em quadrinhos versificada, pouco importa." 

(DESCHAMPS, 1975, p.328) 
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como Le nez qui voque e La fille de Christophe Colomb, para enriquecer nossas pesquisas sobre o 

processo de construção do ethos quebequense, assim como outros temas recorrentes nas três obras, 

como a construção de mitos fundadores; o fracasso existencial do ser humano; a apropriação de 

elementos díspares como reciclagem cultural; a questão identitária e a construção de duplos 

narrativos do escritor.  

Utilizamos como referencial teórico, no que tange à construção e permanência do ethos 

cultural francês no discurso literário do Québec, as análises do professor quebequense Jocelyn 

Létourneau6 (2000), nas quais ele destaca a importância de seguir em frente deixando para trás um 

passado alienante preenchido por uma memória "lourde à porter" que abate os quebequenses. 

Também consideramos as análises elaboradas pelo pensador quebequense Gérard Bouchard (1996), 

nas quais ele sugere a importância da apropriação da americanidade como forma de se desvincular 

dos paradigmas culturais europeus para a necessária "ancoragem" de suas diferenças em terras 

americanas. Em nossa Dissertação o conceito de ethos está relacionado às características que 

compreendem os valores e os costumes de uma determinada coletividade a partir das práticas 

cotidianas carregadas de memórias que perpassam pelos processos históricos de abandono e fracasso, 

assim como por uma narratividade literária que visa a reiterar o patrimônio literário francês em terras 

americanas.   

A pluralidade identitária das três Américas, tornada possível pelo entrecruzamento de 

identidades díspares, engendrou-se no processo histórico do expansionismo europeu. Desse processo 

originou-se nas colônias uma narrativa de especificidades advindas de identidades fragmentadas que, 

por vezes, reproduziam os paradigmas herdados das ex-metrópoles. A colonização das Américas se 

estabeleceu de maneira ostensiva e aniquiladora, sobretudo nos lugares em que se puderam obter 

vantagens financeiras. Neste viés, é importante ressaltar o papel estratégico que teve a Igreja Católica 

na consolidação dos valores dos colonizadores, dominação e pacificação dos povos autóctones. Na 

tentativa de resgatar o terreno perdido por conta do avanço protestante7, os missionários católicos 

partiram para as Américas e se organizaram em prol da conquista de almas, o que possibilitou a 

subjugação e a aculturação do gentílico. Ao ter sua identidade usurpada8, restou aos que não foram 

                                                 
6 Professor de História na Universidade de Laval e titular da Cadeira de Pesquisa do Canadá em história do Québec. 
7 Após a Revolução Americana em 1776 em que os Estados Unidos se declararam independentes da Inglaterra, vários 

colonos anglo-americanos fugiram para o Canadá, alguns foram para Nova Brunswick e Nova Escócia, outros para o sul 

do Québec, com o intuito de se manterem leais à rainha da Inglaterra. 
8 De acordo com o escritor Jean Morisset, em L'identité usurpée (1985), os anglófonos se apropriaram do território, das 

mentes e da identidade do Canadá sendo, pois, necessário resgatar e revelar as alteridades culturais excluídas por meio 

do conhecimento histórico. No entanto, para o pensador, é preciso reaver alguns conceitos como a própria designação 

do canadense, uma vez que: "A palavra Canadá e a identidade canadense se aplicam exclusivamente aos crioulos 
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mortos mimetizar o modelo europeu imposto.   

 Dentre os modelos coloniais impostos nas Américas, vimos emergir o Québec que, entre a 

resistência contra os anglófonos e sua desfiliação da ex-Metrópole, busca organizar uma identidade 

composta por fragmentos culturais díspares, permeados por memórias em constante disputa, que, 

em processo de negociação entre o que deve permanecer do passado e o que deve ser esquecido, 

tentam não ser subjugadas pelo modelo oficial9, mantendo assim certa coesão para defender os 

interesses do grupo ethoetnocultural. Para trabalhar o conceito de memória, evocamos o pensador 

Maurice Halbwachs (1991), que conceitua a memória enquanto interação social e fenômeno 

coletivo, submetido a transformações e movências constantes. Em diálogo com Halbwachs, Michael 

Pollak10, em Memória e identidade social (1992), avalia que a memória é um fenômeno construído 

socialmente a partir de vivências herdadas por tabela, isto é, acontecimentos vividos pelo grupo do 

qual o indivíduo se sente integrante e que foram transmitidos por tanto tempo e tantas vezes que, no 

imaginário individual, não é possível negar seu engajamento enquanto participante daquela 

memória. Para Pollak a memória é um fenômeno que possibilita a identidade e as construções 

inscritas no imaginário coletivo e manifestadas nas práticas cotidianas revelam um ethos 

paradigmático de poder reiterado pela memória oficial que viabiliza o que deve ou não permanecer 

para ser transmitido. Sendo assim, o processo histórico quebequense foi de suma importância para o 

surgimento de novas reflexões em torno da construção coletiva do Québec. Esse processo que 

culminou na Revolução Tranquila, tema que será desenvolvido nos capítulos subsequentes, foi o 

resultado de um longo percurso de lutas contra os anglófonos, da introjeção do sentimento de 

abandono em relação à França11, assim como da pecha do fracasso, resultante das constantes 

derrotas em guerras que agiram como forças retardadoras da construção identitária francófona. 

Gérard Bouchard12 (1996) diz ser necessário que o quebequense se pense como ator de sua história 

e, de maneira incisiva, afirma que o nacionalismo de hoje está mais ligado ao futuro que ao passado, 

diferente dos movimentos nacionalistas de 1880 e 193013 ligados à sobrevivência cultural perante a 

                                                                                                                                                                  
francófonos nascidos na América canadense" (1985, p. 44, tradução livre). Ainda segundo o autor, os anglófonos, 

chamados por ele de britanniens, fabricaram uma identidade e usurparam o território canadense pertencente aos 

francófonos, cabendo a esses buscar sua soberania para se livrarem de um passado alienante. 
9 Memória oficial, de acordo com Halbwachs (1990), é aquela escolhida para perpetuar a História, reforçando a coesão 

social pela adesão afetiva do grupo. No entanto, ela tende a esmagar as memórias que não fazem parte da dominação, 

corroborando o caráter uniformizador que se quer transmitir. 
10 Michael Pollak é sociólogo e historiador austríaco. 
11 A França abriu mão de algumas colônias por meio do Tratado de Utrecht, em 1713, e posteriormente, em 1763, 

assinarou o Tratado de Paris no qual a metrópole cedia o Canadá aos ingleses. 
12 Professor de Ciências Humanas da Universidade do Québec. 
13 Em meados do século XIX inicia-se um processo de formação do Estado-nação quebequense impulsionado pela 
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ameaça da dominação inglesa. O nacionalismo do Québec, segundo Bouchard, é necessário e 

provoca um sentimento de pertencimento em direção ao desenvolvimento coletivo, colocando esta 

sociedade como agente de mudança e não como mero coadjuvante14 de sua história. 

 O desejo de pertencimento, de reconstrução coletiva, a partir da apropriação de sua história 

em direção a um nacionalismo, rompe com a tese da transculturalidade, à qual, segundo Bouchard, 

"comporte aussi leur part d'illusion" 15 (1996, p. 162), pois projeta um espaço cultural mundial 

como um lugar acolhedor e livre, o que não se revela na prática, já que temos que levar em 

consideração as estruturas sociais já consolidadas por interesses políticos e comerciais. A concepção 

do cidadão sem pertencimento, sem nação ou sujeito plural, pertencente ao universo, não reflete a 

complexidade individual e coletiva de um grupo, provocando, por vezes, a diluição das diversas 

memórias que fazem parte da construção coletiva. Entender-se como quebequense no lugar de 

canadense-francês16 foi o primeiro passo para se desvencilhar da designação do outro, do olhar e 

imputações que eram feitas de fora para dentro, imbuídas de preconceitos. Aspirar a uma sociedade 

quebequense como ator coletivo e político, com sua própria referência histórica e não diluído na 

imensidão canadense, mostrou-se um grande desafio. A elite canadense-francesa que até meados do 

século XX se nutria da fidelidade ao passado, das raízes e das tradições francesas, funcionou como 

agente limitador, impedindo um olhar em direção ao futuro, para assim iniciar um processo de 

rompimento com a Europa, deixando para trás o passado ligado às origens européias, para então se 

pensar como uma população nova, que trilharia o seu próprio destino, como evidencia a seguinte 

passagem: 

Précisons d'abord que notre réflexion porte sur le nationalisme d'aujourd'hui et non 

sur celui de 1880 ou de 1930. Elle prend en outre comme référence les tendances 

principales du nationalisme québécois actuel, laissant de côté les formes 

minoritaires ou marginales, radicales à leur manière, que tout observateur de bonne 

foi peut reconnaître.17 (BOUCHARD, 1996, p. 161)  

 

 

O nacionalismo do qual fala Bouchard, tal qual em 1880 e 1930, vinha representado por 

                                                                                                                                                                  
Igreja Católica. O período dos anos 30 é marcado pelo desejo de ruptura com as raízes campesinas e com a 

independência política do Québec.  
14 O nacionalismo quebequense anteriormente foi incentivado pela Igreja Católica que, com o intuito de fortalecer seu 

poder, incentivava os colonos a permanecerem rurais, contra a modernidade. (BOUCHARD, 1996) 
15 "compreende em si uma ilusão" (BOUCHARD,  L'Avenir de la nation comme paradigme de la société québécoise, 

1996). 
16 "Canadense-francês" era a expressão utilizada pelos anglófonos para se referirem aos quebequenses francófonos antes 

da Revolução Tranquila. 
17 "Ressaltamos que nossa reflexão está baseada no nacionalismo de hoje e não naquele de 1880 ou de 1930. Ela toma 

como referência as tendências principais do nacionalismo quebequense atual, deixando de lado as formas minoritárias 

ou marginais, radicais à sua maneira, que todo observador de boa fé pode reconhecer." 
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aspectos ligados à influência católica e francesa no modus vivendi canadense-francês e atuava como 

fomentador de uma memória que visava reiterar o culto ao passado europeu e, por conseguinte, à 

terra. O interesse da Igreja Católica em manter o controle sobre a sociedade francófona se estendeu 

até a Revolução Tranquila, quando a sociedade, em um processo pacífico, reivindicou a separação 

entre o Estado e a Igreja, a criação do État-Providence, assim como o termo "quebequense" como 

patronímico. É com a criação do Estado quebequense que o direito e o pensamento liberal emergem, 

colocando o sujeito, antes ligado ao passado, em busca de uma inscrição nas Américas em meio a 

tantas memórias.   

O processo de reestruturação social perpassa pela compreensão dos atores que compõem a 

identidade, tais como fatores sociais, econômicos e políticos em interação com a alteridade. Essa 

interação, negada por diversas vezes, tanto pela barreira religiosa, quanto pela econômica ou 

lingüística, serviu para criar fronteiras entre os povos que habitavam a América do Norte. O sujeito 

canadense, permeado por questões paradoxais entre a tradição e o moderno, o urbano e o rural, o 

francófono detentor do território memorialista e o anglófono conquistador, sem esquecer o 

autóctone nômade, teve sua identidade atravessada por uma assimilação corrosiva, que compõe e 

enfatiza o hibridismo identitário canadense, relacionado a (pré)conceitos que permeiam a memória 

oficial. Estabelecida entre o civilizado anglófono, a tradição francófona e o selvagem autóctone, 

contra a ameaça estadunidense, tal subjetividade revela-se como um espaço de conflitos constantes. 

A tentativa de se criar uma identidade monolítica em um contexto pós-colonial em que se destaca o 

não essencialismo, mas sim identidades contraditórias e em constante tensão, que são redefinidas a 

partir das relações sociais, é um desafio. Assim define Hommi Bhabha18 a construção do sujeito:

        

O sujeito é construído dentro de um aparato de poder que contém em ambos os 

símbolos da palavra, um "outro" conhecimento, que é incompleto, fetichista, e 

circula dentro do discurso colonial como forma limitada da alteridade, como a 

forma fixa da diferença: o estereótipo. (BHABHA, 1992, p.197) 

 

 O conceito identitário desenvolvido por Bhabha (1992), no qual circulam estereótipos 

vinculados a uma comparação ao modelo canônico, incide sobre a história no processo pós-colonial 

e denota as problemáticas do sujeito no que tange à alteridade e quão limitante pode vir a ser esse 

processo. Nesta Dissertação, o essencialismo mostra-se relevante, pois o canadense-francês sofreu 

com o preconceito por parte dos franceses e dos anglófonos, ficando preso a determinadas 

                                                 
18 Professor de Literatura e Língua Inglesa e Americana, Bhabha é Diretor do Centro de Humanidades Mahindra na 

Universidade de Harvard. 
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concepções que atuaram como inibidoras de sua construção identitária. A busca pela desfiliação e o 

ancoramento de sua singularidade identitária nas Américas ainda tem um longo caminho a ser 

percorrido. Nesse sentido, Mathieu e Lacoursière observam que "L'identité renvoie à une réalité 

abstraite et jamais figée dans le temps. Elle s'analyse à partir d'angles d'observation variables et 

s'appuie sur des traits diversifiés presque à l'infini" 19 (1991, p.2). Dessa maneira, a identidade se 

configura como um processo movente, não essencialista e em constante disputa. Sendo assim, é 

constituída por "representações de si" em interação com "o outro" na tentativa de conjugar o 

passado sem que ele represente um peso. O esterótipo contido na designação "canadense-francês", 

dada pelos anglófonos, remete a um homem de cultura francesa bastarda cuja religião é a católica, 

portanto, ligado aos preceitos da Igreja e dirigido por ela. Além disso, a hifenização20 atuou como 

meio de exclusão social, restringindo o canadense-francês ao território do Québec. De acordo com 

essa perspectiva, o professor Arnaldo Rosa Vianna Neto faz a seguinte ponderação: 

 

Assim, deliberaram os anglófonos que, se os francófonos quisessem continuar a ser 

canadenses que o fossem, mas assumindo o estigma cultural da marca 

preconceituosa imposto pelo rótulo french. Para os canadenses-anglófonos, ao 

invés de representar um acréscimo, o french constituiu-se como uma forma de 

exclusão ou "hifenização", confinando os canadenses-francófonos em um território 

cultural de exclusão. Isso contribuiu para o desenvolvimento de sua condição de 

bâtardise, uma vez que eles não se representavam na carga semântica de Canadá, 

onde se incluíam apenas os anglófonos. (VIANNA NETO, 2003, Tese de 

Doutorado, 414 páginas, UFF) 
 

 Retirar do passado as Glorias e os fracassos como forma de homenagear, por exemplo, 

aqueles patriotas21 que lutaram tão bravamente em meados do século XIX contra as imposições dos 

britânicos era um desafio, já que "L'approche par les mémoires collectives permet de vérifier 

comment les Québecois ont actualisé leur passé et construit leur identité." 22 (MATHIEU e 

LACOURSIÈRE, 1991 p.20). Conhecer as origens históricas é uma maneira de manter a memória 

viva, mas olhar este passado sem que ele evidencie mais as perdas do que as vitórias é um processo 

árduo, o qual os quebequenses ainda não conseguiram ultrapassar, o que legitima a tese de Jocelyn 

                                                 
19 "A identidade reenvia a uma realidade abstrata e jamais congelada no tempo. Ela se analisa a partir de ângulos de 

observação variáveis e se apoia em traços diversificados quase ao infinito." 
20 Entende-se por hifenização a atribuição excludente anglófona para com os francófonos que os afasta culturalmente do 

Canadá. 
21 A "rebelião dos patriotas" teve início em 1837- 1838 na colônia britânica do Bas-Canada, hoje Québec, e configurou-

se como um conflito político entre a sociedade civil e a ocupação militar. 
22 "A abordagem das memórias coletivas permite verificar como os Quebequenses atualizaram seu passado e 

construíram sua identidade." (MATHIEU e LACOURSIÈRE, 1991, p.20) 
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Létourneau (2000) de que esse passado "lourd à porter" é um fardo, impedindo-os de criar novas 

perspectivas e soluções históricas. Sendo assim, a reconciliação com o passado é o primeiro passo 

para seguir em frente.  

 

1.2 – A construção identitária do Québec: contextualização histórica  

 

 A luta pela conquista de um território quebequense remonta há séculos de perdas. Os 

inúmeros conflitos territoriais europeus ocasionaram tensões que se estenderam às colônias e 

criaram rivalidade entre os povos instalados historicamente nas Américas. Após a Guerra dos Sete 

Anos entre a França e o Reino da Grã-Bretanha, os territórios colonizados pelos franceses passaram 

gradualmente para o domínio britânico a partir de 1740. A falta de ouro e de diamantes fez com que 

a metrópole francesa não se interessasse por suas possessões ultramarinas e aos poucos cedesse o 

território aos britânicos que, em 1760, conquistaram a Nouvelle-France e todo o território francês 

da América do Norte. O Traité de Paris23 em 1763 oficializou o desinteresse francês, fazendo com 

que a Nouvelle-France se tornasse The Province of Québec.  

 Em 1774, L'acte de Québec24 garantiu um território maior à província, restituindo os direitos 

e a autonomia à Igreja Católica, reconhecendo os direitos civis e senhoriais do antigo regime 

francês, assim como a prática da língua francesa. Nesta mesma época foi abolido o Serment du Test, 

que impossibilitava os canadenses-franceses católicos de ocuparem cargos administrativos públicos. 

Com essas medidas, ficavam protegidas as instituições, as práticas religiosas e a língua. Tanto o 

ensino quanto a saúde passaram a ser administrados pela Igreja, que incentivava o crescimento 

demográfico como forma de resistência à ameaça anglófona. Uma das estratégias utilizadas pela 

instituição religiosa ficou conhecida como a revanche des berceaux25 cujo objetivo era aumentar o 

número de francófonos face aos colonos ingleses. 

 A independência americana, em 1776, provocou uma grande migração dos colonos leais 

(loyalistes) à coroa inglesa, principalmente para a Nouvelle-Écosse e para o sul do Québec. Em 

1791, o rei inglês assinou o Acte Constitutionnel du Canada, separando a província em duas: o 

                                                 
23 Foi o Tratado assinado entre a França e a Grã-Bretanha que acabou com a Guerra dos Sete Anos. Neste Tratado, a 

França abriu mão de suas colônias no Canadá. 
24 L'acte de Québec foi a restituição dos direitos civis e de religião, assinada pelo rei da Grã-Bretanha, para os 

canadenses-franceses.  
25 A "vingança dos berços", ou "guerra dos berços", foi um movimento de resistência dos canadenses-franceses 

promovido pela Igreja Católica após a deportação dos Acadianos em 1755. Esse movimento visava a aumentar o 

número demográfico de francófonos frente à chegada massiva de colonos anglófonos.  
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Haut-Canada, de predominância anglófona, e o Bas-Canada reunindo os canadenses-franceses. 

 No início do século XIX, iniciou-se uma frente separatista no Québec em que muitos 

partidários desejavam a emancipação política da província. O Partido Patriota26 fundou-se, tendo 

como objetivo resgatar uma ideologia voltada para a história da Nouvelle-France e, assim, 

salvaguardar os canadenses-franceses, reiterando seus valores tradicionais. Em 1837 e 1838, houve 

um levante separatista que foi duramente reprimido, fazendo com que doze patriotas fossem 

enforcados em praça pública.  

 Para prevenir novas insurreições, Londres instaurou, em 1840, L'acte d'union que reuniu o 

Haut-Canada e o Bas-Canada em uma só província chamada Canadá, como tentativa de diluir os 

francófonos entre os anglófonos. Em 1867, a rainha Victoria assinou L'acte de l'Amérique du Nord 

Britannique, dando origem à Confederação Canadense, a partir da qual as duas províncias do Haut e 

do Bas-Canada se tornaram Ontario e Québec, juntando-se a duas outras colônias britânicas norte-

americanas: Nouvelle-Écosse e Nouveau-Brunswick. Para se manterem unidos, os canadenses-

franceses concentraram-se na zona rural e ficaram sob a tutela do clero, que imprimia uma ótica 

conservacionista, direcionada pelo discurso religioso, pela posse do território e pela idealização do 

modus vivendi campesino. A Igreja Católica teve um papel estratégico na união e na formação da 

sociedade canadense-francesa, pois incentivou o crescimento populacional e a reprodução da 

cultura francesa em terras canadenses como forma de resistência à hegemonia anglófona. 

 De 1936 a 1959, o Québec teve sua soberania assegurada quase sem intervenções. Seu 

representante, Maurice Duplessis, chefe do partido da União Nacional, reforçava a autoridade da 

Igreja. Conservador, ele atacava os movimentos sindicais e os acusava de conluio com os 

comunistas. Este período foi designado, pela oposição liberal, como a grande noirceur (grande 

escuridão) e culminou em uma revolução que abalou as bases conservadoras do Québec.  

 Nos anos de 1960, o Québec passou por um importante momento histórico na busca de uma 

identidade sóciocultural. O processo que teve início em meados do século XIX, quando colonos 

franceses começaram a construir um discurso ideológico para salvaguardar os direitos e os valores 

tradicionais franco-canadenses ante sua fragilidade na América do Norte, culminou na Revolução 

Tranquila, um período de intenso progresso que reformulou as estruturas políticas, sociais e étnicas 

da época, atuando como "mito fundador" da sociedade civil, mobilizando-a em prol da construção 

identitária quebequense. De acordo com Arnaldo Vianna Neto (2006), a Revolução Tranquila fez 

                                                 
26 O Partido Patriota foi criado em 1826 na colônia britânica do Bas-Canada e tinha por objetivo representar o povo 

francófono nas assembleias contra os avanços do partido anglófono Bureaucrate. 
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emergir inúmeras contradições e separações advindas da reapropriação da herança europeia e das 

novas referências culturais. A criação do État-Province, assim como a reivindicação do termo 

québécois (como gentílico em substituição ao termo franco-canadense), se configuraram como 

formas de engendramento identitário que buscavam romper com a ex-metrópole francesa e se firmar 

face à ameaça representada pelo Canadá anglófono e pelo neocolonialismo estadunidense. Algumas 

leis foram criadas para salvaguardar o direito dos quebequenses. A primeira foi a Lei nº 63, criada 

em 1969 para promover a Língua Francesa em todo o Québec, reiterando que os filhos de 

imigrantes deveriam ter conhecimento básico do francês, mesmo antes de sair de seu país e que os 

anglófonos que moravam no Québec teriam aula de francês básico. Em 1974, a Lei nº 22 substituiu 

a lei anterior que declarava o francês como a Língua oficial do Québec, obrigando os imigrantes a 

se inscreverem em escolas francófonas. Outro ponto histórico importante foi a criação do Partido 

Quebequense (PQ) em 1968, que instituiu, ao chegar ao poder em 1976, a Lei nº 101 que tornava o 

francês a língua oficial administrativa e judiciária. O ensino da língua francófona se tornava 

obrigatório para todos os imigrantes, mesmo aqueles advindos de outras partes do Canadá. A 

resistência dos anglófonos que habitavam as terras quebequenses foi muito grande no que tange à 

educação de seus filhos em escolas francófonas. Após apelarem ao judiciário, os imigrantes 

anglófonos conseguiram o direito de matricularem seus filhos em escolas de Língua Inglesa. Para 

além das Leis, o Parti Québécois27, em 1985, iniciou sua saga pela soberania francófona, ao propor 

um referendo endereçado à população, que visava dar aos quebequenses o direito de criar suas 

próprias leis, seus impostos e estabelecer relações com o comércio exterior. A proposta reinterava as 

relações com o Canadá em um processo de parceria econômica chamada souveraineté-

association28. Visto com desconfiança pelos anglófonos e imigrantes, o referendo não obteve 

sucesso. Em 1980, uma proposta de reforma constitucional foi negociada entre o primeiro ministro 

do Canadá e os primeiros ministros de dez províncias canadenses. Esse projeto, conhecido como 

L'accord du lac Meech, tinha como objetivo fazer com que o Québec aderisse à Constituição 

Canadense de 198229. Um dos pontos principais do acordo era tornar o Québec uma sociedade 

distinta, ou seja, garantir sua transformação em nação. O acordo seria ratificado em 1990, mas 

devido à resistência, sobretudo dos conservadores, o Québec não conseguiu sua emancipação. Em 

                                                 
27 O Partido Quebequense (PQ) foi criado em 1968. 
28 A associação-soberana foi um projeto político quebequense que buscava a soberania do Québec mantendo uma 

associação econômica com o Canadá. Esse projeto fez parte do primeiro referendo.  
29 A constituição de 1982 visava estabelecer um conjunto de leis que englobaria todo o território, tendo três pontos 

principais: estabelecia os direitos e deveres dos canadenses; o reconhecimento dos direitos dos autóctones; e o 

desenvolvimento econômico de todo o Canadá. 



21 

 

1995, o Québec realizou mais um referendo no mesmo molde daquele de 1985, mas não obteve os 

votos suficientes para iniciar seu processo de emancipação política.  

 Além das mudanças econômicas, sociais e políticas conquistadas nos anos 60, temos que 

ressaltar a revolução cultural que foi de suma importância para o distanciamento do Québec em 

relação à Metrópole Francesa. O rompimento com a Literatura do Terroir30, que remetia ao passado 

francês e à representação da vida campesina, o recomeço e a apropriação da americanidade como 

forma de reciclagem cultural contribuíram para a construção do ethos quebequense. De acordo com 

Gérard Bouchard (1998), o Québec, enquanto coletividade nova31, falhou no processo de construção 

identitária, uma vez que não se apropriou da dimensão cultural americana. O Québec, assim como 

as coletividades latinoamericanas, não conseguiu engendrar uma grande civilização, uma vez que 

possui resquícios de empréstimos identitários da mãe-pátria que marcam uma profunda divisão 

entre aqueles que chegaram e aqueles que lá estavam, como ressaltou Gérard Bouchard em Le 

Québec et le Canada comme collectivités neuves: "En somme, ces cultures ont réussi leur 

décrochage ibérique, mais elles ont un peu raté leur arrimage américain." 32 (1998, p.10). 

 No diálogo entre memória e identidade, a memória coletiva, antes ligada a uma Literatura de 

manutenção colonialista, moveu-se para construir um futuro ao romper com o passado. Essa 

autoafirmação identitária, que começou a ser expressa nas obras literárias, refletiu uma mudança do 

arquétipo do québécois de souche ou pure laine33 a partir da necessidade de se fazer o deuil de 

l'origine34 (ROBIN, 1993), configurando-se, dessa forma, um ethos de bastardia que identificaria a 

reivindicação e a construção da identidade quebequense, passando-se do paradigma de la 

survivance35 a um paradigma de l'émergence36, como pontuou Bouchard (1996).  Reconhecer-se 

como ator de sua história e não como mero coadjuvante foi uma mudança de postura que 

possibilitaria a construção da singularidade identitária no Québec.  

 

 

                                                 
30 Literatura rural 
31 Coletividades novas são aquelas advindas de transferências migratórias a partir do século XVI, principalmente da 

Europa. In: Le Québec et le Canada comme collectivités neuves. Esquisse d'étude comparée. (BOUCHARD, Gérard, 

1998) 
32 "Em suma, essas culturas nacionais teriam, com efeito, ‘conseguido seu desatrelamento ibérico, mas fracassado um 

pouco em sua ancoragem americana." (BOUCHARD, 1998, p.10) 
33 Quebequense de raiz ou de sangue azul. Essas expressões referem-se aos herdeiros dos primeiros colonos franceses 

que chegaram à América do Norte. 
34  "luto da origem" 
35 "da sobrevivência"  
36 "da emergência"  
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1.3 – O mito Réjean Ducharme  

 

 Em meados da década de 60, chegou a Paris um pacote de páginas endereçado à Gallimard, 

prestigiada editora francesa. Essa atitude revelava a ousadia de um jovem escritor quebequense que 

se auto-entitulou Jean Racine37. Foram enviados por Réjean Ducharme quatro manuscritos, 

L'oceantume, Le nez qui voque, La fille de Christophe Colomb e L'avalée des avalés, sendo o último 

o primeiro a ser publicado. Com o sucesso da obra, rumores de todos os tipos começaram a surgir. 

Quem seria o jovem escritor quebequense? Pouco se sabia sobre o autor, do qual havia apenas uma 

foto de quando era jovem e a cidade onde vivia sua família.  

O percurso para desvendar sua identidade foi longo e muito sensacionalismo foi praticado. 

As emissoras de rádio quebequenses começaram a veicular uma verdadeira caça ao autor, "le 

mystère Ducharme" 38 movimentou os esforços de inúmeros jornalistas que buscavam familiares, 

amigos, ou qualquer pessoa que lhes desse informações. As entrevistas tentavam buscar 

testemunhas que pudessem desvendar sua identidade. A crítica autobiográfica tentava encontrar 

marcas que pudessem ligar o autor à obra, em uma tentativa de entender o motivo pelo qual o 

escritor escapava de seu público. Mesmo tentando fugir do assédio para que prevalecessem os 

textos dos romances, as tentativas, os boatos e os devaneios sobre sua existência se propagavam. 

Muitos questionavam a autenticidade das obras, afirmando que os romances talvez tivessem sido 

escritos por alguém já consagrado que quisesse permanecer oculto por um pseudônimo. No entanto, 

Ducharme queria permanecer no anonimato, ou, como ele mesmo disse em uma das raras 

entrevistas à Magazine Maclean: "Mon roman c'est public, mais pas moi. […] Je ne veux pas qu'on 

fasse le lien entre moi et mon roman. Je ne veux pas être connu. […] Je ne veux pas être pris par un 

écrivain39. (1966, p.57). Em uma época em que as mídias sociais e a internet servem de trampolim 

para criar e divulgar pessoas e trabalhos, a reclusão do escritor suscitava tanto a curiosidade como a 

admiração. Para alguns, essa reclusão revelava a sensibilidade e a fragilidade do escritor, para 

outros, ele exercia o direito de manter sua vida privada: "C'est comme les stars de cinéma: on ne 

peut pas les imaginer assis à la maison en train de lire. Réjean refuse la course à la renommée. C'est 

tout." 40. De acordo com Gilles Marcotte (2000), "Ducharme vit de façon très intense et jusqu'à 

                                                 
37 Voix et Images, L'affaire Ducharme, VI,  p. 79-95.  
38 O mistério Ducharme. 
39 "Meu romance é público, não eu. [...] Não quero que façam ligação entre mim e meu romance. Não quero ser 

conhecido. [...] Não quero ser visto como escritor." (HAGHEBAERT, Élisabeth. Marginalité paradoxale, 2009, p.39.) 
40 "É como as estrelas de cinema: não conseguimos imaginá-las em casa, lendo. Ducharme recusa a corrida para a fama. 

É isso." (MARCOTTE, 2000, In: http://lactualite.com/culture/2000/04/15/rejean-ducharme-enquete-sur-un-fantome/) 
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l'absolu ce qui est le lot de tous les écrivains, même si la plupart d'entre eux le vivent de manière 

relative et incomplète" 41.  

 A conceitualização do autor gerou muitos debates no decorrer do século XX. Esses 

questionamentos visavam a diminuir o status de "Deus" e a importância dada ao autor em relação à 

obra literária. Para alguns críticos era necessário privilegiar a linguagem como foco de análise e o 

papel do leitor para a construção do significado literário. Nesse embate entre literatura, filosofia e 

história levamos em consideração as análises de Roland Barthes, Michel Foucault e Giorgio 

Agamben que irão problematizar a importância da figura do autor. 

 No livro O rumor da Língua, coletânea de ensaios lançada em 1988, Roland Barthes, no 

texto intitulado A morte do autor, relativiza a importância do escritor, fazendo um contraponto em 

relação à crítica literária do século XIX, que tinha como prática levar em consideração a 

historiografia da obra e a biografia do autor. Este texto provocativo questionou a importância do 

autor para que se pudesse ler e compreender o texto. Para ele, dar um Autor a um texto é impor a 

esse texto um mecanismo de segurança, é dotá-lo de um significado último, é fechar a escrita. Será 

que os personagens representam o pensamento dele? Ao retirarmos o autor de seu status divino, 

fazemos emergir a figura do leitor e, deste modo, devolvemos "à escrita seu devir" 42, invertendo 

seu mito. No ensaio Da obra ao texto, do mesmo livro, o crítico ressalta a importância do termo 

"texto" em detrimento da "obra". De acordo com o crítico: 

 

[…] a obra é um fragmento de substância, ocupa alguma porção do espaço dos 

livros (por exemplo, numa biblioteca). Já o texto é um campo metodológico. A obra 

tem um pai e está ligada a ele. Já o texto não possui filiação. Ele não é fechado, é 

plural: […] ele é o espaço em que nenhuma linguagem leva vantagem sobre outra, 

em que as linguagens circulam [...]. (BARTHES, 2004, p. 75.)  

 

 

 Em uma conferência proferida em 1969, Michel Foucault apresentou o texto O que é um 

autor? Seu objetivo era compreender as práticas discursivas que giravam em torno da figura de 

quem escreve. Qual é a relevância do autor? O questionamento foucaultiano nos revela que a escrita 

basta por si mesma: "O sujeito que escreve despista todos os signos de sua individualidade 

particular; a marca do escritor não é mais do que a singularidade de sua ausência; é preciso que ele 

faça o papel do morto no jogo da escrita." (FOUCAULT, 1969, p.8). Foucault propõe a "função 

                                                 
41 "Ducharme vive de maneira intensa e absoluta, como muitos escritores, embora muitos deles vivam de maneira 

relativa e incompleta." In:  http://lactualite.com/culture/2000/04/15/rejean-ducharme-enquete-sur-un-fantome/ 
42 A morte do autor (BARTHES, Roland, 1988, p.6) 
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autor" e com isso nos tira a necessidade de matá-lo, convidando-nos a conter as lágrimas. O autor 

não é apenas quem compõe um texto. Ele não viria expresso por sua genialidade, mas como um 

fomentador do discurso, sendo manifestado de maneira fragmentada em suas proposições 

intelectuais.  

 Um dos revisores e propagadores da contribuição do intelectual francês é o crítico Giorgio 

Agamben. Para ele, é preciso situar o momento no qual os conceitos foram criados. Em O autor 

como gesto, Agamben reflete sobre as proposições acerca do autor de Foucault, ponderando sobre o 

questionamento do crítico francês. Segundo seu pensamento, a frase de Beckett, utilizada por 

Foucault (1969) - "Que importa quem fala, alguém disse que importa quem fala?" - revela que, 

mesmo que anônimo, existe alguém que fala, que se manifesta enunciativamente. Ao retomar essa 

frase de Foucault, o crítico pondera a respeito da necessidade do autor e reitera que, sem sua 

existência, o questionamento feito por Becket não seria possível, pois o "mesmo gesto que nega 

qualquer relevância à identidade do autor afirma, no entanto, sua irredutível necessidade." 

(AGAMBEN, 2007, p.49.). Para ele, o autor está presente em um gesto e é aquele sujeito que se 

move entre a ética e a trapaça: 

 

[...] a trapaça deve seu nome ao fato de que, como um laço, ele volta cada vez a 

reatar o fio que soltou e desapertou. Assim também o gesto do autor garante a vida 

da obra unicamente através da presença irredutível de uma borda inexpressiva. 

Assim como o mímico no seu mutismo, como Arlequim na sua trapaça, ele volta 

infatigavelmente a se fechar no aberto que ele mesmo criou.  

(AGAMBEN, 2007, p.55) 
 

 Ducharme faz de sua narrativa, ao mesmo tempo, um prazer para o leitor e uma armadilha. 

O texto literário é um completo paradoxo, pois se vale da própria linguagem enquanto processo 

enunciativo para problematizar os limites dela mesma.  É o próprio texto que fala, é a linguagem e, 

somente ela, como pontuou Barthes. O narrador está de acordo com as regras enunciativas 

propostas por quem escreve, sendo ele um dos aspectos da narrativa, atuando no processo de sua 

construção. Ele, como o coro satírico da epopeia, é o espectador ideal e o único que vê o 

desdobramento da cena. Desta forma, o leitor ducharmiano nunca está sozinho. O humor e a ironia 

são estratégias recorrentes na diegese textual.  

 A importância da escrita ducharmiana, como meio de busca identitária, que ora parodia, ora 

se apropria dos textos canônicos europeus, é uma forma de reciclagem cultural. A paródia seria um 

recurso profanador por excelência. Segundo Agamben (2007), o elemento satírico é um movimento 
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transgressor do autor que pode ser analisado como um gesto profanador.  Neste viés estamos diante 

de um narrador onisciente que faz o papel de coro dentro da narrativa. Ele provoca o riso do que 

não seria risível: "Riez! Riez! Quoi? Je fais de mon mieux!" (DUCHARME, 1969, p.102). O jogo 

dialógico proposto pelo narrador não está comprometido em esclarecer as armadilhas do texto, mas 

sim em inebriar o leitor, se dirigindo a ele de maneira envolvente utilizando recursos tais como 

"mon ange", "douce amie", "cher lecteur", que criam uma verossimilhança enunciativa e 

aproximam a enunciação de quem o lê. Nesse tipo de narrativa o leitor é convidado a participar do 

discurso "croyez-moi" (DUCHARME, 1966, p.50). "- C'est Bérénice Einberg qui vous le dit." 

(DUCHARME, 1966, p.287). " - C'est Bérénice Einberg qui vous le demande." (DUCHARME, 

1966, p.289) "- Mes amis, haïssons d'emblée!" (DUCHARME, 1966, p.375). Ele é convidado a se 

manifestar, a corrigir ou a se deixar guiar cegamente.  

 Ducharme escolhe um tipo de retórica e se beneficia dela, o narrador fala de acordo com as 

regras do que está implícito, como pontuou Agamben (2007), quando ele situa o autor como parte 

do próprio processo enunciativo e, por conseguinte, estabelece uma função para quem lê, já que: "o 

leitor não pode deixar de soletrar o testemunho, não pode, por sua vez, deixar de transformar-se em 

fiador do próprio inexato ato de jogar, de não se ser suficiente." (AGAMBEN, 2007, p.56).  Embora 

Réjean Ducharme tenha se mantido longe dos holofotes para privilegiar a obra, mostra-se 

fundamental não em uma perspectiva biográfica, mas no vazio que possibilita a leitura e o gesto da 

escrita como intenção de estabelecer um diálogo com o leitor.  

 

1.4 – Je me souviens   

 

 De acordo com o historiador Jocelyn Létourneau, a Revolução Tranquila foi um passo 

importante para o pensamento coletivo quebequense, mas reproduziu, em algumas instâncias, uma 

memória, quase que herdada, de inferioridade. O horizonte de ruptura com o passado, que parecia 

inalcançável, foi possível, mas sempre de fora para dentro, a partir do olhar do outro. Construir seus 

horizontes e perspectivas como outro e, por conseguinte, se tornar reconhecido por ele, se tornou 

quase uma obsessão que, segundo o autor, é a referência que os quebequenses têm de si. Esse 

pensamento de inferioridade, que perdura ainda hoje, denota uma memória coletiva ligada ao 

fracasso. Létourneau questiona se um dia será possível sair desse círculo vicioso, ou seja, de uma 

visão pós-colonizada da experiência quebequense. A este questionamento ainda não foi possível 

responder. Para outros pensadores, como Gérard Bouchard (1996), em contrapartida, a construção 
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de uma identidade quebequense passaria por quatro processos: ruptura com a ex-metrópole; 

apropriação simbólica dos novos espaços; recomeço coletivo e emancipação política. Infelizmente a 

soberania quebequense esbarrou nos fracassos dos referendos, mas ainda continua evidente nos 

anseios dos quebequenses.   

 Para Stuart Hall as identidades modernas estão deslocadas, uma vez que, no final do século 

XX, as mudanças foram tantas, que questões como "paisagens culturais de classe, gênero, 

sexualidade, etnia, raça e nacionalidade" (HALL, 2015, p. 10), que antes eram tidas como bases 

sólidas, estão se fragmentando. Ainda seguindo seu pensamento, essas mudanças estão alterando 

nossas identidades pessoais, provocando um descentramento do sujeito. Para colocar em evidência 

essa crise, ele evoca o crítico cultural Kobena Mercer em sua avaliação de que o processo 

identitário só entra em tensão quando algo que se supõe essencial e fixo torna-se objeto de 

questionamentos e dúvidas: 

  

A questão da "identidade" está sendo extensamente discutida na teoria social. Em 

essência, o argumento é o seguinte: as velhas identidades, que por tanto tempo 

estabilizaram o mundo social, estão em declínio, fazendo surgir novas identidades e 

fragmentando o indivíduo moderno, até aqui visto como um sujeito unificado. A 

assim chamada "crise de identidade" é vista como parte de um processo mais 

amplo de mudança, que está deslocando as estruturas e processos centrais das 

sociedades modernas e balançando os quadros de referência que davam aos 

indivíduos uma ancoragem estável no mundo. (HALL, 2015, p. 9) 
 

 No que tange à identidade, percebemos que ela é um processo que deveria ser pautado na 

diversidade, em um espaço neutro universal. Esta identidade composta por inúmeras memórias, 

"algumas vezes contraditórias e não resolvidas" (HALL, 2015, p. 11), choca-se contra a ideia de 

algo estável e estático como se pensava ser a identidade. Para Hall, o sujeito pós-moderno não 

possui uma identidade fixa, essencialista, mas móvel, transformada continuamente. De acordo com 

ele, existem três concepções diferentes de identidade relacionadas ao percurso do sujeito ao longo 

da história. A primeira é o sujeito do Iluminismo, que é um indivíduo centrado, racional, voltado 

para si, que emerge ao nascer e permanece o mesmo ao longo do seu desenvolvimento, de maneira 

idêntica. O segundo é o sujeito sociológico formado em relação aos outros e, portanto, possui uma 

identidade interativa de diálogo entre o "eu" (interno) e a sociedade (externa). Por último, temos a 

identidade do sujeito pós-moderno, cuja identidade é fluida, móvel, formada e transformada 

continuamente. Ele é definido historicamente e não biologicamente e se caracteriza pela mudança e 

inconstância, aderindo a diversas identidades de acordo com o contexto. Segundo Hall, as 



27 

 

identidades que pertencem a um determinado mundo social estão em declínio, uma vez que a 

sociedade está em constante modificação, fazendo com que novas identidades apareçam.  

 Para Létourneau (2000), a identidade quebequense foi baseada em clichês, sobre uma 

lembrança representativa de si e não a partir das perspectivas que distinguem os anglófonos 

(conquistadores) e quebequenses (conquistados). O discurso coletivo do Québec deveria levar em 

consideração todo processo de diferenças que permearam a história franco-canadense, cuja 

ressignificação dar-se-á quando o sujeito francófono se transformar em ator do presente e não mero 

representante do passado, como reiterou Létouneau: "Or, le défi, que doivent relever les Québécois, 

n'est pas d'opter pour une mémoire fondée sur la démission ou le mépris envers le passé. Ce défi est 

plutôt de discerner ce qui, dans l'ayant été, doit être réassumé au nom des valeurs et des contextes 

du présent." (LÉTOURNEAU 2000, p.22) 43. Avaliar a memória e escolher no presente o que 

permanecerá do passado é um processo que permitirá novas soluções históricas e um possível 

refundamento enquanto nação soberana, utilizando a memória como " 'tremplin' et 'source' de défi 

envisageant l'avenir" 44 (LÉTOURNEAU, 2000, p.22). 

 De acordo com Maurice Halbwachs, a memória deve ser entendida também, ou, sobretudo, 

como uma manifestação coletiva e social, isto é, um fenômeno produzido coletivamente baseado em 

mudanças constantes. Partindo deste pressuposto, como se pode organizar uma memória que foi 

constantemente usurpada? Seja por meio da constante ameaça ao território ou à língua, a vida dos 

quebequenses, desde o início, não lhes permitiu uma adesão coletiva por coesão, isto é, um ponto 

em comum dentro da história que agisse como um amálgama em prol de um bem. Para o autor, "não 

é na história aprendida, mas na história vivida que se apoia a memória" (HALBWACHS, 1990, 

p.40), sendo que devemos entender a história não como uma sucessão cronológica de 

acontecimentos e datas, mas como um momento que se diferencie dos outros: 

 

Não é suficiente reconstituir peça por peça a imagem de um acontecimento do 

passado para se obter uma lembrança. É necessário que esta reconstrução se opere 

a partir de dados ou de noções comuns que se encontram tanto em nosso espírito 

como no dos outros, porque elas passam incessantemente desses para aquele e 

reciprocamente, o que só é possível se fizeram e continuam a fazer parte de uma 

mesma sociedade. Somente assim podemos compreender que uma lembrança pode 

ser ao mesmo tempo reconhecida e reconstruída. (HALBWACHS, 1990, p.22) 
 

                                                 
43 "Ora, o desafio que os quebequenses devem enfrentar não é o de optar por uma memória baseada em resignação ou 

desprezo pelo passado. Esse desafio é antes discernir o que, no passado, deve ser reassumido em nome dos valores e 

contextos do presente." (Létourneau, 2000, p.22) 
44 " 'trampolim' e 'fonte' de desafios almejando o futuro" (LÉTOURNEAU, 2000, p.22) 
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Por muito tempo a memória quebequense remetia ao sentimento de luto, de vazio, causado 

pela ex-metrópole que os abandonou e por um passado de derrotas frente ao invasor inglês. 

Conseguir conjugar a memória do passado no presente, almejando por um futuro sem o peso 

alienante do fracasso, é o caminho de uma sociedade cujas memórias "projettent une ombre de 

desespoir sur l'avenir, alors même qu'elles devraient être la source." 45 (LÉTOURNEAU, 2000, 

p.17).   

O lema "Je me souviens" 46, inscrito nas placas dos automóveis do Québec, denota essa 

herança pesada. Segundo Jocelyn Létourneau, em Passer à l'avenir, "la question de fond est celle de 

savoir comment il est possible d'oublier en se souvenant, c'est-à-dire, de vivre le rappel du passé 

sans être oblitéré par son fardeau [...]" 47 (LÉTOURNEAU, 2000, p. 170). Conseguir ressignificar o 

passado e transformar essa memória, que é um fardo, em uma memória libertadora e, assim, 

conseguir criar um futuro pautado nas conquistas do presente, é um desafio. Segundo o autor, os 

quebequenses sofrem de um transbordamento de memórias alienantes e seria necessário ultrapassar 

esses questionamentos para criar raízes americanas. Olhar para sua história a partir do ponto de 

vista do outro, mimetizando os valores e os costumes, foi um entrave para o processo de seguir em 

frente, de sair do status de colonizados para atores do presente, em direção ao futuro. Desconstruir o 

discurso pautado na "miséria-melancolia-refundação" (LÉTOURNEAU, 2000, p.170) é um desafio 

para os pensadores quebequenses, o que, segundo Létourneau, remete a esse sofrimento, às 

lamentações de um povo cuja visão de mundo passa pelo olhar do outro. Para ele, essa visão 

pessimista do grupo impede a reflexão sobre a ambivalência fundadora, tornando quase impossível 

analisar as tensões entre o indivíduo e a sociedade.  Em diálogo com Halbwachs, cujo conceito de 

lembrança está ligado a "uma imagem engajada em outras lembranças" (HALBWACHS, 1992, p. 

50), Michael Pollak, sociólogo austríaco, nos diz que são os acontecimentos vividos por tabela que 

nos proporcionam o pertencimento, eles estão tão incrustados no imaginário que é quase impossível 

dizer se aconteceram ou não:  

 

Quais são, portanto, os elementos constitutivos da memória, individual e coletiva? 

Em primeiro lugar, são os acontecimentos que eu chamaria de "vividos por tabela", 

ou seja, acontecimentos vividos pelo grupo ou pela coletividade à qual a pessoa se 

sente pertencer. São acontecimentos dos quais a pessoa nem sempre participou, 

mas que, no imaginário, tomaram tamanho relevo que, no fim das contas, é quase 

                                                 
45 "projetam uma sombra desesperadora sobre o futuro, sendo que elas deveriam ser a fonte" (2000, p.17) 
46 "Eu me lembro." 
47 "a questão fundamental é saber como é possível esquecer lembrando, ou seja, viver a lembrança do passado sem ser 

bloqueado por seu fardo." 
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impossível que ela consiga saber se participou ou não. (POLLAK, 1992, p.2) 
 

 Deixar o passado em direção ao futuro só será possível a partir de uma construção dialética 

com as alteridades culturais e não a partir de uma perspectiva individualista do sujeito. As tensões 

propiciadas pelos questionamentos revelam-se como um surplus para a coletividade. Reconhecer 

para reconstruir mostra-se um passo difícil, devido às contradições causadas pelas tensões 

provocadas por uma reflexão social. A tão sonhada unidade quebequense corre o risco de cristalizar-

se e esmagar outras memórias em prol de uma memória oficial que não dialogaria com as 

diversidades, com as diferenças. Representar a memória apenas por aquela advinda do povo 

fundador, isto é, o ocupante europeu, é não considerar o autóctone, aquele que já vivia nas Américas 

antes da chegada do "outro". É o que indaga Gérard Bouchard: "[…] comment faire une mémoire 

longue avec une histoire courte?" 48 (BOUCHARD, 1998, p.8). Segundo ele, o dilema social 

compreende o questionamento do que deve ser exaltado e o que deve ser abandonado. Deve-se 

contar a história baseada em uma memória engendrada pela mãe pátria ou aquela dos autóctones, ou 

decretar uma memória a partir do zero? 49. Estas são questões que permeiam o imaginário 

quebequense em relação à sua identidade: "[...] énoncer que ce qui tient lieu d'identité c'est le 

processus même de recherche, de construction et de reconstruction identitaire." 50 (BOUCHARD, 

1998, p.9). 

 Embora a união entre os canadenses-francófonos e a Igreja Católica tenha sido necessária no 

século XIX e perdurado até o início do século XX, mostrar-se de souche, pure laine51, como forma 

de demonstrar unidade e pertencimento à terra, herança étnica de linhagem pura ligada direta e 

exclusivamente aos primeiros colonos franceses, mesmo que tenha sido fundamental para manter 

uma certa coesão social, em contrapartida serviu como aprisionamento étnico, pois engendrou um 

complexo linguístico assim como possibilitou um comportamento alienante diante da França, uma 

vez que introjetou um sentimento de inferioridade em relação à ex-metrópole. Para Halbwachs, 

citando Charles Blondel, "[...] para que esse passado empírico, lógica e socialmente possível, nos 

pareça se identificar com nosso passado real é preciso que em algumas destas partes, pelo menos, 

haja algo a mais do que uma reconstituição feita com materiais emprestados" (HALBWACHS, 

1990, p.24), isto é, evocar o passado é um processo de construção permeado pela relação que temos 

                                                 
48 "[...] como conceber uma memória longa com uma história curta?" (BOUCHARD, 1998, p.8) 
49 Bouchard, 1998. 
50 "[...] afirmar que o que define a identidade é o próprio processo de busca, de construção e reconstrução identitária." 

(BOUCHARD, 1998, p.9) 
51 Expressão que denomina os descendentes dos primeiros franceses que colonizaram o Canadá. 
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com as memórias herdadas.  

 A memória se apoia no todo, nas lembranças comuns, uma vez que "a memória coletiva tira 

sua força e sua duração do fato de ter por suporte um conjunto de homens, os quais, não obstante, 

são indivíduos que se lembram, enquanto membros do grupo." (HALBWACHS, 1990 p.34). A 

memória coletiva, embora esteja repleta de memórias individuais, não se confunde com esta. 

Létourneau, ao ministrar a conferência Passer à l'avenir: mémoire, histoire et identité dans le 

Québec d'aujourd'hui (2012), chamou a atenção para o fato de alguns pensadores se pautarem na 

dualidade de incompletude da identidade quebequense que revela, de um lado, um vazio europeu e, 

do outro lado, a de americano inacabado. Segundo o autor, é necessário olhar para o passado e 

reconhecer o papel do povo canadense-francês dentro do espaço territorial que ele habita, não como 

excluídos desta construção ou como estrangeiros da história. É preciso colocar-se numa posição de 

destaque, adotando uma atitude pós-colonial e se assumindo como ator de sua experiência coletiva, 

considerando o "outro", canadense-anglófono, como um elemento distinto e diverso de sua história, 

e não como horizonte a ser alcançado.  

 De acordo com Pollak "cada vez que uma memória está relativamente constituída, ela efetua 

um trabalho de manutenção, de coerência, de unidade, de continuidade, de organização" (1992, p. 

7). Muitas tensões são provocadas pela divergência entre os intelectuais quebequenses, muitos 

acham que o anseio por um nacionalismo identitário soa como racismo, intolerância, 

antidemocracia e até xenofobia em direção aos anglófonos. Para Bouchard, o nacionalismo 

quebequense hoje, do qual ele é partidário, não está ligado ao do pure laine, mas sim a uma 

construção identitária de pertencimento, a um desenvolvimento coletivo de compreensão territorial 

e de um Estado de direito, que exprime as aspirações de uma sociedade que está se constituindo 

enquanto coletividade política. De acordo com o autor, o nacionalismo quebequense nasceu na 

Revolução Tranquila e possibilitou reformulações econômicas e sociais, cujo resultado mais 

importante, foi se desfazer do velho nacionalismo impregnado de referências religiosas e de 

símbolos que remetiam à ex-metrópole. Para ele, o nacionalismo não é uma oposição, mas sim uma 

autoafirmação. 

Para o pensador Halbwachs, as Américas conseguiram uma espécie de emancipação durante 

o século XIX e início do século XX, no entanto, parece-nos que o Québec, em uma análise sócio-

políticocultural, não faz parte deste processo, uma vez que, mesmo a Literatura, até a década de 

1940, estava atrelada a um movimento que reproduzia a estética francesa. Sob o domínio do clero e 

do Estado, que queriam impedir o êxodo rural (oitenta por cento da população vivia na zona rural), 
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disseminou-se a ideia do colono puro, como meio de construir uma sociedade mais próxima àquela 

de origem. A utopia do terroir visava impedir a contaminação dos ruralistas por aqueles que viviam 

nos espaços urbanos. Essa idealização do cultivo rural, dos valores patriarcais, da ocupação do 

território, paisagens, práticas linguísticas e do catolicismo, refletiam o pensamento conservador 

daqueles que estavam no poder.  Este sistema que começou em 1846 e perdurou até 1945, foi 

abalado pelo êxodo para Montréal e os Estados Unidos que representavam a modernidade. De 

acordo com Maurice Arguin (1985), no ensaio Le roman québécois de 1944 à 1965, podemos 

dividir a literatura romanesca canadense-francesa em dois períodos: uma primeira parte mítica 

(1837-1937) e a segunda parte um contra-mito (1937-1965), de acordo com o desenvolvimento da 

sociedade. A estética literária da época, representada por alguns escritores, manifestou-se exaltando 

o valor territorial, a importância de manter a identidade canadense-francesa ameaçada e, assim, o 

retorno à terra: 

A história da América, até o início do século XIX e desde as primeiras colônias, 

está estreitamente ligada à história da Europa. Durante todo o século XIX e até o 

presente, parece que dela se desligou. Como um povo que tem atrás de si apenas 

uma curta história representaria para si o mesmo tempo que outros cuja memória 

pode remontar a um passado longínquo? É através de uma construção artificial que 

se faz esses dois tempos penetrarem um no outro, ou que os colocamos um ao lado 

do outro, sobre um tempo vazio, que nada tem de histórico, já que definitivamente 

este nada mais é do que o tempo abstrato dos matemáticos. (HALBWACHS, 1990, 

p.73) 
 

 Em contraposição a esse viés literário, um importante defensor da liberdade e crítico de 

qualquer tipo de dominação e imposição foi o escritor quebequense Réjean Ducharme. O 

inconsciente coletivo imbuído pela memória do fracasso (o abandono da França, a perda da guerra 

contra os anglófonos etc) é parte constitutiva do ethos quebequense que será transmitido pela 

produção literária da obra ducharmiana. Em suas obras, o escritor delegou voz a personagens que se 

rebelavam contra qualquer tipo de controle cultural, social ou religioso, personagens complexos que 

buscam se desvencilhar do que lhes foi designado como destino, procurando uma identidade própria 

em meio a um turbilhão de sentimentos. Personagens transgressores, como Bérénice Einberg 

(L'avalée des avalés, 1966), que irá se rebelar contra a imposição religiosa de seus pais, ou 

Colombe Colomb (La fille de Christophe Colomb, 1969), cujo próprio nascimento já representa uma 

violação do que é considerado natural, ou Ivugivik/Chateaugué (Le nez qui voque, 1967), que 

representa a história inscrita em terras canadenses, mas cuja origem híbrida e desterritorializada 

culminará em seu fracasso. As três obras escritas no mesmo período evidenciam a busca pelo 
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deslocamento identitário, ou seja, a migração do rótulo "canadense-francês" para a identificação de 

"quebequense". Em La fille de Christophe Colomb, que foi considerada pela crítica quebequense 

como o primeiro "romance americano", não só pela quebra da estética literária (o romance é 

versificado com características textuais de uma epopéia), mas também pela construção discursiva 

que parodia o processo histórico (Colombe é filha do navegador genovês Cristóvão Colombo, 

denotando todo o hibridismo do ser americano). Ducharme pratica não só a reciclagem do cânone 

literário, mas também a antropofagia deste mesmo cânone, evidenciada pelo vilipendio físico 

sofrido por Colombe ao longo de seu périplo pelo mundo, como demonstrou Arnaldo Rosa Vianna 

Neto em sua tese de Doutorado, intitulada: Movências e mutações em construções identitárias das 

Américas: cartografia dos imaginários em narrativas de Nélida Piñon e Réjean Ducharme. De 

acordo com o crítico, as perdas e a antropafagia sofrida pela heroína dialogam com aquelas sofridas 

pelas Américas com a chegada dos europeus, isto é, o corpo de Colombe configura-se como 

metáfora para as agressões praticadas contra os autóctones e os assaltos aos bens naturais das 

Américas. Já em Le nez qui voque, o protagonista Mille Milles usa sua narrativa para se apropriar 

do cânone europeu e romper com este, em um processo de autoengendramento no qual se elabora 

um ethos cultural, por meio da linguagem, com as características americanas. Ivugivik, personagem 

do livro, que possui origem esquimó, é desterritorializada depois de ter sua identidade apagada e 

recriada por Mille Milles, transformando-se em Chateaugué, que, diante de um futuro incerto, 

decepcionada com a quebra do pacto de incorruptibilidade sociopolíticocultural por seu 

companheiro Mille Milles e sem um passado em que pudesse se apoiar se suicida. Em L'avalée des 

avalés, Bérénice Einberg toma as rédeas de sua vida com o objetivo de evitar ser "engolida", 

conforme se anuncia no título do romance, pelas instituições sociais. Para tal, ela se apropria da 

língua francesa e a transgride, criando o bérénicien (a língua de Bérénice), ressignificando o signo 

da língua padrão. Bérénice, Colombe e Chateaugué são exemplos de um transbordamento 

ethoetnocultural, ou seja, a expressão de uma angústia que as torna ao mesmo tempo "avalées et 

avalantes" 52. Elas devem recriar seus mundos, seja por meio de uma nova língua53, por adaptação 

ou por uma metamorfose contínua que as transformará em sujeito e objeto de ressignificação:  

 

[...] Il faut trouver les choses et les personnes différentes de ce qu'elles sont pour ne 

pas être avalé.  [...] Je ne veux pas éprouver, mais provoquer. Je ne veux pas subir. 

                                                 
52 "engolidas e engolidoras" 
53 A protagonista criará o bérénicien, língua inventada por ela, que, segundo Kenneth W. Meadwell, (2006) é uma 

maneira de se afastar do mundo dos adultos, ou seja, de qualquer opressão sociocultural. 
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Je veux frapper. Je ne veux pas souffrir. […] Il faut, à l'exemple du géant noir 

gardien des génies malfaisants, se faire fouetter pour ne pas s'endormir. S'il le faut, 

pour garder mes paupières ouvertes, j'arracherrai mes paupières. Je choisirai le sol 

de chacun de mes pas. (DUCHARME, 1966, p. 40-43). 
 

 Essa necessidade de preenchimento e o sentimento de incompletude e asfixia pelo vazio são 

características de alguns dos personagens ducharmianos que, naturalmente violadores das leis 

universais e, ao mesmo tempo, violados por elas, voltam às origens para seu refazimento. 

Ducharme, em seu discurso literário, que é defensor da manutenção da memória do fracasso como 

tentativa de ascensão à "liberdade", fará apropriações e ressignificações na escrita de suas obras, ora 

ironizando ora parodiando a hegemonia do cânone histórico literário europeu.  

 

1.5 – L'avalée des avalés enquanto ethos literário: a posição do bastardo 

 

 Neste viés identitário, a literatura teve um papel muito importante, pois foi por meio dela 

que muitas vozes dissonantes emergiram como forma de resistência e ruptura com o modelo 

europeu. Os paradigmas discursivos engendrados pela colonização serviram como base para as 

críticas feitas por Réjean Ducharme em suas narrativas quando, ao se apropriar dos cânones, 

europeus, ressignificou-os por meio da paródia, rejeitando-o como modelo, mas, ao mesmo tempo, 

homenageando-o (LÉTOURNEAU, 2000). A paródia, como contradiscurso, subverte o cânone ao 

destruir as referências e inscrever as diferenças como elemento textual. Ela atua como lugar de 

reivindicação discursiva em que as bases do texto de origem permanecem, mas são enxertados 

elementos díspares e transgressores de gênero, dialogando assim com a crise identitária pós-

moderna em que o sujeito se compreende em um movimento constante de ressignicação visando 

romper com os paradigmas. Deste modo, a narrativa ficcional ducharmiana faz surgir personagens 

como Bérénice, narradora-protagonista do livro L'avalée des avalés, primeiro romance publicado de 

Réjean Ducharme. Consciente de sua filiação "ilegítima" 54, Bérénice resolve se rebelar contra os 

pais que a abandonaram55. A personagem busca sua origem e, ao perceber a indiferença de seus 

pais, rejeita-os, com o objetivo de ser ela mesma seu ponto de partida: "Au fond personne n'a de 

mère, au fond je suis ma propre enfant" (DUCHARME, 1966, p. 28-29). Ao rejeitar seus pais ela 

reconhece sua bastardia, termo este que dialoga com o conceito desenvolvido por Gérard Bouchard, 

                                                 
54 Embora seja filha do casal Einberg, Bérénice não se sente parte da família e, desde pequena, sofre com o desprezo do 

pai e a indiferença da mãe.  
55 Bérénice foi enviada para a Califórnia, depois para a casa de seu tio Zio em Nova York e por fim a Israel.   
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segundo o qual o quebequense é fruto de um abastardamento ao ser abandonado pela metrópole 

fundadora. Bérénice é a expressão da necessidade de se recriar a partir de um sentimento que seja 

capaz de restituir ao quebequense sua autoestima. Nesse sentido, a narradora-protagonista afirma 

que se reinventará a partir "du peu d'orgueil que j'ai." (DUCHARME, 1966, p. 42).  

 Nesta Dissertação, o conceito de bastardia desenvolvido por Bouchard em L'Amérique, terre 

d'utopie? (2002) dialoga com o deslocamento familiar de Bérénice, pois, assim como a personagem, 

o quebequense busca sua desfiliação europeia por meio de uma emancipação política e cultural na 

tentativa de se reinventar enquanto indivíduo e criar mitos fundadores que remontem às origens da 

chegada dos primeiros colonos ao Canadá e que ainda habitam, de certa forma, o imaginário 

quebequense, como aqueles materializados nas figuras do québécois pure laine, o québécois de 

souche, o coureur des bois e o bûcheron, retomados por Monique LaRue nas figuras do arpenteur e 

do navigateur56. Em relação à figura do bastardo e sua relação com as origens da ex-metrópole, 

Gérard Bouchard considera que: 

 

Ce nouveau rapport au monde qui semble se constituer au croisement du désarroi 

postmoderne et de la déshérence européene, c'est ce que j'appelle la position du 

bâtard. Je précise tout de suite que ce rapport n'est évidemment pas exclusif; il n'est 

qu'une figure en train de prendre forme parmi d'autres, dans le foisonnement actuel 

de la culture. Mais il n'est pas une figure quelconque dans la mesure où elle prend 

la stature d'une sorte de paradigme, d'un principe producteur et organisateur des 

perceptions et des connaissances.57 (BOUCHARD, 2000, p.3)      

 

 A dizimação indígena, a Nova França nas Américas e o protestantismo fazem parte da 

memória identitária quebequense e como tal são partes representantes do imaginário coletivo. O 

Québec, como parte constituinte das Américas e herdeiro ilegítimo francês, para muitos escritores, 

evoca um passado de perdas que o impede de ultrapassar as fronteiras do discurso vitimista e 

redutor. O autoengendramento como forma de remontar às origens configura-se como um passo 

importante no percurso do quebequense, para que consiga tornar a desfiliação positiva sem 

                                                 
56 Essas figuras pertencem ao imaginário coletivo quebequense. O québécois pure laine e o québécois de souche são 

figuras utilizadas para designar aqueles quebequenses que possuem ascendência dos primeiros europeus que chegaram à 

América do Norte. O coureur de bois e o bûcheron eram os desbravadores da terra que, no século XVII, negociavam 

peles e couro de animais com os ameríndios. Os termos arpenteur e navigateur foram apresentados em uma conferência 

por Monique Larue em 1996 para designar os representantes da Literatura quebequense de hoje. Para ela essas figuras 

são "deux faces de notre identité" (1996 p.26). O arpenteur representa o guardião da memória coletiva, e o navigateur 

representa o futuro do Québec.  
57  "Essa nova relação com o mundo, que parece constituir-se no entrecruzamento da desorientação pósmoderna e do 

deserdamento europeu, é o que chamo de a posição do bastardo. Afirmo em seguida que essa relação não é 

evidentemente exclusiva; é apenas uma figura que começa a tomar forma entre outras, na atual afluência da cultura. 

Entretanto ela não é uma figura qualquer, na medida em que ganha a estatura de uma espécie de paradigma, de um 

princípio produtor e organizador das percepções e dos conhecimentos." (BOUCHARD, 2000, p.3) 
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abandonar o hibridismo étnico e cultural, isto é, conjugar as diversas identidades que compõem sua 

identidade. Nesse viés de autoengendramento, a obra ducharmiana atua, enquanto metáfora literária, 

como um referenciador histórico, uma vez que faz emergir as tensões sociais no campo discursivo 

enquanto ultrapassa as fronteiras identitárias configuradas em personagens como Bérénice, 

Colombe Colomb e Chateaugué, as quais representam a busca (im)possível pelas origens que lhes 

possibilitariam um recomeço.  

L'avalée des avalés foi a primeira a ser publicada, embora não tenha sido a primeira a ser 

escrita. A estética de Ducharme, segundo Gilles Marcotte (1989) 58, marca o rompimento com o 

romance de terroir59 e o romance urbano tão presentes na Literatura do Québec até a década de 60. 

Como já dissemos em capítulos anteriores, a Literatura como expressão identitária do Québec só foi 

possível a partir de 1960, uma vez que do século XIX até 1940 a expressão literária era pautada por 

valores cristãos que reforçavam o cântico à terra e o corrompimento urbano provocado pela 

expansão das cidades. A Igreja Católica, que dominava as Instituições à época, fomentava um tipo 

de escrita que atrelava o ainda canadense-francês às maneiras e costumes do Québec colonial. De 

acordo com Vianna Neto, a Literatura canadense-francesa era baseada em valores patriarcais e no 

modelo rural de cultivo à terra atrelado à memória coletiva que mantinha o ethos campesino 

transmitido por gerações comprometidas com os valores morais cristãos. Era uma Literatura 

compromissada em salvaguardar os valores tradicionais, mantendo, desta forma, a posse do 

território. Ainda de acordo com Vianna Neto, "A religião, a preservação da língua, a apropriação do 

território e o culto à terra, constituíram, assim, elementos importantes do nacionalismo canadense-

francês." (2014, p.7). A partir da década de 40, constata-se o surgimento de uma literatura urbana, 

que expressava o confronto entre duas realidades distintas: o francófono pobre pertencente à terra e 

o anglófono bem-sucedido, símbolo do urbano e industrial. A ideologia de terroir, ao negar o 

urbano e as mudanças advindas da modernidade, criou uma aversão nas elites rurais que não tinham 

interesse em mudar o modus vivendi campesino, desse modo, todos os aspectos ligados à 

industrialização foram rechaçados. A Igreja, com o intuito de manter a língua francófona face à 

ameaça anglófona, e seu poder religioso em relação ao avanço protestante, foi de suma importância 

para a manutenção do ethos campesino: 

 

Naquele contexto, o roman du terroir quebequense desempenhou um papel 

exemplar como agente do processo de difusão do nacionalismo conservador 

                                                 
58 "Ei-lo, portanto, enfim, nosso romance americano, e eis seu próprio descobridor." (MARCOTTE, Gilles, 1989, p.93) 
59 Literatura de expressão rural. 
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canadense-francês, não só como instrumento destinado a legitimar a ordem 

estabelecida e o modo de vida tradicional, mas também como meio utilizado 

ideologicamente para desqualificar e marginalizar tudo que o fosse estrangeiro ou 

incompatível com aquele modo de vida. (VIANNA NETO, 2014, p.9) 

 

 

O romance rural tinha como objetivo salvaguardar os valores tradicionais, como a família, a 

língua e a terra. Com a industrialização e a expansão econômica, começaram a aparecer os 

primeiros romances urbanos que perduraram até a década de 1960, momento em que ocorre a 

Revolução Tranquila, movimento que irá romper com as estruturas sociais, políticas e econômicas. 

Nesse contexto histórico é que surge a obra ducharmiana, na qual se inscreve uma narratividade de 

contestação e reflexão. O autor, por meio de seus duplos narrativos, convida o leitor a mergulhar em 

um universo de tensões, revolta e ressignificação histórica e cultural. A personagem Bérénice é um 

exemplo da expansão de fronteiras metaforizada pelo autor, uma vez que, em seu exílio, ela 

percorrerá o desmesurado e fantástico território entre New York e Israel. A família Einberg 

representa, através da metáfora literária, a divisão vivida pelo povo quebequense. Por meio de um 

contrato, os progenitores M. Einberg e Mme Einberg, representantes das duas principais religiões 

ocidentais, dividiram a educação da prole da seguinte maneira: o primeiro filho seria educado na 

religião católica e o segundo aos judeus e "[...] ainsi de suite jusqu'au trente et unième" 

(DUCHARME 1966, p. 12). 

 Bérénice Einberg, personagem narradora, começa sua narrativa com nove anos de idade. 

Nno entanto, suas palavras revelam uma maturidade existencial encontrada por vezes nos adultos, 

ela representa o excesso: "Tout m'avale. Quand j'ai les yeux fermés, c'est par mon ventre que je suis 

avalée, c'est dans mon ventre que j'étouffe. Quand j'ai les yeux ouverts, c'est parce que je vois que je 

suis avalée, c'est dans le ventre de ce que je vois que je sufoque." (DUCHARME, 1966, p.9).  

Embora dotada de uma capacidade reflexiva, a narradora revela também a sensibilidade e as 

angústias próprias da criança que, perante uma família desestruturada, tenta manter-se vigilante. A 

relação no âmbito familiar é conflituosa uma vez que não é pautada pelo amor, mas sim pelo poder 

e pela troca. O casal se detesta e utiliza seus filhos como meio de provocar a inveja e a ira no outro: 

 

– Regarde sous ton assiette! me lance-t-il d'une voix blanche. 

Méfiante, je soulève mon assiette pleine de potage. C'est un billet. Je l'escamote et 

le déplie sur mes genoux. Quelque chose tombe par terre. À quatre pattes sous la 

table gigantesque, dans le noir, je cherche. […] Il s'agit d'un soleil d'ivoire hérissé 

des rayons d'opale et de saphir. Opale et saphir! […] Spontanément, 

d'enthousiasme, je montre le bijou à Einberg. Regarde Einberg comme c'est beau. 

[…] Du fond de la table, Chat Mort sourit. A l'autre bout de la table, Einberg serre 
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les poings, grince des dents. Je vois Christian trembler dans ses bottes. Einberg fixe 

sur lui un regard assez méchant pour empoisonner. […]– Enlève-moi ça, Bérénice 

Einberg! Rends-le-lui, et vite. Et demande pardon à Yaveh de ton serment ridicule. 

Quant à toi, Christian, laisse ma fille tranquille. […] Chat Mort se dresse, se porte à 

ma rescousse. Elle ne va pas rater une si belle occasion de tomber sur le dos 

d'Einberg. (DUCHARME, 1966, p. 38-39)  

 

 A narradora manifesta uma repulsa em relação a seu pai, pois ele representa um obstáculo à 

conquista de seu irmão Christian que é tratado "comme un trophée" 60 e ao amor e ódio à mãe. A 

religião, representada por Mauricius Einberg, é a evidência do poder e do limite do homem. M. 

Einberg é indiferente às necessidades de Bérénice "Einberg n'entend plus. […] La plupart du temps, 

il m'ignore." (DUCHARME, 1966, p.25). O interesse do pai está atrelado ao da mãe, isto é, para 

disputar o espaço do outro "Quand Mme Einberg ne dispute pas ma possession, il me trouve tout à 

fait dénuée d’intérêt."  (DUCHARME, 1966, p.25). Einberg é rico e importante e tal como o Deus 

que representa (Yaveh) é um homem de posições impiedosas e bélicas.  Bérénice é dominada por 

este pai que "n'est pas content de m'avoir.” (Ducharme, 1966, p.13). Rejeitada por quem deveria lhe 

dar amor, Bérénice se distancia da família e aos poucos se fecha em seu mundo. 

 A figura paterna da qual Bérénice herda o nome "Einberg" e a religião estabelece com ela 

uma relação complexa e distante. A narradora tenta se distanciar do peso da família, caracterizada 

pela herança nominativa, e aos poucos se torna Bérénice, dona de seu futuro: "Je suis la grande 

Bérénice, la vainqueuse, la témérêtre, l'incorruptable."  (DUCHARME, 1966, p. 182). A afirmação 

do primeiro nome demonstra a tentativa de reiterar sua identidade sem que esteja conectada à 

família, como pontua Hotte-Pillon: 

 

Le système onomastique de Ducharme dépouille le patronyme de l'im-portance que 

lui attribue le code social: c'est le prénom qui devient l'élément prépondérant. 

Contrairement au nom de famille, le prénom n'établit aucun lien de filiation ou de 

dépendance à l'égard des autres; en marquant l'opposition, la différence radicale, il 

affirme l'individualité du sujet, contre toute appartenance à une catégorie. 61 (L. 

HOTTE-PILON, 1992, p. 5) 

  

 Apesar da tentativa de se dissociar de seu pai, ele continua como figura absoluta de poder, 

uma vez que é ele quem decide a educação e o destino de Bérénice. É por vontade dele que ela é 

                                                 
60 DUCHARME, 1966, p.34. 
61 O sistema onomástico de Ducharme retira do patronímio a importância a ele atribuída enquanto código social: é o 

primeiro nome que passa a ser o elemento predominante. Ao contrário do último nome, o primeiro nome não estabelece 

parentesco ou dependência de outros; evidenciando a oposição, a diferença radical, ele afirma a individualidade do 

sujeito, contra qualquer membro de uma classe. (L. HOTTE-PILON, 1992, p.5) 
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privada do contato maternal e enviada ao exílio todas às vezes que ele considerou necessário.  Ele é 

determinante para a relação amor/ódio de Bérénice com a mãe, uma vez que ela é isolada deste 

contado por receio de que ela se torne católica; Mme Einberg tenta se aproximar por diversas vezes, 

mas é recriminada por seu marido, já que a criança representa sua possessão. Por vezes, consciente 

dessa disputa, Bérénice finge um amor excessivo por sua mãe para que os pais se desentendam, fato 

recorrente na obra e motivo de deleite da narradora:  

 

Ça fait enrager M. Einberg. Il tombe sur le dos de Mme Einberg. Ils se querellent 

sans arrêt.  Je les regarde faire en cachette.  Je les regarde se crier à la figure. Je les 

regarde se haïr, se haïr avec tout ce qu'il peut y avoir de laid dans leurs yeux et dans 

leurs cœurs. […] J'aime ça. Parfois, ça me fait tellement plaisir que je ne peux 

m'empêcher de rire. Haïssez-vous, bande de bouffons! Faites-vous mal, que je vous 

voie souffrir un peu! Tordez-vous un peu que je rie! (DUCHARME, 1966, p.13) 

 

  A narradora possui uma relação conturbada com o sentimento amoroso, pois da mesma 

forma que busca o afeto recusa sua existência, da mesma forma que ama seu irmão e sua mãe, sente 

a necessidade de se afastar deles, uma vez que o amor, segundo ela, os torna fracos: 

 

Quand j'étais petite, j'étais plus tendre. J'aimais ma mère avec toute ma souffrance. 

J'avais envie de courrir me jeter contre elle, de l'embrasser par les hanches et 

d'enfouir ma tête dans son ventre. Je voulais me greffer à elle, faire partie de sa 

douceur et de sa beauté. Venu avec la raison, l'orgueil m'a fait haïr le vide amer qui 

se fait dans l'âme afin qu'on aime. Maintenant, ce qu'il faut, c'est rompre tout à fait 

avec Mme Einberg, c'est rendre cette femme tout à fait nulle. (DUCHARME, 1966, 

p.27) 

 

 Em L'avalée des avalés, os sentimentos ganham aos poucos traços de excesso, suscitados 

pela tomada de consciência da narradora. A relação amor/ódio por sua mãe cresce ao longo da 

narrativa. Segundo Nardout-Lafarge, "Pour cette mère un peu évanescente, […] Bérénice éprouve 

successivement des bouffées de haine et des débordements d'amour dont l'égale intensité a 

particulièrement impressionné la critique." 62 (2004, p.222). A protagonista tenta convencer o leitor, 

por diversas vezes, que seu maior desejo é a reciprocidade do amor entre mãe e filha, e assim 

encontrar o amor maternal. Este rêve de fusion63 é concretizado na passagem em que ela delira por 

conta de uma doença: 

                                                 
62 "Por esta mãe evanescente […] Bérénice experimenta recorrentemente pontadas de ódio e transbordamentos de amor 

cuja igual intensidde impressionou particularmente a crítica" É. NARDOUT-LAFARGE, Réjean Ducharme – Une 

poétique du débris, 2004.  
63 Sonho de fusão. É. NARDOUT-LAFARGE, Réjean Ducharme – Une poétique du débris, 2004. 
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C'en est fait de moi. Je perds la tête. Tout à coup, en moi, c'est la rupture des 

écluses, l'éclatement des digues et barrages. Je sais que cette femme est truquée; je 

me le dis, je me le répète.  Mais c'est inutile. Prise d'un grand éblouissement, 

j'oublie tout, perds tout. Je dégringole de tous mes sommets, m'écrase. Je perds 

pied, déboule. Tout me glisse entre les doigts. Tout à coup, comme mue par une 

détente volcanique, je me retourne, me dresse, m'élance, me jette dans ses bras, me 

cramponne à son cou.  Elle m'enlace avec force, sans rien dire.  De longues minutes 

passent. Le silence est si plein, si dur, si riche que, comme au fond de l'eau, je 

n'arrive plus à respirer. J'ai chaud, délicieusement chaud, tellement chaud que j'ai 

l'impression de fondre, de m'évaporer. (DUCHARME, 1966, p.141) 

 

 Assim que passa o efeito desse delírio nervoso, Bérénice tenta mostrar à mãe que o que 

houve foi por causa da doença e que essa afeição temporária não mudaria a relação. Para a 

protagonista, Mme Einberg é comparada a um pássaro e, portanto, é impossível prendê-la, sua 

natureza é a liberdade:  "Ma mère est comme un oiseau. Quand je la prenais dans mes bras, elle se 

raidissait, elle se défendait." (DUCHARME, 1966, p.28).  É a partir dessa constatação que Bérénice 

rebatizará sua mãe, para que ela possa odiá-la ainda mais: "[…] Mme Einberg n'est pas ma mère.  

C'est Chat Mort." (DUCHARME, 1966, p.33). A desmesura do comportamento da personagem 

cresce ao longo da narrativa e, com isso, o ódio por sua mãe é ressignificado o tempo todo. A 

alcunha Chat Mort como referencial materno não compreende todo o sentimento de repulsa 

concebido por Bérénice e, por isso, ela irá renomear mais uma vez sua mãe, como Chameau Mort, 

que se tornará Chamomor. O ato de ressignificar o nome materno revela um desejo de destruir a 

imagem materna e se distanciar de seu mundo. O nome da mãe, em suas três formas, incorpora a 

palavra morte, o que denota na personagem um desejo de aniquilar tudo e todos como forma de 

depuração. Bérénice se recusa a seguir as regras sociais e toda lei a ela imposta. São inúmeras as 

tentativas de agredir sua mãe. Para se vingar de Mme Einberg, a protagonista assassina seus gatos, 

Mauriac I e II, o primeiro morto por, "[…] une fiole de teinture d'iode" 64 que ela misturou no leite, 

o segundo, com um pedaço de madeira com o qual ela bate nele até a morte e "[...] l'enterre de façon 

que la queue dépasse" 65 a cova. Nos dois casos, ela retrata, de maneira quase lúdica, sua crueldade, 

fazendo com que o leitor compactue com o ato. Para o enterro de Mauriac II, Bérénice, de maneira 

blasfêmica, compara a cauda do gato, que ultrapassa a cova, com o símbolo cristão na representação 

da morte do Cristo: "[...] la croix du Christ à la surface du Calvaire." 66. Assim, Bérénice rompe com 

dois símbolos de devoção: a mãe, na medida em que ela destrói tudo o que Chamomor ama, e a 

Igreja, elemento importante como símbolo da presença francesa no Québec. 

                                                 
64 DUCHARME, 1966, p.84. 
65 DUCHARME, 1966, p.164. 
66 DUCHARME, 1966, p.164. 
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 Assim, em L'avalée des avalés, o desenvolvimento do forte sentimento de ódio pela mãe irá 

culminar com uma ruptura entre a protagonista e Chamomor. Mesmo que sinta uma afeição por ela, 

Bérénice não deixa de transformá-la em ódio: "Pourquoi la présence de cette maudite femme me 

donne-t-elle toujours, plus ou moins, envie de pleurer? Il faudrait que je ferme les yeux. […] Car si 

je succombe à la tentation de l'écouter, elle me pénètre, et je suis finie, morte, vaincue." 

(DUCHARME, 1966, p.306). Para marcar essa ruptura, a protagonista, em sua última visita à 

família67, manifesta seu desprezo pela figura materna: 

 

– Je ne veux pas que tu m'aimes! Christian ne veut pas que tu l'aimes! Nous ne 

voulons rien de toi. Nous n'avons besoin de rien. Nous ne voulons rien accepter de 

toi. Nous ne voulons rien te devoir. Nous ne voulons rien devoir à personne. Nous 

n'avons pas besoin de toi. / – Si je ne suis pas utile, petite singe, à quoi suis-je donc 

utile? / – À toi même. C'est-à-dire, à rien, comme moi, comme tous les autres. Suis-

je utile à quiconque, moi? Est-ce que je me plains? Ce n'est pas si grave. On s'y 

fait; tu verras. Ne dis plus rien. Ne fais plus rien. Fiche-moi la paix. 

(DUCHARME, 1966, p. 309) 

 

 A figura materna tem um papel fundamental na narrativa ducharmiana. Em Le nez qui 

voque, Mille Milles foge de casa sem nunca mais rever seus pais e ainda leva com ele um dinheiro 

subtraído de sua mãe: "[...] je les ai pris dans la cassette où ma maman thèsorise les pièces de 

cinquante cinqs." (DUCHARME, 1967, p.14), denotando uma relação sem vínculo afetivo. Para o 

personagem "Tout ce qu'il y a chez la femme me dégoute." (DUCHARME, 1967, p.199). Outra 

figura materna representada na obra é Questa. Mãe de três filhas, a personagem se comporta de 

maneira inadequada perante as crianças que são obrigadas a conviver com uma mãe constantemente 

alcoolizada. As três crianças possuem o mesmo nome, ato que denota uma falta de relação afetuosa 

com as filhas e uma forma de lhes negar uma identidade. Em La fille de Christophe Colomb há a 

figura da galinha leghorne como mãe de Colombe Colomb. Já em L'avalée de avalés, Mme Einberg 

é um exemplo da condição da mulher em uma sociedade paternalista. Mulher cristã que, embora 

esteja insatisfeita no casamento, é incapaz de se doar emocionalmente aos seus filhos, já que possui 

uma relação de amor e ódio a tudo que está ligado ao esposo. Assim ela não se divorcia, mantendo a 

aparência de uma família tradicional que participa de uma comunidade social cujos valores morais 

estão ligados à religião. A narrativa ducharmiana denuncia a situação em plena Revolução 

Tranquila: 

C'est l'anniversaire de Chamomor. C'est ça qui l'a fait aller s'asseoir sur le banc de 

                                                 
67 Bérénice vaga da Califórnia a New York até finalmente chegar a Israel, local de eterno exílio. 
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pierre, les souliers dans l'eau, la tête sur l'épaule. Elle n'as pas encore trente ans et 

elle n'a plus rien à faire. Reste là et attends. Elle ne peut partir d'ici: elle est mariée. 

Quand on est mariée, il faut rester avec son mari et ses enfants, attendre là que le 

reste de soi-même se soit tout évaporé. Elle ne peut plus bouger: elle est une proie 

facile pour la mort. (DUCHARME, 1966, p. 92) 

   

 O casal Mauritius Einberg e Chamomor evidencia o desastre das relações humanas e 

principalmente o do casamento como instituição falida e como local de aprisionamento feminino. 

Na narrativa ducharmiana é possível perceber a existência de outros casais que refletem esse 

aspecto dominador das relações humanas, como Colombe e Rasoir Éléctrique68, Milles Mille e 

Ivugvic69, Zio e sua esposa70, que sequer possui nome. Em L'avalée de avalés a situação na qual 

está baseada a relação do casal é aquela de uma mulher que ao se tornar adulta71 demonstra 

desprezo para com o marido, já que ele representa aquele que a retirou de sua cidade natal casando-

se com ela ainda criança: 

 

– Tu n'étais pas si dédaigneuse quand je t'ai trouvée, à Varsovie, dans l'égout. Tes 

frères, MM. les colonels, collaboraient. Tes frères, MM. les Polonais, venaient de te 

violer… Je t'ai donné du chocolat. Tu avais si faim que tu l'as mangé dans ma 

main. / – Oui, mes frères collaboraient! Et j'aurais dû collaborer avec eux! À quatre 

nous aurions tué plus de juifs! Il en resterait moins aujourd'hui. Vous ne seriez 

peut-être pas de ceux qui restent. / – Je t'ai offert une cigarette. Tu étais si affamée 

que tu l'as mangée. / – J'étais folle, Mauritius Einberg! Le désespoir m'avait rendue 

folle. J'avais treize ans. J'étais venue dans cet égout pour résister. J'avais dû rompre 

avec des frères que j'adorais. Et ces bêtes m'ont reconnue, se sont jetées sur moi. Ils 

croyaient que je venais espionner. Quand vous m'avez trouvée, j'avais perdu la 

raison. Vous l'avez vu. Et vous en avez profité! Quand vous m'avez épousée, un 

mois plus tard, j'étais encore folle; et vous le saviez! (DUCHARME, 1966, p.104-

105) 
 

 

  Bérénice, espectadora privilegiada das querelas do casal, satiriza o fracasso que é a relação, 

"Pauvre Christian! Tu ne vois pas qu'elle et Einberg se haïssent à se tuer, qu'ils n'en voient plus clair, 

qu'ils ne nous voient pas, qu'ils ne se servent de nous que pour se donner des coups, que pour se 

faire du mal?'' (DUCHARME, 1966, p.72). Ducharme, por meio de seu duplo narrativo, denuncia a 

hipocrisia na qual está inserida a sociedade religiosa ocidental que, baseada em valores morais, vive 

em um estado de letargia ou como ponderou Nietzsche ao criticar os religiosos: "Pessoas para quem 

                                                 
68 Personagens de La fille de Christophe Colomb. 
69 Personagens de Le nez qui voque. 
70 Personagens de L'avalée des avalés. 
71 Elle n'as pas encore trente ans […] (DUCHARME, 1966, p.92) 
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a vida cotidiana é muito vazia e monótona se tornam facilmente religiosas: isto é compreensível e 

perdoável […]." (NIETZSCHE, 2009, p.89). Para o filósofo alemão, a religião é um meio limitador 

que impede o homem de se assumir perante seus atos, de tomar as rédeas de sua vida. Segundo 

Nietzsche, o altruísmo, tão apregoado pelas religiões, não revela o homem real, uma vez que 

"Jamais um homem fez algo apenas para os outros e sem qualquer motivo pessoal; e como poderia 

mesmo fazer algo que fosse sem referência a ele, ou seja, sem uma necessidade interna (que sempre 

teria seu fundamento numa necessidade pessoal)? (NIETZSCHE, 2009, p.95). O casal Einberg é 

incapaz de resolver suas diferenças e seus filhos reproduzem uma guerra secular entre um judeu e 

uma católica que, como revelou Nietzsche ao citar Lichenberg: "É impossível sentir pelos outros, 

como se costuma dizer; sentimos apenas por nós mesmos. […] Não amamos pai, mãe, esposa ou 

filho, mas os sentimentos agradáveis que nos causam." (NIETZSCHE, 2009, p.95): 

Chamomor doit rire dans sa barbe. Dans l'état où je suis mise, je suis devenue pour 

elle une arme plus puissante qu'une fussée intercontinentale à ogive nucléaire. Dans 

le procès de Trente Ans qu'elle livre à Einberg, je suis devenue la preuve à 

l'épreuve de tout, la pièce à conviction incassable. Quoi de plus facile que, des 

larmes de crocodile aux yeux, dire à Einberg: "Regardez ce que vous avez fait de 

ma fille!" Christian dit que, depuis que je suis malade, elle ne cesse de chercher 

querelle à Einberg, de lui crier et de lui pleurer à la face. Elle l'accuse de m'avoir 

empoisonnée la vie. Elle l'accuse d'être moins pince-maille lorsqu'il s'agit d'acheter 

des fusils à Israel que lorsqu'il s'agit de verser des honoraires au médecin de 

Bérénice. Elle lui tombe sur le dos en quatrième vitesse. Elle en profite. Je ne serai 

peut-être pas malade pendant longtemps. ( DUCHARME, 1966, p.136)   
 

  

 Mas embora ela mantenha as aparências, Mme Einberg não perde uma oportunidade de 

provocar seu marido. Segundo o olhar de Bérénice, sua mãe utiliza seus filhos em uma guerra 

deliberada contra M. Einberg. O amor de Mme Einberg é por ela mesma: 

 

Tout ce qui compte pour elle, c'est de prouver ce qu'elle a à prouver à qui elle a à le 

prouver. Tout ce qui importe pour elle, c'est de gagner la guerre qu'elle livre à 

Einberg. Le reste ne compte absolument pas et n'importe absolument pas. Elle n'a 

que faire de Christian, de moi et ces morveux. Ça doit l'attendrir de se regarder être 

si martenelle avec les morveux des autres. Elle doit se trouver bonne, s'aimer. 

(DUCHARME, 1966, p.81) 

 

A figura materna referenciada nas três obras revela uma relação conflituosa, que, na 

metáfora literária, pode ser compreendida como a necessidade do quebequense de organizar sua 

memória em relação ao abandono da ex-metrópole e se assumir enquanto filho bastardo. A família, 

que deveria representar um espaço acolhedor, tende a fracassar enquanto Instuição e se revela 

opressora e limitante, fazendo com que os filhos rejeitem seus progenitores.  
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2 - A NARRATIVA DE DUCHARME COMO EXPRESSÃO IDENTITÁRIA EM LE NEZ 

QUI VOQUE 

 

 Em um momento em que a população do Québec, por um processo de consciência coletiva, 

se dava conta de um possível desaparecimento de sua língua e cultura, por conta dos avanços 

industriais e da soberania anglófona contra um mundo rural e estagnado franco-canadense, o 

romance Le nez qui voque surge como um turbilhão de reflexões em que a própria História do país 

será questionada: "[…] une oeuvre dont le moteur essentiel est la problématique du pays." 72 

(DUMÉZIL, 1992, p. 178). Partindo da máxima segundo a qual o conceito de sujeito incorpora seu 

conhecimento histórico, o narrador mergulha em suas origens em uma tentativa de resgate na qual 

ele criticará a mimetização de tudo o que é francês ou americano, evocando o passado por meio de 

seu cahier em um jogo dialógico no qual se discutirá a própria ideia da escrita que, segundo 

Ducharme, "[...] C'est une équivoque. C'est un nez qui voque. Mon nez voque. Je suis un nez qui 

voque." (DUCHARME, 1967, p.17). Mille Milles, protagonista da obra, que se apresenta como 

representante da "race des seigneurs" 73, atravessa a narrativa "ancorado" em um passado de 

resistência e Gloria, rememorando um momento cuja união entre os povos foi de suma importância 

para a batalha travada com os anglófonos, em uma tentativa de retomar um passado, como forma de 

"ancorar" no presente. Mas a tentativa de se manter eternamente criança, com medo de se adulterar, 

impede a chegada de novas perspectivas em relação ao futuro: "Moi, je reste le même. Je ne veux 

pas aller plus loin: je reste donc arrêté. […] Je reste derrière, avec moi, avec moi l'enfant, loin 

derrière, seul, intact, incorruptible; frais et amer comme une pomme verte, dur et solide comme une 

roche" (DUCHARME, 1967, p.11).  A busca pelas origens, a tentativa de reviver o tempo no qual os 

canadense-franceses figuravam como senhores da terra, revela-se como ponto de partida do 

narrador-personagem Mille Milles, cuja narrativa, uma espécie de diário saudosista, é escrita de 

maneira contínua e automática sem preocupação com os padrões normativos, como pontuação, ou 

qualquer meio que interrompa seu processo de escrita. A desconstrução linguística, tão presente na 

obra, é permeada por críticas relacionadas ao desinteresse da França em relação à nova conquista: 

"Le mot Canada serait né des mots espagnols aca et nada qui signifient: rien ici" 

(DUCHARME,1967, p.20). Segundo Arnaldo Vianna Neto, "[...] a crítica pelo humor cáustico 

                                                 
72 "uma obra cujo motor essencial é a problemática do país" (DUMÉZIL, 1992, p.178) 
73 Referência aos primeiros colonos franceses que chegaram em terras canadenses. 
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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), ou 

seja, reinventar-se a partir do rien ici74 de uma terra hostil, cujo frio intenso desmotivava 

desbravadores e que remete a um passado marcado por intensas guerras contra os ingleses. Ao 

enfatizar o vocábulo "nada", Ducharme reforça a ideia de que o Canada foi apenas objeto de disputa 

entre a França e a Inglaterra, o que culminou com o abandono da metrópole em relação aos franco-

canadenses que habitavam aquelas terras. Abandonados pela mãe pátria, marginalizados pelos 

ingleses e sem se reconhecerem como sujeitos pertencentes àquele território, um sentimento de 

inferioridade dominou os quebequenses, um sentimento nostálgico daquilo que não fora vivido 

entre a busca por suas origens e a reintegração na sociedade da qual fazem parte. Ducharme irá 

criticar a idealização do passado, como se nele as vitórias tivessem sido superiores às derrotas: 

  

S'il n'y avait pas de Français de France ici, il n'y aurait pas de cinéma. 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. 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) 
 

 A obra ducharmiana critica duramente a cultura dominante que não considera a interação 

com as alteridades culturais como parte constituinte de sua identidade e que continua em um 

processo de mimetização de matrizes e paradigmas da ex-metrópole. O texto ducharmiano 

evidencia a diferença entre as duas culturas e critica a necessidade de "ser francês" para ser aceito 

                                                 
74 Nada aqui. (DUCHARME, 1967) 
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socialmente e culturalmente em detrimento das múltiplas culturas que compõe o ethos quebequense. 

Assumir sua bastardia apropriando-se de sua americanidade seria um meio de se distanciar do 

estigma do abandono, tornando-o positivo.  

 A percepção de um sujeito híbrido, composto por partes díspares que tenta sua ancoragem 

em solo americano como maneira de reorganizar essas diversas memórias, é um processo doloroso, 

pois requer um olhar mais aprofundado do passado para que o futuro não seja comprometido. Mille 

Milles fala de si, constatando a redução de sua idade e intoduz na narrativa a ideia de que pertence a 

um momento de integridade simbolizada por um passado de ingenuidade: "J’ai seize ans et  je suis 

un enfant de huit ans." (DUCHARME, 1967, p.11), contrastando com um presente de incertezas em 

que "Je laisse tout s'avilir, s'empuantir, se dessécher. Je les laisse tous veillir, loin, devant moi. Je 

reste derrière, avec moi, avec moi l'enfant, loin derrière, seul, intact, incorruptible, frais et amer 

comme une pomme verte, dur et solide comme une roche. (DUCHARME, 1967, p.11). Em sua 

autodiegese, centrada na recusa da realidade em busca de se reconciliar com o passado "[…] où des 

personnes imaginaires sont réunies pour entendre." (DUCHARME, 1967, p.11), o narrador 

apresenta uma reflexão sobre a perspectiva histórica incrustada na personagem Ivugivic, cuja 

identidade será rebatizada como Chateaugué. Remontar às origens é fundamental à narrativa, ao 

renomeá-la, ele a reenvia a um passado em que a pureza primária age como restauradora do 

presente a partir das Glorias ancestrais.  

Segundo Homi Bhabha, "O mito da origem histórica - pureza racial, prioridade cultural – 

produzido em relação ao estereótipo colonial, funciona para "normalizar" as crenças múltiplas e os 

sujeitos divididos que constituem o discurso colonial como consequência de seu processo de 

negação." (1992, p.191). Negar sua identidade múltipla, permeada pelas memórias dos autóctones, 

anglófonos etc, fazendo emergir um passado cujas Glorias fazem parte de uma consciência criada 

pela Igreja Católica, agarrando-se a uma cristalização de memórias evidenciada pela promoção do 

pure laine em detrimento daqueles que não pertencem aos primeiros colonos franceses, são partes 

constituintes de uma identidade em processo de construção que, ao negar seu presente, reforça o 

estereótipo colonial daquele que só poderia se refazer e ser liberto a partir do resgate do outro, isto 

é, a França. 

  Na primeira parte do romance são narradas as dificuldades do abandono dos pais, cujas 

incertezas provocadas pela ruptura, uma vez que Mille Milles se tornará responsável por sua 

sobrevivência, revelam a necessidade de construir seu próprio caminho: "Hier j'ai quitté mon village 

dans le  fleuve Saint-Laurent. Hier j'ai quitté mes parents [...]" (DUCHARME, 1967, p.13). De 
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acordo com Georges Dumézil, distanciar-se do rio Saint-Laurent representa "[...] l'abandon 

symbolique d'une longue tradition culturelle qui faisait des Français les ancêtres et, de la France, la 

mère d'une culture définie, comme ses dépositaires, canadienne-française75." (1992, p.193). 

Rompendo com as tradições a partir de um abandono traumático em que o personagem revela a 

subtração de cem dólares da fortuna familiar: "Je soustrait cent dollars de la fortune famialiale." 

(DUCHARME 1967, p.14), Mille Milles inicia sua aventura narrativa em busca de uma produção 

pessoal, em que a referência aos seus pais desaparece na obra, cujo tom enunciativo está imbuído 

por um discuso maravilhoso no qual o público que o escuta é constituído de "personnes 

imaginaires" que possuem "tâches historiques" e "sans accents circonflexes" 76. Após o 

distanciamento de seus parentes, algo que dialoga diretamente com o abandono da França em 

relação ao Canadá, é necessário reorganizar-se. Mas como manter-se ante um impedimento 

nostálgico que contribui para uma memória atrelada à alienação, perante o medo dos "hommilistes" 

que representam o avanço econômico frente aos canadenses-franceses que continuaram atrelados à 

terra, uma vez que eles são superiores?: "L'homme en automobile est l'homme supérieure que 

Nietzsche appelait. Hélas, cet homme supérieur est plus supermachine que superhomme" 

(DUCHARME, 1967, p.15). O narrador expõe a estagnação em que se encontra o canadense-

francês em relação ao anglófono que, ao contrário dos francófonos, se moderniza e expande suas 

fronteiras: "[…] tout depaysagé, tout désontorientalisé, tout désillusionnismisé! Tout seul! Il revient 

de droit au Québec, le Labrador. Je ne veux pas voir d'Anglais avec les Esquimaux. C'est un 

génocide." (DUCHARME, 1967, p.15). De acordo com Létourneau, "Honorer ses ancêtres, c'est se 

responsabiliser devant l'avenir" 77, é preciso um passo para o futuro sem negar o passado: 

  

J'ai une soeur. Ce n'est pas une soeur de sang. On peut dire que c'est une soeur par 

l'air, l'air des hivers et l'air des étés, celui de la neige et celui de la pluie; une soeur 

de temps. Elle est comme moi. Elle a quatorze ans, mais c'est une enfant de six 

ans." [...] Ma soeur, qui s'appelle Ivugivic, en réalité (elle est d'origine esquimaude 

et a appris le français avec les Oblats) je l'appelle Chateaugué. (DUCHARME, 

1967, p.21) 

 

 Chateaugué é uma "soeur de temps" cuja evocação refere-se a uma luta de autoafirmação 

histórica expressa por palavras-chave como Iberville e a data "1696" referente à primeira guerra 

                                                 
75 "[...] o abandono simbólico de uma longa tradição cultural que fazia dos Franceses os ancestrais e, da França, a mãe 

de uma cultura definida, assim como seus depositários, como canadense-francesa." (DUMÉZIL, 1992, p.193) 
76 DUCHARME, 1967, p.13. 
77 "Homenagear seus ancestrais é se responsabilizar perante o futuro." 
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intercontinental que uniu canadenses-franceses aos ameríndios da Nouvelle-France. Sua inscrição 

na narrativa é fundamental para o desenrolar da trama narrativa, pois, apresentada como heroína, 

representante dos primeiros habitantes do Canadá sem a mácula dos canadiens-anglais, Chateaugué 

carregará o peso histórico, já que sua inscrição identitária é atrelada aos primeiros colonos franceses 

que chegaram nas Américas. Rebatizada por Mille Milles, ela será desconstruída e 

desterritorializada, conforme registro de Létourneau, "[...] d'une mémoire et d'une histoire 

collectives qui projettent une ombre désesperante sur l'avenir alors même qu'elles devraient être la 

source." (2000, p.17). Tentar se recriar como identidade soberana diante de uma história de tantos 

percalços é um desafio, Ducharme, ao trazer essas perspectivas para sua obra, questiona e 

problematiza o futuro.  A obra Le nez qui voque provoca em seu público leitor o non-sense, uma vez 

que tenta criar no presente um mito fundador baseado em um passado que possui mais derrotas do 

que Glorias, mas que faz emergir a utopia da terra pertencente aos primeiros colonos franceses que 

se instalaram nas Américas: "[...] c'est le passé qui est présent, c'est la présence devant moi de la 

absente, de mes absents" (DUCHARME, 1967, p.96-97). Esta passagem reafirma o paradoxo 

identitário quebequense de um passado lourd à porter78 que será ora exaltado, ora criticado pelos 

duplos narrativos do escritor. 

 Chateaugué é uma personagem marcada pelo vazio identitário, pela interdição do desejo. Ela 

representa a destruição do eu normal por uma sociedade que condena aquele, principalmente aquela, 

que ousa ultrapassar os limites aceitos. Para Deleuze, "[...] A existência maciça de uma repressão 

social que incide sobre a produção desejante não afeta em nada nosso princípio: o desejo produz o 

real, ou a produção desejante não é outra coisa senão a produção social." (DELEUZE e 

GUATTARI, 2014, p.48). Seguindo o pensamento dos filósofos, é possível compreender como o 

desejo recalcado atua. A personagem será vítima da opressão de Mille Milles que, ao passo que se 

adultera, a deixa em uma espécie de limbo identitário. Os dois, que, no início do romance fazem um 

pacto de suicídio como forma de permanecerem crianças, substituem o vocábulo por "branle-bras, 

"eufemismo estratégico diante de um Deus punitivo – "Je sais que Dieu, demain ou après, me 

terrassera [...]." (DUCHARME, 1967, 1967, p. 317), em uma tentativa de amenizar o desejo pelo 

pecado da morte, um Deus que reitera a moral cristã, na qual a sociedade canadense-francesa está 

inserida, que condena o prazer e o livre-arbítrio, que delega um espaço secundário à mulher e fica 

irritado ao ouvi-la rir: "[...] pour l'empêcher de rire, il a fait vieillir" (DUCHARME, 1967, p. 318). 

De acordo com Nietzsche – "Todos os instintos que não se descarregam para fora se voltam para 

                                                 
78 Jocelyn Létourneau, 2000. 
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dentro – isto é o que chamo de interiorização do homem." (2007, p.16). Com dificuldades em se 

manter criança como Chateaugué, e vivendo a negação da sexualidade - "pour elle, je suis comme 

une sœur" (DUCHARME, 1967, p.64), Milles Milles se insere em um processo que foi chamado 

por Deleuze (2014) de "falta", uma vez que, sem a possibilidade de que o desejo se expanda, isto é, 

seja praticado, ele atuará como força contrária e poderá ser exteriorizado como recalque. O 

personagem se incomoda perante o desejo provocado pela convivência com Chateaugué. Sem laços 

sanguíneos, os dois poderiam estabelecer um romance sem interdições sexuais e morais, o que não 

será possível, pois Chateaugué é reprimida ao ser escolhida por Mille Milles para representar a 

pureza dos seres. Para ele: "Chateaugué n'a pas besoin de lèvres dans son cou […] de la chaleur d'un 

autre corps sur son corps" (DUCHARME, 1967, p.50). Ao encontrar a personagem Questa, "la 

femme sexe", ele se "adulterará", podendo expressar seu desejo sem culpa: "C'est comme si elle me 

disait: "Viens, dis-moi; l'aveu de tes manques me facilitera le pardon de mes tares" (DUCHARME, 

1967, p.215). Questa é uma mãe que não se importa com sua prole. Ela possui três filhas cujos 

nomes são os mesmos, Anne. A relação com a personagem insere Mille Milles no mundo corruptível 

dos adultos: "Tout à coup, j’étais un autre, rené. Je venais de recevoir de nouveau, d’un seul coup, le 

baptême, la communion,la confirmation et l'extrême-onction" (DUCHARME, 1967, p.234-235).  

 Após a inserção do desejo sexual sem culpa, Mille Milles reencontra aqueles que não falam 

sua língua. O encontro com este "outro", o afasta cada vez mais da utopia histórica de um Canadá 

francófono: 

Ici, c'est le Canada. Ici, quand plusieurs personnes sont assises autour d'une table, 

pour ne pas risquer d'offenser l'une d'elles, c'est le français ou l'anglais qu'il faut 

parler. Vous me savez étranger à vos langues et vous le parlez quand même. C'est 

comme si vous m'exiliez de mon propre pays. C'est comme si, ayant gagné quelque 

guerre, vous étiez venus pour occuper le pays. / [...] – Je suis grec. Je suis grec 

comme mon père, mes frères et oncles. Ici, ce n'est pas le Canada. Ici, c'est mon 

retaurant. Dans cette cuisine, la reine d'Angleterre, c'est moi. C'est moi ton maître. 

Ton Charles de Gaulle. (DUCHARME, 1967, p.269-270) 

 

  Este encontro com a alteridade étnica o choca. Mille Milles, o canadien-français 

pertencente à raça dos senhores, se depara com o multiculturalismo. A falta de canadenses-franceses 

no comando econômico denota o atraso provocado por anos de soberania eclesiástica que os atrelou 

à terra, enquanto os anglófonos se destacavam no plano econômico. Sentir-se exilado em seu 

próprio país, depois de uma narrativa de evocação de um passado glorioso, é um dos 

confrontamentos propostos pela obra ducharmiana. Como manter a singularidade francófona sem 

ser assimilado pelas outras etnias protegendo a língua e a cultura, respeitando as particularidades 



49 

 

étnicas? Reconhecer o outro como parte importante de sua história é necessário para dar o passo 

seguinte. A memória do passado deve ser enriquecedora, servindo de trampolim em direção ao 

futuro. A reflexão de Mille Milles sobre a condição de ser estrangeiro em seu país nos remete à 

enunciação feita: "Dors, Canada, dors; je dors avec toi. Restons couchés, Canada, jusqu'à ce qu'un 

soleil qui en vaille la peine se lève." (DUCHARME, 1967, p.148). Para o narrador, "même les 

Esquimaux vivent en américain." (DUCHARME 1967, p.149). De acordo com Bhabha - "Assumir 

qualquer posição específica, dentro de sua forma discursiva específica, em uma dada conjuntura 

histórica, será, portanto, sempre problemático – será o local da permanência e da fantasia." (1992, 

p.195). Partindo desta máxima, Ducharme, por meio de seus duplos narrativos, critica todos e tudo, 

problematizando o conceito de uma identidade única e intocada que permitiu tantos anos de inércia 

e acabou culminando na Revolução Tranquila.  

 Chateaugué, como já foi dito, carrega o peso histórico identitário. Ducharme registra o ano 

da guerra em que o Canadá perde o controle militar, principalmente na vila do Québec, para os 

britânicos, na seguinte citação: "Chateaugué est trop occupée à être en 1758" (DUCHARME, 1967, 

p.122). A personagem, que tem origem esquimó, é depositária das memórias que remontam àqueles 

primeiros habitantes da terra, cuja ingenuidade Mille Milles quer resguardar: "Elle a quatorze ans, 

mais c'est une enfant de six ans" (DUCHARME 1967, p.21). Representante das origens do país cuja 

reconstrução faz parte de um futuro imaginário, a personagem será impedida de ser ela mesma, 

restando-lhe seguir à procura de uma identidade. Ao ser rebatizada por Mille Milles que "l'appelle 

Chateaugué depuis ce matin." (DUCHARME, 1967, p.21), ela terá sua personalidade moldada por 

ele que a apresentará ao mundo. Segundo Dumézil, "Elle métaphorise donc une demande, aussi 

angoissante que vaine, adressée au passé, aux fantômes de l'Histoire, d'un épos (une époque) 

héroïque du Pays" 79 (1992, p. 214), cujo ideal e integridade o narrador quer resgatar. Ao ser 

renomeada, a personagem perde seu controle identitário e fica atrelada ao passado, encarnando 

assim, uma paralisia temporal. Chateaugué é apresentada como um ideal utópico desprovida de 

sexualidade: "Chateaugué ne se prend pas pour une femme et ne veut pas être prise pour une 

femme. Chateaugué est exceptionelle. Chateaugué n'est pas du genre de celles et de ceux qui vous 

mettent leur sexe sous le nez." (DUCHARME, 1967, p.56), ela carrega os atributos do que é 

imaculado, perspectiva esta que muda no processo da narrativa, uma vez que ela suscitará no 

narrador o desejo sexual: "[…] Jamais, dans son corps et dans son esprit, elle n'a été mêlée au 

                                                 
79 "Ela metaforiza, portanto, uma demanda, tão angustiante quanto vã, direcionada ao passado, aos fantasmas da 

História, de uma época heroica do País." (DUMÉZIL, 1992, p. 214) 
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sexuel, à l'affreux. Elle est toute blanche, blanche comme une colombe qui sort du sein du 

Créateur" (DUCHARME, 1967, p. 44-45). Destituída do direito de viver a própria identidade, ela 

acaba tornando-se um fantasma histórico e, como muitos dos personagens ducharmianos, 

Chateaugué sucumbirá. Sua morte é um ultraje às tradições históricas que ela carrega: "Chateaugué 

est morte. Elle s'est tuée, la pauvre idiote, la pauvre folle! " (DUCHARME, 1967, 334).   

 Apesar dos percalços político-econômicos que impossibilitaram a emancipação total do 

Québec, a obra ducharmiana, seja por meio de Bérénice, Colombe ou Chateaugué, reflete a busca 

por uma identidade própria. As memórias são utilizadas neste processo de reconstrução e o texto de 

Ducharme apossa-se delas, ressignificando-as, fazendo emergir as diversas memórias não oficiais, o 

que dialoga com o pensamento de Pollak: "A memória é um elemento constituinte do sentimento de 

identidade" (1992, p.5). Apropriar-se do patrimônio cultural da ex-metrópole, seja por meio da 

paródia ou de referências intertextuais, é uma forma de expor as mazelas pelo abandono e pelos 

anos de atraso sociocultural e econômico, mas também um meio de romper com este passado, 

expurgando-o até esvaziá-lo, para enfim criar novos caminhos em direção ao futuro, 

compreendendo-se como agente ativo de seu destino. 
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3 – L'AVALÉE DES AVALÉS  

 

 Em L'avalée des avalés a personagem Bérénice, assim como Colombe, é um exemplo de 

excesso, expressão de uma angústia que a torna ao mesmo tempo "avalée" e "avalante" 80. Ela 

deverá recriar seu mundo, seja por meio de uma nova língua ou por uma metamorfose contínua que 

a transformará em sujeito e objeto de ressignificação. A necessidade de preenchimento, o 

sentimento de incompletude, a asfixia pelo vazio, que nos leva a revolta contra o que foi 

estabelecido e a necessidade de nos mantermos vigilantes, mesmo que isso signifique dor física, são 

características de uma personagem que deseja ser a origem de sua vida. Bérénice é estrangeira 

dentro do grupo familiar e social, ela é um sujeito transgressor da norma, se configurando como 

figura outsider dentro da narrativa. Em L'avalée des avalés, encontraremos essa personagem de 

essência polêmica que refutará, com revolta, o destino que lhe foi designado: 

 

On ne naît pas en naissant. On naît quelques années plus tard, quand on prend 

conscience d'être. Je suis née vers l'âge de cinq ans, si je m'en souviens bien. Et 

naître à cet âge c'est naître trop tard, car à cet âge on a déjà un passé, l’âme a 

forme. […] Quand je suis née, […] j'étais quelqu’un: j'étais engagée au plus fort du 

fleuve qu'est un destin, au plus fort du courant que sont mes envies, mes rancunes, 

mes prochains et mes laideurs. (DUCHARME, 1966, p. 192 – 193) 

 

 O romance é uma busca constante pela liberdade em que Bérénice luta para se distanciar de 

seus pais e da religião imposta por eles. Ela se opõe aos preceitos divinos ao negar a soberania 

daquele que representa Deus na terra. Ao nascer, ela será delegada aos cuidados da religião judaica, 

por meio de seu pai, que não se importa em demonstrar-lhe desprezo: 

 

Pourquoi me tiens-tu toujours par la main? J'essaie de libérer ma main. Plus je tire, 

plus il serre. [...] Einberg n'entend plus. Quand il a entendu le premier mot de la 

première phrase de ce que je dis, il en a entendu assez… . [...] La plupart du temps, 

il m'ignore. (DUCHARME, 1966, p.18-19) 

 

A família Einberg reflete a decadência parental no seio da religião. Para o casal Einberg, a 

disputa milenar entre as duas religiões, católica e judaica, sobrepõe-se ao amor. A luta pela 

soberania entre eles começa no nascimento dos filhos. O primogênito terá uma educação católica e 

o segundo seguirá os preceitos da religião judaica. Christian, o filho mais velho, segundo a 

narradora, aquele que carrega em seu nome o peso histórico de Jesus (Christ-ian), é incapaz de fazer 

                                                 
80 DUCHARME, 1966. 
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o mal: "Christian a une façon d'aimer qui désarme. Il aime les petites choses, les choses qui n'ont ni 

force, ni forme, ni poids, ni beauté." (DUCHARME, 1966, p.45). Criado na religião católica, ele 

representa a tradição do bem e da caridade, cuja retidão apregoada pela religião cristã é 

representada pela figura materna: "Elle est si fière de moi. Elle parle de moi comme si j'étais elle. - 

Comme Christian est intelligent! Comme il est sérieux  pour son âge! Comme il a de l'idéal!" 

(DUCHARME, 1966, p.72). Este culto ao filho é uma maneira de se autocultuar. Assim como 

Bérénice, Christian é impedido de traçar seu destino. Mesmo que seu desejo seja ser "lanceur de 

javelot" 81, o medo de decepcionar o Deus-Einberg é tão significativo, que ele seguirá suprimindo 

seus desejos: "- Papa ne comprendra pas. Ça ne me fait rien. Il va dire à maman: Regarde ce que tu 

as fait de mon fils: un lanceur de javelot." (DUCHARME ,1966, p.72).  

A luta parental está ligada ao poder, a uma disputa entre um casal separado por questões 

religiosas que, por vezes, nem compartilham os preceitos dos quais professam. Para a narradora, o 

casal representa a decadência divina e, enquanto pais não se preocupam com sua prole, mas em 

manter o controle como se fossem deuses a manipular o destino dos subjugados. Bérénice será 

delegada aos preceitos judeus, mas encontra em seu pai a resistência, pois: "[...] je suis à M. 

Einberg, et M. Einberg m'emmène à la synagogue. Ils nous ont. Ils sont sûrs qu'ils nous ont. Ils nous 

ont et ils nous gardent." (DUCHARME, 1966, p.12).  Rejeitada pelo progenitor, cabe a ela sua 

própria educação. Em relação à sua mãe, Bérénice vive um sentimento paradoxal, ao mesmo tempo 

em que a ama, ela a odeia. Ela que é a representante da Igreja Católica cujo preceito primordial é o 

amor, não o professa de maneira real, ela é o oposto do que se espera de uma mãe religiosa: "[...] 

Chat Mort parle d'amour comme d'un village fortifié, comme d'un refuge où n'atteint aucun mal, 

comme d'un havre de béatitude, comme d'une enclave luxuriante qu'abrite un toit mouvant de 

pinsons et de bouvreuils." (DUCHARME, 1966, p.40).  Bérénice é, mais uma vez, negligenciada no 

ambiente familiar, seus atos de repulsa e distanciamento refletem a ruptura familiar que prefere 

manter uma aparência externa amigável para esconder a ruína interna: "[...] Quand elle se 

promenait, je la suivais, je me pendais à sa robe. Elle me laissait la suivre sans s'occuper de moi". 

(DUCHARME, 1966, p.21).  Sem o amor dos pais, resta a Béŕenice lutar contra a assimilação e se 

educar: "[...] Ce sont eux qui m’ont sevrée. Mais j'aime mieux croire que je me suis sevrée moi-

même" ( DUCHARME, 1966, p.20). A família, como elemento constitutivo de seu universo, 

representa o fracasso e, para se proteger dos avanços de conquista da mãe, a narradora escolhe o 

isolamento: 

                                                 
81 Christian sonha em ser "lançador de dardos" e participar de competições esportivas.  
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Je trouve mes seules vraies joies dans la solitude. Ma solitude est mon palais. C'est 

là que j'ai ma chaise, ma table, mon lit, mon vent et mon soleil. Quand je suis 

assise ailleurs que dans ma solitude, je suis assise en exil, je suis assis en pays 

trompeur. Je suis fière de mon palais. [...] Mais mon palais est trop fragile pour que 

je puisse y recevoir des amis. Quand un ami marche dans mon palais, les murs 

tremblent, l'ombre et l'angoisse s'engouffrent par les fenêtres de lumière et de 

silence que chacun de ses pas brise. (DUCHARME, 1966, p.20) 

 

 

Segundo Platão, o mundo em que vivemos é apenas uma cópia imperfeita do que seria o 

ideal, o plano das ideias, ou seja, o ser platônico vive para um futuro. Este ideal, bem incorporado 

pelo Cristianismo, profetiza o céu como ideal a ser alcançado e os seres como algo inacabado, 

esperando a centelha divina como salvação. Dentro do viés religioso o homem necessita seguir o 

desígnio divino e toda sua vida deverá ser pautada em uma conduta moral cerceada por valores 

inscritos por Deus. Para Nietzsche, a existência da metafísica interdita o homem de sua real 

natureza: "O erro tornou o homem profundo, delicado e inventivo a ponto de fazer brotar as 

religiões e as artes." (NIETZSCHE, 2009, p.36). Ao combater o niilismo (ideia de culpa), propondo 

que o homem tomasse conta de seu destino, contra a ideia de verdade instituída pela moral judaico-

cristã que alimentava a apatia e a leniência no homem, o filósofo incitava a reflexão como parte 

constituinte do ser humano, sendo ele capaz de tomar as rédeas de sua vida sem que precisasse de 

um meio balizador que o impedisse de ser o que é. De acordo com ele, o niilismo negativo é a base 

do Cristianismo, pois sustenta a ideia de que essa vida é um erro e que devemos nos concentrar em  

uma outra que é a verdadeira. Contra o niilismo negativo existe o niilismo reativo que acaba por 

destronar Deus, uma vez que é por meio da Ciência que ele se instaura, cabendo a ela explicar a 

realidade, ou seja, saem os sacerdotes com a verdade inabalável e entram os doutores baseados em 

experimentos. A modernidade, pautada pela razão esclarecida, não exige uma recompensa para um 

futuro, mas sim para o presente; é com este propósito que o filósofo alemão propõe a ideia de 

"super-homem" (Übermensch82), alguém que cria a si próprio, que se revela humano por meio de 

seus erros sem a ajuda divina. Uma vez que o questionamento leva à reflexão, podemos inferir que 

a morte de Deus83, embora presente em várias obras, tem um caráter mais provocativo do que 

                                                 
82 Conceito filosófico desenvolvido por Friedrich Nietzsche no livro Assim falou Zaratrusta no qual ele indica os passos 

a serem seguidos para que o homem se supere, tornando-se superior. 
83 Deus está morto! Deus permanece morto! E quem o matou fomos nós! Como haveremos de nos consolar, nós os 

algozes dos algozes? O que o mundo possuiu, até agora, de mais sagrado e mais poderoso sucumbiu exangue aos golpes 

das nossas lâminas. Quem nos limpará desse sangue? Qual a água que nos lavará? Que solenidades de desagravo, que 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Übermensch
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afirmativo, isto é, revela-se como um meio de questionar a soberania da verdade cristã, até então 

incontestável e nos faz pensar a quem interessa a proposição de regras. Desse modo, chegamos ao 

ponto nevrálgico de seus questionamentos, pois a moral configura-se como uma manifestação 

reativa de impedimentos delegados a outrem como maneira de impedir a vida plena: 

 

A história dos sentimentos em virtude dos quais tornamos alguém responsável por 

seus atos, ou seja, a história dos chamados sentimentos morais, tem as seguintes 

fases principais: Primeiro chamamos as ações isoladas de boas ou más, sem 

quaisquer considerações por seus motivos, apenas devido às consequências úteis ou 

prejudiciais que tenham. Mas logo esquecemos a origem dessas designações e 

achamos que a qualidade de "bom" ou "mau" é inerente às ações, sem consideração 

por suas consequências: o mesmo erro que faz a língua designar a pedra como dura, 

a árvore como verde – isto é, aprendendo o que é efeito como causa.  
(NIETZSCHE, 2009, p.45) 

  

 A necessidade de desconstrução nietzschiana nos mostra que tudo paira na incerteza, o 

refazimento e a busca fazem parte do presente, a verdade se torna contestável, pois já não é possível 

que admitamos que alguém a possua. Partindo disto, percebemos que, ao contestar o modelo social 

imposto, Bérénice se isola, já que o mundo presente vive de um futuro inalcançável. As amarras da 

religião e do autoritarismo não são suficientes para aquela que criou o seu "palais" : "Quand on sait 

où on est et qui on est, on peut, comme le chat, fondre sur la bille roulant sur le plancher et imaginer 

que c'est un dragon." (DUCHARME, 1966, p.190). Para a narradora, é necessário manter-se 

vigilante para não ser engolida pelos anseios e verdades dos outros: "Les seules mains capables de 

saisir la vie sont à l'intérieur de la tête, dans le cerveau." (DUCHARME, 1966, p.191). 

 Vemos que Bérénice foi determinada antes de vir ao mundo, mas que o seu nascimento só 

acontece quando sua consciência emerge e, ao tomar consciência de si, ela toma as rédeas de sua 

vida, relativizando assim a importância de seus pais em sua existência. Bérénice, apesar de seus 

nove anos, se mostra lúcida ao rechaçar suas origens e seus pais, da mesma forma que reivindica 

seu nome, sua identidade e sua língua, o bérénicien, para a construção de seu "palais", lugar em que 

estará livre das interferências parentais. O eu que se manifesta está em formação e não em uma 

instância fixa em torno de um discurso: "Je suis Bérénice d'un bout à l'autre du fleuve Saint-

Laurent, d'un bout à l'autre de la voie lactée." (DUCHARME, 1966, p.182). Para romper com isso, 

buscará incessantemente desconstruir seu mundo para reconstruir seu ser.  

                                                                                                                                                                  
jogos sagrados haveremos de inventar? A grandiosidade deste acto não será demasiada para nós? Não teremos de nos 

tornar, nós próprios, deuses, para parecermos apenas dignos dele? Nunca existiu acto mais grandioso, e, quem quer que 

nasça depois de nós, passará a fazer parte, mercê deste acto, de uma história superior a toda a história até hoje! 

(NIETZSCHE, Friedrich, 2006, p.129) 
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 A noção de obra fundadora em Bérénice está na ideia de que a personagem vai reescrever 

sua história rompendo com os modelos instituídos. A busca pela independência identitária da 

personagem está presente a partir do seu despertar enquanto ser consciente, já esboçando a tentativa 

de afirmação expressa por uma agressiva visão niilista84 da sociedade, o que dialoga com a tese de 

Bouchard a respeito da última etapa dos quatro processos propostos por ele. A emancipação da qual 

Bérénice é partidária a transformaria em sujeito de seu destino e lhe permitiria trilhar seu caminho 

sem as forças retardadoras das Instituições: 

 

Quand on vient de soi, on sait d'où l'on vient. Il faut tourner le dos au destin qui 

nous mène et nous en faire un autre. […] Il faut se recréer, se remettre au monde. 

[…] On vient au monde statues: quelque chose nous a faits et on n'a plus qu'à vivre 

comme on est fait. C'est facile. Je suis une statue qui travaille à se changer, qui se 

sculpte elle-même en quelque chose d'autre. Quand on s'est fait soi-même, on sait 

qui on est. (DUCHARME, 1966, p. 42) 

 

 Bérénice é uma revolucionária e como tal não se subordina às imposições morais e sociais. 

O niilismo expresso por ela se revela em sua inquietação diante de um mundo apodrecido, cuja 

força está ligada a um pensamento moral religioso que foi capaz de abandoná-la e enviá-la ao exílio. 

Renegada por seus pais, representantes divinos na terra, cujo orgulho e poder são mais importantes 

que seus filhos, resta-lhe "la solitude et la peur", pois "on reste dans le vide, seul." (DUCHARME, 

1966 p.11). A família é marcada por um jogo dialógico de ódio: "[...] ils se querellent sans arrêt. Je 

les regarde se haïr, se haïr avec tout ce qu'il peut y avoir de laid dans leurs yeux et dans leurs 

coeurs." (DUCHARME, 1966, p.13). Este comportamento bruto não condiz com a fé professada por 

eles. Para a narradora: "Tous les dieux sont de la même race, d'une race qui s'est développée dans le 

mal qu'a l'homme à l'âme comme des bacilles dans un chancre." (DUCHARME, 1966, p.330), o que 

indica um vazio entre os dois mundos. Christian e Bérénice estão em meio a um universo 

devastador, em meio a uma guerra de "Trente Ans" 85 (DUCHARME, 1966, p.39) e, para não 

sucumbir, é necessário criar estratégias de sobrevivência. O casamento desestruturado da família é 

fonte de regozijo de Bérénice, uma vez que, enquanto observadora privilegiada, ela se alimenta do 

sofrimento para reafirmar sua sede por destruição: "Je tuerais Einberg et sa femme. Je tuerais 

Christian [...]." (DUCHARME, 1966, p.20). A ligação entre os dois irmãos é muito marcante na 

                                                 
84 O que nos resta após a perda do suporte metafísico? Lembramos que a morte divina se dá pela chegada da Ciência. 
85 No desenvolvimento de sua narrativa, inúmeras são as vezes que a personagem faz referência à guerra de 30 anos 

que, ocorrida na Europa, marcou a rivalidade religiosa entre protestantes e católicos. Bérénice refere-se ao casamento de 

seus pais como algo em constante tensão. 
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obra e se aproxima à relação de Adão e Eva na Gênese. O caos em que os personagens vivem, o 

processo de "corrompimento" provocado por Béŕenice em relação a Christian são pontos cruciais no 

desenrolar da trama. Comparada a um "ange rebele" 86 no texto Du Mythe au roman (1992) de 

Georges Dumézil, a personagem nos parece estar mais próxima de outro personagem durchamiano, 

Al Capone87. Os dois tendem a buscar um controle sobre a situação e a estar à espreita dos 

acontecimentos, sempre esperando o momento para interferir nas relações, seja para controlar os 

que estão ao redor ou para ver a hecatombe final88. A busca pelo princípio divino ou a tentativa de 

tornar-se um Deus é criticada por Nietzsche, que nos propõe a desvinculação da metafísica para que 

o homem comece a organizar o seu mundo de acordo com suas experiências e expectativas. No 

entanto, com a morte de Deus, corre-se o risco de cultuar outro ser, isto é, o homem. Para o filósofo, 

somos uma espécie de ponte entre o macaco e o que virá depois do homem Übermensch, isto é, o 

conceito filosófico nietzschiano nos propõe o distanciamento metafísico para que possamos 

desenvolver nossas habilidades e nos tornarmos seres superiores. Nietzsche, ao criar o conceito do 

"super-homem" ou para além do homem, propõe um aperfeiçoamento que viria de maneira 

progressiva e nos faria abandonar "os estágios remanescentes de culturas passadas" (NIETZSCHE, 

2009, p.48), transformando o homem em um tipo ideal para elevar a humanidade. Sendo assim, este 

aperfeiçoamento não atingiria a todos e aos poucos, os que não se adaptassem, seriam substituídos 

pelos mais fortes. Além disso, o homem deveria se livrar de sentimentos como a compaixão, pois 

esta nos enfraquece ao passo que impede o homem de se livrar por si mesmo de suas mazelas, 

fazendo com que o portador do sentimento se exalte à custa do próximo. Essa busca pela verdade 

ainda revela uma centelha divina em estado latente nos seres e é o conhecimento que possibilitará o 

desenvolvimento da razão, não enquanto degrau máximo a ser alcançado, mas como um processo 

contínuo de aperfeiçoamento. 

 A personagem ducharmiana é um sujeito transgressor organizado numa máquina corpórea 

desejante. Segundo Deleuze e Guattari, "O que define precisamente as máquinas desejantes é o seu 

poder de conexão ao infinito, em todos os sentidos e em todas as direções" (2004, p.408). O desejo 

se faz, se cria e se expande e é por ele que nasce o transbordamento, é o excesso que nos toma e, 

como tal, nos impede de sermos postos em modelos redundantes que inviabilizam as mudanças. 

Temos em Bérénice um exemplo de máquina desejante e em constante expansão: 

                                                 
86 Anjo decaído. 
87 La fille de Christophe Colomb 
88 Al Capone, personagem do livro La fille de Christophe Colombe, após destronar Deus, acompanha do céu a extinção 

da raça humana. 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0b/De-uebermensch.ogg
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Je ne sais pas à qui appartient l'univers, à quel maître je dois obéir. Je ne sais pas 

d'où me vient la vie, à quoi il faut qu'elle serve. Je ne sais pas contre quoi doivent 

s'adresser mes armes, contre qui. Dois-je contempler béatement mon ignorance, me 

laisser déborder par elle? Non! Dois-je comme le poète célèbre, regarder la 

saxifrage ombreuse et attendre immobile, qu'elle me dise pouquoi elle me fait 

quelque chose? Non! Je prends, de toute mon âme, des positions. 

 (DUCHARME, 1966, p.206)    
 

   

 A personagem enquanto ser desejante procura expandir-se de seu microcosmo social e se 

estabelecer enquanto ser pensante e livre.  Bérénice, apesar da pouca idade, tenta apropriar-se de 

tudo o que vê em uma busca constante de aprendizagem. O seio familiar, com o qual nunca houve 

uma grande ligação, a cada partida em exílio, tornava-se mais estranho a cada retorno. Seu 

progenitor, enquanto tutor de seu destino, faz Bérénice vagar de uma cidade a outra, tentando domar 

seus instintos ou para puni-la por suas atitudes. É assim que, de maneira audaciosa, Bérénice 

provoca seu lar enviando cartas que sugerem um amor incestuoso a seu irmão: "[...] Les plus 

important est que Chamomor ou Einberg les lisent, soient scandalisés, découragés, abasourdis, 

écoeurés." (DUCHARME, 1966, p.194), sendo assim, a personagem quebra a harmonia moral 

religiosa fomentada por seus pais e lhes mostra que, naquele lar, onde impera a hipocrisia, a ironia e 

a provocação são armas utilizadas e bem escolhidas que têm como intuito desestabilizar a ordem 

moral:  

Einbeg m'emmène encore une fois dans son officine. Et, soudain, comme par 

magie, la métalepse d'hier s'éclaire. L'ostracisme! Encore l'ostracisme! Toujours 

l'ostracisme! / – Ta soi-disant amitié pour Christian passe les bornes. Au delà des 

bornes, il n'y a pas de limites. Tu pars pour Israel, demain, à l'aube. Tu trouveras là-

bas de quoi te mettre du plomb dans la tête. Que Yaveh te bénisse. / – Je vais t'en 

mettre du plomb dans la tête, moi, Mauritius Eingberg; et pas avec un fusil. Tu es 

um misérable! Tu es pire que tout ce qu'a imaginé le pauvre Victor Hugo! Tu me 

fais mal à la queue de la grande thyroïde! (DUCHARME, 1966, p.322-323) 

 

 Ao ser enviada a Israel, Bérénice encontra-se mais uma vez só em sua empreitada. Punida 

por seu pai, ela parte em busca da "Terra Prometida" e, enfim, ao encontro de suas raízes. A errância 

judaica e o peso de não ser cristã propiciaram a Bérénice uma aproximação com as origens paternas, 

embora ela rechasse sua filiação. Ao chegar à Terra Prometida, Bérénice converte-se ao judaísmo: 

 

Ici la guerre a rendu l'être humain à lui-même. Ici, l'âme de l'être humain reprend 

ses droits. Ici, l'être humain, délivré, déclenché par la foi et la violence, éclate et se 

répand comme la lave d'un volcan, éclate et défercle comme un million d'aigrettes 

épouvantées. Ici on meurt en faisant quelque chose de drôle; on meurt en se battant. 
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[....] Je suis, juive, juive! Ce pays est mon pays; sa poussière or est de celle qui 

circule dans mes veines. [...] Je croyais n'appartenir à rien, n'avoir à répondre rien. 

Je me sens, ici, des racines qui me plongent jusqu'au coeur de la terre, jusqu'au 

noyau du nifé. (DUCHARME, 1966, p. 328) 

 

 

 Bérénice renasce de suas cinzas e encontra forças para seguir em frente. Ao bucar o 

pertencimento como forma de fortalecimento, ela encontra a violência e os seres humanos em seu 

estágio mais animalesco. Em Israel ela descobre o gosto pela guerra e busca ser reconhecida por tal: 

"Je connais mes premiers instincts grégaires. J'aime qu'on m'entende: je parle haut et ris fort. J'aime 

qu'on me suive." (DUCHARME, 1966, p.332). Seu desejo de ser notada faz com que passe a 

rivalizar com o jovem soldado Graham RosenKreutz: "Je l'observe de près, l'épie âprement, lui 

cherche sa faille. Je me défends de l'admirer, de me laisser vaincre par lui comme mon angoisse 

m'inspire de le faire." (DUCHARME, 1966, p.332). RosenKreutz representa para Bérénice a 

liberdade e a força por ela almejada, uma vez que ele denota o distanciamento daquilo que o 

tornaria fraco: "Il se refuse de dire qui il est, d'où il vient." (DUCHARME, 1966, p.333), ele recusa 

suas origens, pois seu interesse está ligado ao presente, ao que ele pretende ser. O jovem soldado 

busca se firmar no grupamento israelense do major Schneider89 e começa a demonstrar seu valor: 

"Il est remarqué par le lieutenant Schneider d'alors qui le défend en cour martiale et offre de se 

porter garant de lui" (DUCHARME, 1966, p.333), passando, com isto, a ser uma espécie de inimigo 

para Bérénice: "Le mystère de Graham RosenKreutz, ce qu'il y a en lui de truble et si troublant." 

(DUCHARME, 1966, p.333). Outra personagem importante para esse estabelecimento da 

personagem em Israel é Gloria: "Lesbienne de son surnom." 90. Única amiga da personagem em 

terras judaicas, Gloria representa, assim como Bérénice, um ser outsider já que só o fato de existir 

rompe com as normas morais e sociais. As duas personagens buscam reconhecimento dos que estão 

em seu entorno e visam a se estabelecer perante o major: "Lesbienne et moi, peu à peu, nous 

entichons l'une de l'autre." (DUCHARME, 1966, p. 339). Gloria faz questão de ser repugnante, ela 

não toma banho e se vangloria de seu odor: "Gloria ne pue pas passivement. Elle pue sciement, à 

bon escient et conscienment. Elle expose les termes de son éthique au corporal." (DUCHARME, 

1966, p.363). Essa atitude da personagem provoca em Bérénice uma reflexão acerca de sua 

condição enquanto ser marginal: "– Être repoussante pour repousser. Repousser pour qu'on s'éloigne 

de moi, pour qu'on ne m'approche pas, pour qu'on ne vienne pas m'induire en erreur, pour qu'on ne 

                                                 
89 O rabino Schneider é o comandante de uma esquadrilha e chefe da escola de pilotos em Israel. 
90  DUCHARME, 1966, p.332 
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me dérange pas pendant que je cuve tranquillement ma misère." (DUCHARME, 1966, p.363). 

 O desejo de ser reconhecida como heroína e o encontro com a violência transformam 

Bérénice em um ser desejante de guerre e, mais uma vez, ela se alimenta do ódio para tudo destruir: 

"J'ai du talent pour la guerre. Une arme, toute arme, n'alourdit pas mon bras, ne pèse pas à son bout. 

Elle le prolonge, comme ma main." (DUCHARME, 1966, p. 338).  Familiarizadas com os atos 

violentos, Bérénice e Gloria são enviadas "à l'avant poste70" 91 para uma vigília que faz emergir o 

medo da morte: "Il ne se passe pas quelque chose chaque nuit à l'avant-poste 70. Mais quand, 

comme pour cette nuit, on n'y risque que deux volontaires, c'est parce qu'on est sûr qu'il va se passer 

quelque chose." (DUCHARME, 1966, p.376). No front, seu ódio se transforma em ação e ela "[...] 

fait feu. Les douilles éjectées m'efleurent les bras, brûlantes. Les entrailles des chiens gisent éparses 

et luisantes dans les lueurs du feu." (DUCHARME, 1966, p. 378-379).  Como último ato de seu 

discurso, e fadada ao fracasso como grande parte dos heróis ducharmianos, Bérénice usa o corpo de 

Gloria como escudo humano para escapar dos tiros direcionados ao posto 70: 

 
Déjà, c'est le tornnerre, les balles sifflent à mes oreilles. Nous sommes des cibles 

immaquables. Seule Gloria peut me sauver. Je laisse tomber la mitraillette, happe 

Gloria par-derrière et l'étreins de toutes mes forces pour la maintenir entre les 

balles et moi. Elle se débat et crie comme une possédée. Je réussis à la maintenir; la 

terreur et la folie me donnent de la toute-puissance. Je la tiens rivée contre moi, 

face au feu. Je sens, en contre coup, chaque balle la pénétrer, la secouer, la fouetter. 

Son poids est plus difficile à maintenir que sa rage. (DUCHARME, 1966, p.379)     

 

Bérénice sacrifica Gloria para se salvar e Gloria morre depois de ter pedido à companheira 

que não atirasse nos sírios. O dircurso ducharmiano denota uma construção ardilosa e intencionada. 

Bérénice conta sua versão da história e transforma Gloria em uma heroína, por tê-la, 

voluntariamente, protegido: "Gloria est enterrée mardi. Je m'en tire avec les bras en échape. Je leur 

ai manti. Je leur ai racconté que Gloria s'était d'elle-même constitué mon bouclier vivant. [...] Ils 

m'on crue. Justement, ils avaient besoin d'héroines." (DUCHARME, 1966, p.379). Na perspectiva 

ducharmiana, o leitor se pergunta se é possível condenar a personagem, uma vez que ela agiu por 

instinto de sobrevivência. Apesar da violência da cena da morte de Gloria, Bérénice não a matou 

com suas próprias mãos, estratégia essa que cria no leitor um paradoxo, já que sua monstruosidade 

se mostra verdadeiramente humana. Incapazes de condená-la, o leitor pactua com suas atitudes. 

Bérénice reconhece seus instintos e sabe que: "J'ai de l'assassin ce que le feu a de l'incendie. [...] La 

haine ne s'est pas encore cristalisée en crime. Je n'ai pas encore posé de gestes" (DUCHARME, 

                                                 
91 DUCHARME, 1966, p.337 
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1966, p.122). As palavras de Ducharme, por meio de seus duplos narrativos, imbuídas de uma 

postura marginal, criam uma enunciação mística na qual o pacto entre o leitor e o narrador se 

estabelece de maneira progressiva. A voz onipresente e radical reivindica a palavra em sua 

totalidade, desconstruindo os sentidos e movendo-os de acordo com os devaneios da personagem: 

"Rien n'existait avant moi. Je peux le prouver." (DUCHARME, 1966, p. 352).  

  

3.1 – Em busca de um mito fundador 

 

 A construção identitária de Bérénice perpassa pelo medo de ser alienada e engolida pelos 

diversos tipos de representação social (família, valores morais, religião etc.). Para conseguir se 

desvencilhar de seus possíveis algozes, a narradora se imagina como um gigante em eterna vigília e 

em constante transformação, com o sentimento de que o termo "l'avale" serve como combustível 

para que ela resista a todo sentimento afetivo que possa torná-la fraca. Sua consciência é alertada 

por seu medo e assim seu discurso, em busca de sua origem, se constrói: "Que j'aie les yeux ouverts 

ou fermés, je suis englobée: il n'y a plus assez d'air tout à coup, mon coeur se serre, la peur me 

saisit." (DUCHARME, 1966, p.9). O medo que a persegue está ligado ao que se encontra em seu 

redor e serve como elemento impulsivo para duvidar de tudo e todos: "J'apprends à dédaigner ce qui 

d'abord me plait. […] Les choses et les personnes auxquelles on ne trouve pas de beauté ne font pas 

souffrir. C'est ridicule. Mais c'est moins ridicule que d'obéir sans se méfier de la voix de ses 

sentiments, sentiments qui ne viennent de nulle part." (DUCHARME, 1966, p.42). Para a narradora, 

um sentimento não manipulado ou que não tenha tido uma origem em nós mesmos, provoca 

incertezas e abre brechas para sermos dominados. Ela deve ser, portanto, sua própria origem 

e refutar qualquer símbolo de dominação imputada pelos outros. Ao optar pela estratégia de se 

isolar, para evitar um processo alienante, Bérénice recusa sua filiação, as marcas sociais e de 

registro da língua na qual está inserida: 

 

Je prends, de toute mon âme, des positions. J'établis, de toutes mes forces, des 

certitudes. C'est ce que je fais! Je donne arbitrairement une autre forme à toute 

chose qui, par son manque de consistance ou par son immensité, est impossible à 

saisir… et alors à la faveur de cette autre forme, je saisis la chose, je la prends dans 

mes mains, dans mes bras, mais surtout: dans ma tête. (DUCHARME, 1966, 

p.206)  

 

 É dentro de sua cabeça que ela habita e controla seus sentimentos, mesmo com seu irmão, a 
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quem professa um amor cego, o sentimento faz parte de uma criação em que ela testa estratégias de 

dominação: "J'aime croire que j'aime Christian, mais ce n'est pas lui que j'aime. Ce que j'aime, c'est 

l'idée que je me fais de lui, c'est ce que je porte dans l'âme et appelle Christian, c'est le Christian que 

je conçois et incarne." (DUCHARME, 1966, p.73). Consciente de si e pronta para resistir, Bérénice 

constrói sua identidade a partir de uma narrativa na qual ela busca se estabelecer como mito e assim 

consolidar sua própria fundação. Ela se vê como heroína de sua própria existência e como única 

interessada em sua origem: "Je monterai Pégase et monterai à l'assaut de l'Olympe, comme les 

Titans, comme Ajax d'Oilée, comme Bellérophon." (DUCHARME, 1966, p.165). O discurso de 

Bérénice coloca em evidência as tensões ideológicas em constante crise.  A ética niilista presente 

nos textos ducharmianos faz emergir personagens acentuadamente individualistas que refutam as 

leis sociais e se contrapõem a Deus. Sendo assim, a retórica de Bérénice é permeada por um 

dircurso persuasivo e desqualificador no qual ela reivindica alguns valores e refuta outros: "Quand 

j'étais plus petite, j'étais plus tendre. J'aimais ma mère avec toute ma souffrance. [...] Venu avec la 

raison, l'orgueil m'a fait haïr le vide amer qui se fait dans l'âme afin qu'on aime." (DUCHARME, 

1966, p.27). Em sua narratividade, a personagem prefere destruir a ser destruída e com isso 

distancia-se das relações sociais, criando em torno de si uma concepção de vida que a impede de 

partilhar momentos agradáveis:  

  

– Voilà ce qu'il faudra que je fasse pour être libre: tout détruire. Je ne dis pas nier, 

je dis détruire. Je suis l'oeuvre et l'artiste. Ce qui m'entoure, ce que je vois, ce que 

j'entends, c'est le marbre d'où je dois sortir, à coups de hanche, de ciseau et de 

brosse. Dans un bloc de marbre il y a un buste, mais à une condition, à condition de 

sculpter. Est-clair? / [...] – Voilà ce qu'il faudra que je fasse pour être libre: tout 

avaler, me répandre sur tout, tout englober, imposer mal loi à tout, tout soumettre: 

du noyau de la pêche au noyau de la terre elle-même. On peut avaler militairement, 

administrativement, judiciairement. (DUCHARME, 1966, p.215-216)  

 

A personagem nos revela uma oposição ao imobilismo e à alinenação apresentada por outros 

personagens, como a que ocorre com Christian, cuja disputa parental em torno de si suscita uma 

competição na qual ele é o troféu e, enquanto prêmio, buscará consolidar os anseios de seus pais, 

sacrificando assim sua liberdade e o controle de seu destino. É dessa forma que, em uma conversa 

com Bérénice, ele descreve como seria a reação de seu pai frente ao seu futuro como lançador de 

dardos: "[...] un lanceur de javelot! un ancêtre du lance-torpilles! un sportif! " (DUCHARME, 1966, 

p.72). O discurso de Bérénice compreende certas construções que marcam a possessão de sua 

narrativa em um processo laborioso de reconstrução individual cuja força empregada serve para 
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protegê-la da uniformização de massa: "Je suis la grande Bérénice, la vainqueuse, la témérêtre, 

l'incorruptable. Je suis Bérénice d'un bout à l'autre du fleuve Saint-Laurent, d'un bout à l'autre de la 

voie lactée."  (DUCHARME, 1966, p.182). No plano discursivo, temos em Bérénice uma grande 

hipérbole literária que se estabelece a partir de sua enunciação. Sua construção identitária é baseada 

em desqualificar toda autoridade. Sua origem é literária e sua existência perpassa pela língua, já que 

a narração em primeira pessoa lhe concede uma autoridade absoluta evidenciada pela maneira com 

que Bérénice organiza a estrutura de seu discurso, referenciado nos dois sintagmas seguintes: "je le 

sais" e "je comprends" (DUCHARME, 1966, p.27-192). O domínio que a personagem tenta ter de 

sua identidade é total, embora saiba que: "[...] j'ai été faite Bérénice comme le clorifère a été fait 

calorifère. Je peux résister à Bérénice et essayer d'être une autre, mais pas plus qu'un calorifère ne 

peut se changer en boa." (DUCHARME, 1966, p.191). Bérénice é fruto de seu meio e manifesta 

tudo aquilo que a constitui: "Quand on a a été fait indifférent, méchant et dur, on ne peut être 

sensible, charitable et doux." (DUCHARME, 1966, p.191). O convívio social é parte constituinte do 

sujeito e é por meio dele que o ethos se estabelece. Bérénice é fruto de uma sociedade estilhaçada 

em que o sujeito, no caso o quebequense, convive com tensões provocadas por uma identidade 

imbuída de fragmentos díspares, a qual tem como principal empecilho o sentimento de abandono 

provocado pelo conceito do bastardo desenvolvido por Gérard Bouchard. Reconhecer-se enquanto 

bastardo e assumir sua condição é fundamental para o processo identitário e com isso conseguir 

completar o último processo de construção identitária, que é a emancipação política. Segundo Jean 

Morisset, "L'appropriation du nom Canada constitue un rapt national. L'appropriation de la nation 

Canadienne constitue un vol identitaire."  92 (MORISSET, 1985, p.1). Para o crítico, o processo 

alinenante foi tão pungente que os quebequenses rejeitaram sua própria identidade: "Un peuple 

profondément métis, donc réfrataire à la purété, qui s'est constamment inventé une purété illusoire, 

apparaît en effet comme un peuple en instance de décomposition permanente." 93
 (MORISSET, 

1985, p.18).  A não fixidez da identidade, como pontuou Stuart Hall, faz parte do sujeito moderno 

que conjuga sua identidade em interação com o outro em um processo constante de negociação do 

que deve ou não permanecer como parte constituinte de sua memória.  Na metáfora literária, o 

discurso de Bérénice atua como espaço recriador identitário, seu desejo de apropriar-se de todo 

conhecimento revela uma necessidade de engolir tudo que possa se tornar matéria ressignificativa. 

                                                 
92 "A apropriação do nome Canadá constitui um rapto nacional. A apropriação da nação Canadense constitui um roubo 

identitário." (MORRISSET, Jean, 1985, p.1) 
93 "Um povo profundamente mestiço, portanto impuro, que inventou uma pureza ilusória, se mostra um povo em 

decomposição permanente." (MORRISET, Jean, 1985, p.18) 
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A personagem reivindica sua bastardia e dialoga diretamente com Bouchard no que tange à 

necessidade de ser dono de seu próprio destino e assim se livrar de um passado alienante e 

impeditivo: 

  

Ce qui compte, c'est se savoir responsable de chaque acte qu'on pose, c'est vivre 

contre ce qu'une nature trouvée en nous nous condamnait à vivre. Il faut, à 

l'exemple du géant noir gardien des génies malfaisants, se faire fouetter pour ne pas 

s'endormir. S'il le faut, pour garder mes paupières ouvertes, j'arracherai mes 

paupières. Je choisirai le sol de chacun de mes pas. A partir du peu d'orgueil que 

j'ai, je me réinventerai. (DUCHARME, 1966, p.43)  

 

 

 Bérénice pode ser considerada como fundadora do discurso identitário quebequense uma vez 

que busca o autoengendramento como forma de se estabelecer enquanto ser único. No discurso 

ducharmiano ela é a expressão de transbordamento, mas, sobretudo, de alguém consciente de si e 

cansado da diluição identitária expressa na memória coletiva. Se reiventar é o caminho escolhido 

por ela para assim conseguir recomeçar seu caminho até sua emancipação.  

 

3.2 – A negação de Deus e a ruptura com a religião  

 

 A negação do ser divino é algo muito presente na obra ducharmiana. Muitos personagens 

denotam em seu processo enunciativo um rechaçamento à figura da dominação. Seja ela 

representada pela figura parental ou mesmo por um ser com poderes sobre-humanos, como Al 

Capone. Romper com o conceito de verdade absoluta, encarnada na figura divina, é distanciar-se da 

subserviência e assim não ter ni Dieu ni maître94.  Bérénice exprime a necessidade daquele que não 

quer ser dominado e desde seus cinco anos demonstra um incômodo com sua família: "Einberg m'a 

mais il n'est pas content de m'avoir. Il est jaloux de l'autre. Il aimerait bin mieux avoir Christian." 

(DUCHARME, 1966, p.13). Ao expor a hipocrisia em que vivem seus pais, ela questiona a base 

estrutural religiosa na qual vive, da mesma forma que questiona o devotamento divino. Nietzsche, 

ao provocar a sociedade dizendo que Deus estava morto, gerou um incômodo, pois questionou a 

concepção de verdade que se tinha. Quem matou Deus não foi o filósofo, mas a própria Ciência, 

uma vez que se baseia em provas e não na fé para atestar a veracidade de algo. Assim como 

Nietzsche, Bérénice, na metáfora literária, propõe a morte do ser divino na tentativa de substituir 

                                                 
94 L'avalée des avalés 
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sua transcendência: "S'il n'y a personne d'autre sous le soleil, c'est à moi le soleil, c'est moi le 

créateur et le possesseur du soleil." (DUCHARME, 1966, p.74). Seu projeto de vida se apoia no 

rechaçamento da religião e de Deus e a qualquer forma de poder absoluto, pois "Christian! 

Constance Chlore… Que sont-ils? Je suis le général et ils sont les forteresses à prendre. […] Ils sont 

mes batailles. […] Chat Mort est ma bataille. Einberg est ma bataille." (DUCHARME 1966, p. 43-

44). 

 A personagem ducharmiana, ao questionar sua família, questiona também Deus. Nascida em 

um espaço conflituoso em que seus pais partilham separadamente a educação de seus filhos, 

Bérénice escolhe a solidão como meio de vida. M. Einberg é um fiel representante de Yaveh e, como 

ele, é fiel representante do Velho Testamento, isto é, um representante da ira e da guerra. O espaço 

familiar é uma zona de intenso conflito, pois Bérénice se recusa a ser doutrinada e a seguir os 

dogmas religiosos: "Si Einberg ne m'emmena pas de force à la synagogue, je n'y mettrais pas les 

pieds. (DUCHARME, 1966, p.15). Para ela o templo é um espaço que representa o que tem de mais 

atrasado na sociedade já que é representado por um Deus punitivo. Como seu Deus, M. Einberg é 

um homem incapaz de demonstrar um sentimento de ternura: "Quand Einberg m'emmène à la 

synagogue, il me tient par la main avec une grande tendresse. Sa main si dure qu'on dirait qu'il a 

envie de m'arracher le bras. [...] J'essaie de libérer ma main. Plus je tire, plus il la serre."  

(DUCHARME, 1966, p.14-24).  

 A Bíblia tem um espaço muito significativo no romance. O livro é uma fonte de referências 

de que alguns personagens se utilizam para legitimar seu discurso. Quando Bérénice é enviada a 

Nova York, ela vai para a casa de seu tio Zio, que será encarregado de sua educação. Ele encarna a 

ortodoxia e o autoritarismo judeu. O nome de Deus é constantemente evocado por ele, denotando a 

importância da tradição, já que todos se reúnem em volta da mesa para louvar o senhor "à la table 

de Yahveh" (DUCHARME, 1966, p.253). Em outros momentos, revela a sabedoria daquele que 

tudo controla: "Yahveh a doué cette enfant d'une grande énergie. Il lui réserve sans doute un grand 

destin."  (DUCHARME, 1966, p.256). Em seu  processo enunciativo, Bérénice declara sua tentativa 

de afastamento do ser divino: "Je ne suis la servante ni des présidents des pays de la terre, ni des 

Yahveh des pays du ciel. [...] – "J'ai cru à Yahveh pendant deux jours et j'en ai eu plein mon 

casque." (DUCHARME, 1966, p.229-339). A citação como forma de desconstrução é um processo 

recorrente na narrativa ducharmiana: "Noé […] Lamech […] Mathusalem […] Hénoch […] 

Malaléel […] Jared […] Caïnan […] Énos […] Seth […] Adam".  (DUCHARME, 1966, p.111). 

 A religião é apresentada de maneira extrema. O pai, representante de um dos povos mais 
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antigos e de uma religião cercada por conceitos do Velho Testamento, cultua o "Dieu des armées" 95 

e uma Igreja Mãe, Mme Einberg, que tenta a todo custo recuperar o rebanho perdido "Ce qui veut 

dire, je pense, que Chamomor est prête à recoucher avec Einberg pour remmetre la main sur sa 

sainte famille." (DUCHARME, 1966, p.230). O espaço familiar, longe de ser um exemplo de paz e 

harmonia, revela-se um lugar de intenso conflito, cujo troféu é a conquista do filho que pertence ao 

outro. O casal é um exemplo do fracasso em Ducharme, uma vez que, mesmo que o casamento não 

esteja baseado em amor, eles permanecem juntos, mantendo as aparências na tentativa de converter 

o outro: "– Si jamais vous vous convertissez au Catholicisme, Mauricius Einberg, je me suiciderai." 

(DUCHARME, 1966, p.133). O casal, enquanto representante divino, é repleto de defeitos. M. 

Einberg, apesar de ocupar o posto de destaque na religião, não esconde de sua mulher sua vida 

libidinosa com outras mulheres: "[…] c'est tout ce dont un homme a besoin quand il prend une 

maîtresse. Elle copule, et ça ne lui met pas le coeur à l'envers." (DUCHARME, 1966, p.103). Ao 

confessar o ocorrido, M. Einberg faz renascer o passado fatídico de sua esposa, cuja reação é expor 

toda sua mágoa. Mme. Einberg relembra sua infância durante a guerra na Polônia e revela, aos 

ouvidos atentos de Bérénice, que seu casamento se deu quando era uma jovem de 13 anos: "Vous 

avez abusé d'une petite fille de treize ans qui, en plus, avait perdu la raison! A votre place, je ne 

remuerais pas cette hideuse cendre." […] "Ça les reprend. Ils se repenchent sur leur passé. Je fais un 

cauchemar." (DUCHARME, 1966, p.105). 

 O personagem ducharmiano é um anjo rebelde que se revolta contra o poder divino, é uma 

máquina revolucionária que busca o desejo como forma de romper com as questões sociais. A 

relação de Bérénice com seu irmão é um exemplo deste processo, uma vez que temos a sensação de 

que ela busca uma relação incestuosa com ele: "Christian c'est ton amour, nest pas ton Tresor, ton 

chou [...]. – C'est bien davantage, bien pire. C'est comme mon mari." (DUCHARME, 1966, p.177). 

De acordo com Dumézil, "Feindre un amour incestueux pour son frère Christ[ian] et vouloir qu'il 

soit découvert et tenu pour tel Einberg (Dieu le Père) et Chamomor (la Mère-Église) équivaut à se 

moquer de Dieu et du Christ" 96 (1992, p.141). O amor devotado é, acima de tudo, uma maneira de 

provocar a ira de seus pais e de Deus.  

 Bérénice condena seus pais e não os aceita enquaninteto modelo, ela rejeita a assimilação e 

se nega a pertencer à religião deles. Para ela, o processo religioso serve para promover o medo e 

criar uma passividade em seus seguidores: "À la messe, c'est comme à la synagogue: c'est beurré de 

                                                 
95 "Deus das armas" (DUCHARME, 1966, p. 15). 
96 "Fingir um amor incestuoso por seu irmão Christ[ian] e querer que ele seja descoberto e confirmado como tal Einberg 

(Deus, o Pai) e Chamomor (a Mãe-Igreja) equivale a desrespeitar a Deus e a Cristo." (DUMÉZIL, 1992, p. 141) 
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cendre et de sang partout. Avoir la foi, c'est frémir comme un vampire quand on entend parler de 

sang et de cimetière."  (DUCHARME, 1966, p.21).  A personagem escolhe a solidão como meio de 

se proteger da dominação dos outros: "Ma solitude est mon palais." (DUCHARME, 1966, p.20). Ela 

busca sua autonomia: "J'imagine toutes sortes de choses et je les crois, je les fais agir sur moi 

comme si elles étaient vraies." (DUCHARME, 1966, p.21).  O desejo de pertencer a si mesmo visa 

à diminuição do poder divino e ao controle de suas próprias ações: 

 

J'exècre avoir besoin de quelqu'un. Le meilleure moyen de n'avoir besoin de 

personne, c'est de rayer tout le monde de sa vie. Ce que j'ai à faire, je le sais: 

conjurer les puissances que le monde coalise contre moi, répondre par d'autres 

attentats aux attentats, à la solitude commis contre moi. J'ai à grandir, à me 

prolonger par en haut, jusqu'à supplanter tout, jusqu'à planer au-dessus des plus 

hautes montagnes. J'ai à élever un échafaudage, à construire une échelle, une 

échelle si grande que je pourrai mettre mes mains dans l'azur. (DUCHARME, 

1966, p.27) 

 

 Para se ter o controle de si mesmo, é preciso se distanciar do que nos torna fraco, é 

necessário estar à frente de seus desejos: "Aimer veut dire: subir. Je ne veux pas éprouvrer, mais 

provoquer. Je ne veux pas subir. Je veux frapper. Je ne veux pas souffrir." (DUCHARME,1966, 

p.41). Bérénice nega a importância divina ao se colocar como sujeito de suas ações: "Ce qui 

importe, c'est vouloir, c'est avoir l'âme qu'on s'est faite, c'est avoir ce qu'on veut dans l'âme. Ils se 

demandent d'où ils viennent. Quand on vient de soi, on sait d'où l'on vient. (DUCHARME, 1966, 

p.42).  O processo de destruição e recriação da personagem consiste em substituir o poder divino 

pelo poder do homem, tornando-a um Deus. Ao escolher o autoengendramento como meio de se 

reinventar, Bérénice rompe com a instituição familiar e com a Igreja, pois nega a existência de algo 

maior do que ela mesma e que, portanto, a dominaria. Romper com sua filiação é o primeiro passo 

adotado pela personagem. Ao escolher ser avalante97 ela se posiciona enquanto sujeito e reafirma a 

resistência contra a alienação e assimilação: "La vie ne se passe pas sur la terre, mais dans ma tête. 

Je suis englobante et englobée. Je suis l'avalée des avalés." (DUCHARME, 1966, p.45). 

 De acordo com Renée Leduc-Park, a escrita ducharmiana coloca em evidência a cisão entre 

duas das maiores religiões monoteístas do Ocidente e revela a oposição com enunciados positivos e 

negativos acerca da religião, evidenciando, assim, a anulação enunciativa. Ao apresentar sua 

família, a personagem enfatiza a diferença histórica que separa o casal. O processo enunciativo de 

                                                 
97  Engolidora. 
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Bérénice é privilegiado, pois ela, assim como Al Capone98, com sua luneta, tudo vê. O Je do 

discurso imprime um julgamento da situação e nos apresenta de maneira despretensiosa, como se 

fora verdade, o que se acaba de ouvir. O amor e o ódio em relação à sua mãe, conforme já foi visto 

em capítulo anterior, e os conflitos entre as dominações religiosas nos revelam um espaço de intensa 

disputa, cuja guerra deflagrada pelo casal só evidencia os problemas de uma família baseada na 

hipocrisia. Exilada e renegada, resta a Bérénice investir em si mesma, substituindo a transcendência 

divina por sua inteligência, na tentativa de transformar-se em ser divino.  

 

3.3 – O Bérénicien   

 

 O bérénicien é uma língua criada pela personagem do livro L'avalée des avalés, não pelo 

desejo de se comunicar, mas pela necessidade de se afastar do mundo dos adultos. É por meio da 

linguagem que nos colocamos no mundo e, quando se trata de uma criança, a linguagem é 

marcadamente necessária, pois, como processo de aquisição e aprendizagem, atua para nos ligar ao 

mundo enquanto seres sociais. É pelo ato enunciativo que nos colocamos no mundo e fazemos 

emergir o ethos identitário. Segundo Maingeneau, o "ethos está crucialmente ligado ao ato de 

enunciação, mas não se pode ignorar que o público constrói também representações do ethos do 

enunciador antes mesmo que ele fale." (MAINGUENEAU, 2011, p.15). Quando Aristóteles 

desenvolveu o conceito de ethos, este estava ligado à desenvoltura do orador em dominar a palavra 

e passar confiança a partir de três princípios: prudência, virtude e benevolência. Enquanto língua, o 

Bérénicien é a expressão do desprezo pelos adultos. É um processo enunciativo que visa à 

simplicidade e se distancia das mauvaises langues99 repletas de vocabulário que causam 

ambiguidades. A criação de Bérénice é um ato de resistência ao mundo de rupturas e separação no 

qual ela está inserida:  

Je hais tellement l'adulte, le renie avec tant de colère, que j'ai dû jeter les 

fondements d'une nouvelle langue. Je lui criais: "Agnelet laid!" Je lui criais: 

"Vassiveau!". La faiblesse de ces injures me confondait. Frappée de génie, devenue 

ectoplasme, je criais, mordant dans chaque syllabe: "Spétermatorinx étanglobe!' 

Une nouvelle langue était née: le bérénicien. (DUCHARME, 1966, p.337) 

 

 Apesar de ser uma língua que possui regras – "En bérénicien, le verbe être ne se conjugue 

pas sans le verbe avoir." (DUCHARME, 1966, p. 337) –, o bérénicien exerce a extrema liberdade, 

                                                 
98 La fille de Christophe Colomb 
99 "más línguas", DUCHARME, 1966, p.286. 



68 

 

permitida, de experimentar e explorar novas formas linguísticas influenciadas pelo processo criativo 

da criança que coloca em questão o mundo adulto e valoriza a expressão em detrimento da 

comunicação. Os sintagmas "Vassiveauí", "Spétermatorinx étanglobe" são exemplos das reações ao 

mundo adulto em uma junção de significante e significado acessível somente à criança: 

 

O bérénicien constitui-se como lugar de inscrição de expressões culturais, de 

registro linguístico de ethoï diversificados necessários à tão esperada ancoragem 

dos quebequenses em solo americano, sonho recalcado há séculos pelo peso de um 

imaginário coletivo comprometido com a perpetuação da memória do canadense-

francês, no caso do Québec, e do canadense-anglófono, no caso do Canadá. 

(VIANNA NETO, 2015, p.4) 
 

 A estratégia da narradora ao evidenciar a diferença entre os dois mundos esconde, por vezes, 

a lucidez da personagem e, com isso, o leitor menos atento tende a aceitar o discurso, por vezes 

agressivo, sem contestá-lo: 

 
Le statut d'enfant acorde à la narratrice ducharmienne une grande latitude 

fictionelle, car ne reconnaît dans son discours l'existence de quelques clichés, qui 

on néanmoins subi une certaine dislocation et qui permettent au lecteur d'accepter 

l'irréalité du discours comme "normale". (HAGHEBAERT et NARDOUT-

LAFARGE, 2006, p.73) 

 

O ludismo e a ironia são companheiros e produzem certo conforto narrativo, muito longe 

daquela crueza provocada pela leitura de Les Chants de Maldoror100 de Lautréamont, quando o 

personagem fantástico Maldoror101 revela, por meio de seis cantos, cenas de brutalidade, covardia e 

da estupidez humana.  Com Berenice, nos deixamos ludibriar pela maneira lúdica em que se dá a 

narrativa:  

Le rire est! Le rire est le signe de la lumière. Quand, soudain, la lumière se répand 

dans les tenèbres où il a peur, l'enfant éclate de rire. J'ai le goût d'arracher des 

ongles avec des tenailles, de scier des oreilles avec un rasoir, de tuer des êtres 

humains et de prendre leurs cadavres aux cimaises de mes murs pour en faire une 

guirlande. J'ai le goût de brûler des campagnes, de bombarder des villes. J'ai le goût 

de secouer la nappe des océans, de pousser les continents les uns contre les autres, 

de traverser l'univers sur les étoiles comme on traverse un torrent sur les roches. Je 

ferai tout ça, pour rire. Rire! Rire à mort! (DUCHARME, 1966, p.193) 

 

 Fruto da relação entre duas raízes religiosas do Ocidente, Bérénice rebela-se contra o poder 

                                                 
100 Les Chants de Maldoror é o primeiro dos três livros escritos por Isidore Ducasse, mais conhecido como Comte de 

Lautréamont. Foi escrito em 1869 e possui seis cânticos em prosa nos quais são relatados episódios de violência do 

personagem Maldoror. 
101 Criatura fantástica cuja crueza dos relatos é o fio condutor do livro Les Chants de Maldoror. 
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católico e judaico representado por seus pais. É por meio da linguagem que a personagem rompe 

com as estruturas canônicas e com seu referencial identitário, estabelecendo uma distância com os 

parâmetros sociais impostos. A personagem ducharmiana, de certa maneira, parece tomar para si a 

responsabilidade de recriação identitária do quebequense, incluindo em sua estrutura diversas 

matizes nas quais está inscrita essa identidade. Assim como o bérénicien, o joual, língua que nasce 

na periferia de Montréal entre 1960 e 1970, proveniente da palavra cheval [jwal] como era 

pronunciada no século XVII, marca o distanciamento do francês clássico, cuja independência o faz 

viver entre a resistência à língua inglesa e as interdições da norma francesa. Fundamentada na 

oralidade, o joual integra anglicismos e termos do inglês americano ao francês arcaico e popular, 

como forma de possibilitar o quebequense comunicar-se nos meios urbanos. Com a Revolução 

Tranquila a questão linguística ganhou força, obtendo um viés ideológico, identitário, econômico e 

demográfico, o que possibilitou a criação de leis que visavam a proteção do ensino franco-

canadenseNiet no Québec. No domínio literário, Ducharme nos propõe o bérénicien que, longe das 

interdições lexicais, sintáticas e gramaticais do francês, dialoga com o estabelecimento do joual na 

década de 60.  Segundo Vianna Neto (1999), o bérénicien se insere no contexto histórico enquanto 

língua que expressa o ethos quebequense e atua como um espaço transcultural que possibilita a 

interação de culturas. Os empréstimos feitos por Bérénice a outras línguas, abusando de palavras 

que soam como balbucios, como "Nanhanni", "Agnelet laid", são representantes dessa lacuna 

identitária. Assim como Mille Milles que, "ne parle couramment aucune langue" e que "hais ces 

Français manqués" (DUCHARME, 1967, 150), Ducharme, por meio de seus duplos narrativos, 

critica a assimilacão cultural e o vazio provocado por uma falta existencial na qual o quebequense é 

um sujeito inacabado102, sem memória e sem identidade, que mimetiza e incorpora os modelos 

europeu e estadunidense, fazendo com que "Au Canada, maintenant, il n'y a plus que l'ambassadeur 

de la planète Mars qui ne soit pas américain" (DUCHARME, 1967, p.149). Bérénice, ao alterar a 

linguagem, apropria-se dela e a transforma, indo ao encontro do contexto histórico no qual está 

inserida a obra: 

   

Nous utilisons les termes Québec et Québécois, de préférence à ceux de 

Canada français et de Canadiens français. Le parti pris langagier recouvre 

une transformation des réalités. Québec ne sera plus une province mais un 

pays, le nom d'une totalité et non celui d'une partie honteuse d'un ensemble 

désorganisé. Québec constitue l'antithèse irréductible du Canada, du moins 

de ce qui a été le Canada jusqu'à maintenant. Il y aura recouvrement, 

                                                 
102 Gérard Bouchard, 2000. 
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coïncidence entre le territoire, la nation, la patrie et la culture.103 (MAILHOT, 

1964, p. 265-297) 

 

 Transformar a realidade parece uma estratégia utópica do autor que critica, por meio da 

narrativa, os modelos canônicos e as estruturas ortodoxas de um Québec marcado por perdas, cuja 

ressignificação será necessária para conseguir se reinventar. A ameaça constante do modelo 

estadunidense e a mimetização desta cultura são criticadas pelos personagens Mille Milles e 

Bérénice, configurando-se como exemplos de resistência. Em L’avalée des avalés a personagem 

repreende seu namorado Dick Dong que só fala em inglês: "Il a parlé en anglais. Il ne peut parler 

qu'en cette langue." (DUCHARME, 1966, p.261). Em Le Nez qui voque o personagem reflete sobre 

os nomes próprios: "Belcher est un nom anglais. Que fait le ministère toponymique de cette 

province, française?" (DUCHARME, 1967, p. 15), colocando, por assim dizer, em evidência, a 

aculturação sofrida pelos quebequenses. 

 Bérénice se coloca como personagem universal, desde sua origem em Varsóvia104, "lieu de 

l'irréconciliable origine" 105 a New York, "métropole habitée par la présence juive" 106, até Israel, 

onde ela vaga em busca de sua origem. A errância da personagem lhe possibilita conhecer o contato 

com o diverso, diferente daquilo vivido por seu irmão Christian, que desfruta do conforto do lar sem 

questionar a estrutura na qual está inserido. A personagem evoca e exemplifica, por meio "[…] des 

emprunts aux langues toutes faites" 107, o hibridismo do qual sua identidade é proveniente. A 

procura por ampliar seu conhecimento, colocando-o em uma língua cujos falantes, ela e sua amiga 

Costance, revela que seu microcosmo social não é o mesmo daquele vivenciado em sua cabeça: "La 

connaissance de plusieurs langues contribue à l'enrichissement de la personnalité. [...] j'apprendrai 

le russe, l'anglais et le polonais et quand je serai grande j'aurai appris tellement de langues." 

(DUCHARME, 1966, p.76).  A língua monossilábica de Bérénice reinventa o lugar comum e é 

esvaziada de sentido: "– Re! Rex! Roi! King!", "Chénopodiacées. Chensi. Chenu. Chennyang. 

Chéops. Chéphren.", "Uh! Uh! […] Mu! Mu! Mu!" 108, uma característica muito forte da 

infantilidade de quem a criou. Segundo Vianna Neto: 

 

                                                 
103 Citado por Jacques Cotnam, Le roman québécois à l’heure de la Révolution tranquille, dans Le Roman canadien-

français, t. III, Montréal, Fides, coll. Archives des lettres canadiennes, 1964, p. 265-297. 
104 Lugar onde nasceu sua mãe. 
105 HAGHEBAERT et NARDOUT-LAFARGE, 2006, p. 92 
106 HAGHEBAERT et NARDOUT-LAFARGE, 2006, p. 92 
107 DUCHARME, 1966, p.337 
108 DUCHARME, 1966, p.355; 364; 376 
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Bérénice não só transgride os signos arbitrários do francês, mas também cria a 

incomunicabilidade na transformação de palavras que aparentemente estão vazias 

de significados, se tomadas sob o prisma da língua padrão. Ambas são expressões 

do ducharmien, língua(gem) impenetrável pela lógica, rigorosamente obscura, 

musical, absurda e surrealista, onde se elabora uma ruptura com os códigos 

ethoestéticos representados pela língua padrão. É através da língua(gem) que o 

personagem constrói sua morada, lugar de engendramento do ser de fronteiras. 

(VIANNA NETO, 2003, p.204) 

 

 A relação dialógica entre quem fala e quem escuta é necessária para que se coloque em 

funcionamento uma língua. De acordo com Bakhtin, linguagem e sujeito estão interligados 

mutuamente. Para o pensador russo não é possível a desvinculação da personalidade e do discurso, 

pois, "[…] a atividade mental, suas motivações subjetivas, suas intenções, seus desígnios 

conscientemente estilísticos, não existem fora de sua materialização objetiva na língua." 

(BAKHTIN, 1992, p.188).   

 O bérénicien, como já foi dito, não possui compromisso com a comunicação, o que o torna 

um paradoxo, uma vez que um enunciado só faz sentido nas relações sociais nos quais está inserido. 

Para o pensador, a língua deve ser compreendida como "um fenômeno social da interação verbal, 

realizada pela enunciação (enunciado) ou enunciações (enunciados)", e "não constituída por um 

sistema abstrato de formas linguísticas [língua como sistema de formas – objetivismo abstrato] nem 

pela enunciação monológica isolada [língua como expressão de uma consciência individual – 

subjetivismo individualista], nem pelo ato psicofisiológico de sua produção [atividade mental]" 109 

(BAKHTIN, 1992, p. 123). O autor nega o sentido abstrato da língua e o individualismo, uma vez 

que é na interação social que o discurso se concretiza. O bérénicien, como metáfora literária, é a 

tentativa de retomada identitária do quebequense, ou seja, um espaço de tensão entre um presente 

questionador e um futuro incerto. Rejeitar o ethos cultural imposto, retirando dele os empréstimos 

necessários para uma ressignificação, evidencia a ambiguidade ducharmiana. 

  A escrita de Ducharme caracteriza-se como lugar de inscrição de uma narratividade 

heterogênea que coloca em questão a interdiscursividade na medida em que cita, se apropria e 

parodia diversos textos, criando "lieux de tension à l’intérieur du texte par la réinscription et le 

réemploi de divers discours sociaux." (KWATERKO, 1998, p.65) 110. O romance quebequense pós-

guerra assume um hibridismo narrativo onde o leitor é levado por um discurso e por comentários 

metatextuais, cujo material romanesco está interligado por meio de citações e paródias que 

                                                 
109 Grifos do autor 
110  "[…] lugares de tensão no interior do texto pela reinscrição e o reemprego de diversos discursos sociais."  
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dinamizam a discursividade. Segundo Józef Kwaterko (1998), a partir de L'avalée des avalés o 

discurso ducharmiano possibilitou a emergência de uma escrita que se apropria do já dito 

recuperando-o por meio de intertextos que refletem um processo de especulação e citação 

descontínua que, por vezes, apaga o pater de origem. A citação em Ducharme ocorre por meio de 

frases inteiras, trechos, nomes de personagens ou referências que podem permanecer um mistério 

para o leitor.  

 O percurso crítico do Je em L'avalée de avalés é marcado por uma narrativa fragmentada, 

cujo personagem-narrador coloca em evidência fraturas afetivas e sensíveis que evocam e provocam 

no leitor reflexões sobre esse Je implícito ou explícito que se narra a si mesmo e cuja estratégia 

argumentativa leva o leitor a compactuar com seu discurso. É dessa forma que Bérénice exprime 

sua angústia existencial a partir do desejo de não se deixar induzir pelos outros, baseado em um 

discurso niilista que refuta aquilo que lhe foi imposto, em busca de uma verdade e de uma força que 

constituem seu ser em detrimento do desejo dos outros:  

 

 Je m'appelle Bérénice Einberg et je ne me laisserai pas induire em erreur. Il ne faut 

pas se laisser aller à aimer, C'est comme se laisser aller. […] Quand on vient de soi, 

on sait d'où on vient. Il faut tourner le dos au destin qui nous mène et nous en fait 

d'autre. Pour ça, il faut contredire sans arrêt les forces inconnues, les impulsions 

déclenchées par autre chose que soi-même. (DUCHARME, 1966, p.42) 
 

 Destarte, a narrativa de Ducharme revela a ligação que há entre sua obra e aquela de Sartre 

cuja frase "a existência precede a essência" (1996, p.39) é emblemática para que possamos fazer a 

relação entre as obras. De acordo com o filósofo, os conceitos éticos e ontológicos estão ligados a 

vários processos que possibilitam o ser a nortear sua vida, dentre os quais: projeto, escolha e 

responsabilidade.  Bérénice sabe que é preciso avaler 111, isto é, não se permitir alienar, para não ser 

incorporada a um sistema que destrói perspectivas e é cruel com aqueles que se rebelam; colocar-se 

no mundo é uma tomada de consciência, é ser responsável por suas perspectivas. O mal existencial 

e a opressão fazem parte do universo da personagem, mas a frase - "Je suis, donc, je pense […]" 

(DUCHARME, 1966, p.315) - é um grito de liberdade. Bérénice toma as chaves de seu destino e 

assume a responsabilidade de ser quem é com a liberdade de não ter um referencial impeditivo, já 

que ela nega a importância divina. Trata-se da tentativa de um ser exilado, jogado em um mundo ao 

qual não pertence. Condenado a viver só, como um estrangeiro em qualquer parte que se fixe, 

Bérénice, na metáfora literária, representa o quebequense deslocado de si e do ambiente que habita. 

                                                 
111 Absorver; engolir. 
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Ela é uma tentativa de liberdade que, por vezes, está fadada ao fracasso:  

 
Si je ne suis pas heureuse, c'est que je n'ai pas cherché à l'être. J'ai déjà assez mal à 

chercher à conserver l'ombre de dignité qui me reste! Si je n'ai pas, d'abord, 

cherché le bonheur, c'est qu'il ne me dit rien, qu'il est laid, qu'il suppose une 

collaboration avec la puanteur. Je me refuse à tout commerce avec le monde 

immonde qu'on m'a imposé, où l'on m'a jetée sans procès comme des esclaves aux 

galères. Ils m'ont jetée au milieu d'une chiourme si gueule, si ventre, qu'elle ne 

s'aperçoit même pas qu'elle a une âme, une chiourme prête à toutes les chaînes, à 

tous les crimes contre l'âme et sa fierté, pour avoir accès à l'auge que, trois fois par 

jour, les maîtres lui donnent à lécher. (DUCHARME, 1966, p.234) 

 

 A personagem se sente jogada em um vazio total e tem a lucidez de que "On ne peut rien 

contre la solitude et la peur." (DUCHARME, 1966, p.10). Sua ligação com o mundo depende de sua 

disposição existencial, sua memória precisa ser recriada para que possa se afastar do que lhe foi 

imposto. A liberdade é uma procura constante. O néant112 é um espaço paradoxal do personagem 

ducharmiano, pois é lá que ele encontra sua consciência e liberdade: "Je flotte dans le néant! … Je 

suis sans souvenirs et sans personne! […] Je suis dans le néant. […] que vide à remplir! Quel 

soulagement! Il n'y a rien ni personne." (DUCHARME, 1966, p.351). Esse vazio a ser preenchido 

revela, como pontuou Sartre, a existência antes da essência, e a procura de uma liberdade na qual o 

ser assume seus desejos, vontades e a responsabilidade de seus atos. A liberdade é o único caminho 

enquanto escolha individual sobre o qual as influências exteriores não possuem força para impedir 

sua busca. A reflexão do personagem ducharmiano sobre o ser e o vazio, sobre a angústia e a 

liberdade é dada como um manifesto de recusa contra um sistema e seus tentáculos opressores que 

limitam e punem o ser pensante. Um ser livre não acredita na predestinação, ele está pronto a se 

recriar, destruir e se refazer: "Être un être humain c'est être un calorifère pouvant ne pas être content 

de ses formes et en vouloir d'autres." (DUCHARME, 1966, p.191-192): 

 

Lorsqu'on considère un objet fabriqué, comme par exemple un livre ou un coupe-

papier, cet objet a été fabriqué par un artisan qui s'est inspiré d'un concept; il s'est 

référé au concept de coupe-papier, et également à une technique de production 

préalable qui fait partie du concept et qui est au fond une recette. Ainsi, le coupe-

papier est à la fois un objet qui se produit d'une certaine manière et qui, d'autre part, 

a une utilité définie, et on ne peut pas supposer un homme qui produirait un coupe-

papier sans savoir à quoi l'objet va servir. Nous dirons donc que, pour le coupe-

papier, l'essence – c'est à dire l'ensemble des recettes et des qualités qui permettent 

de le produire et de le définir – précède l'existence; et ainsi la présence, en face de 

moi, de tel coupe-papier ou de tel livre est déterminée. […] Qu'est-ce que signifie 

ici que l'existence précède l'essence? Cela signifie que l'homme existe d'abord, se 

                                                 
112 Referência ao termo utilizado por Sartre, "nada", para indicar o vazio no qual a personagem Bérénice se encontra.   
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rencontre, surgit dans le monde, et qu'il se définit après. […] L'homme est d'abord 

un projet qui se vit subjectivement, au lieu d'être une mousse, une pourriture ou un 

chou-fleur; rien n'existe préalablement à ce projet; rien n'est au ciel intelligible, et 

l'homme sera d'abord ce qu'il aura projeté d'être. (SARTRE, 1996, p. 26-27-29)113 
 

 Em L'avalée des avalés, a digressão textual, a metadiscursividade, esconde, por vezes, a 

crítica feita pelo autor, por meio de seus duplos narrativos. As diversas formas narrativas 

(autorretrato, diário íntimo, crônicas, memórias, contos, romance, epopéia-rock etc) fazem parte do 

processo enunciativo do autor que revela uma produção híbrida, por meio do romance, gênero 

impuro, que, segundo as premissas bakhtinianas, "parodia outros gêneros (justamente como 

gêneros), revela o convencionalismo de suas formas e da linguagem, elimina alguns gêneros, e 

integra outros à sua construção particular, reinterpretando-os e dando-lhes um outro tom." 

(BAKTHIN, 1998, p.399).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
113 Ao considerarmos um artefato, como um livro ou um cortador de papel, nos é dado que este objeto foi produzido por 

um artesão que se inspirou em um conceito; ele se referiu ao conceito do cortador de papel, e também a uma técnica de 

produção anterior que faz parte do conceito, que é basicamente uma receita. Assim, o cortador de papel é tanto um 

objeto que se produz de uma determinada maneira, como, de outro lado, tem uma utilidade definida, e não se pode 

pensar em um ser humano que produzisse um cortador de papel sem saber de que maneira o objeto seria usado. Vamos 

dizer que, para o cortador de papel, a essência - ou seja, todas as receitas e as qualidades que permitem sua produção e 

que o definem - precede a existência; e, assim, a presença, em mimha frente, de tal cortador de papel ou de um tal livro 

é determinada. [...] O que se quer dizer com a existência precede a essência? Isto significa que o homem primeiro 

existe, se descobre, surge no mundo, e se define mais tarde. [...] O homem é então, essencialmente, um projeto que se 

vive subjetivamente, em vez de ser espuma, podridão ou uma couve-flor; nada existe anteriormente a este projeto; nada  

inteligível há no céu, e o homem será primeiro a imagem que ele projetou ser. (SARTRE, L'existentialisme est un 

humanisme, 1996, p. 26-27-29) 
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4 – O MITO FUNDADOR EM LA FILLE DE CHRISTOPHE COLOMB  

  

No romance La fille de Christophe Colomb, o escritor propõe uma releitura de 

acontecimentos históricos, trazendo para o presente personagens que pertencem à memória coletiva 

das Américas. O romance tem como enredo a vida de Colombe Colomb, personagem proveniente 

de uma concepção fantástica, fruto da cópula entre seu pai, o viajante genovês Cristóvão Colombo, 

e uma galinha leghorne. Apesar de sua origem híbrida, Colombe nasce como modelo ocidental de 

beleza, a Vênus de Milo, despertando o amor invejoso e o desejo pela posse naqueles com quem ela 

convive. Com a morte de seu pai, envenenado após comer um peixe, o elo com o passado será 

rompido e ela perderá o pater, ou seja, o logos paterno de poder, passando a buscar sua autonomia 

identitária. Colombe irá percorrer um caminho contrário ao que foi feito por Cristóvão Colombo, 

como maneira de se emancipar em direção ao futuro. Embora sua memória esteja ligada ao passado, 

essa relação entre Colombe e seu pai representa, na metáfora literária, a complexa ligação de 

rupturas entre o Québec e a França. O tempo e o espaço se confundem a partir do momento em que 

ela começa a se deslocar de um lugar ao outro. Sem se fixar em parte alguma, Colombe passa a 

pertencer ao universo. Ao tentar encaixar-se nos parâmetros sociais em busca de uma amizade 

verdadeira, ela irá se deparar com diversos personagens que irão se aproveitar de sua ingenuidade. 

Ela sofrerá a espoliação do desejo alheio, sua ingenuidade e (in)credulidade na raça humana a 

transformarão em um ser outsider e seu corpo sofrerá com os anseios devastadores da humanidade: 

 

Quand un individu est supposé avoir transgressé une norme en vigueur, il peut se 

faire qu'il soit aperçu comme un type particulier d'individu, auquel on ne peut faire 

confiance pour vivre selon les normes sur lequelles s'accorde le groupe. Cet individu 

est consideré comme étranger au groupe [outsider].114 (BECKER, 2009, p. 25)  

 

 Na primeira parte do romance, a personagem tenta se aproximar dos humanos, na segunda 

parte ela se incorporará ao mundo dos animais. A circulação de Colombe entre os dois mundos 

revela o questionamento das bases sociais: a barbárie humana contrasta com a humanização dos 

animais. Esta inversão de valores nos possibilita questionar a importância da existência de um Deus, 

uma vez que, feitos à imagem e semelhança divina, somos incapazes de amar e ajudar aos nossos 

                                                 
114 "Quando se considera que um indivíduo transgride uma norma em vigor, pode acontecer que ele seja considerado 

como um tipo particular de indivíduo no qual não se pode confiar para viver segundo as normas nas quais o grupo se 

apoia. Este indivíduo é considerado como estranho ao grupo [outsider]." (1985, p.25) 
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semelhantes. Colombe não é "amada" por sua beleza e bondade, mas sim pelo bem-estar que 

provoca nos outros. A necessidade interna dos seres humanos do romance se mostra de diversas 

maneiras, seja pelo desejo sexual, mesmo que forçado, ou do mal pelo mal. Colombe será 

dilacerada, isto é, seu corpo terá partes arrancadas e será refeito por materiais díspares e sem 

serventia: "Ils lui ont posé des yeux kaki et des jambes jaune citron. Ils l'ont arrangée avec ce qu'ils 

avaient de plus mauvais." (DUCHARME, 1969, p.101). A linha entre humanidade e animalidade é 

tão tênue que todos desconfiam de sua generosidade. Como em um gesto de determinismo social, 

em que os mais fracos sucumbem perante os mais fortes, ela será ridicularizada como forma de 

comprovar que a verdadeira origem humana é a maldade. No romance, o gosto pelo grotesco e pelo 

mal desnecessário revela a (des)humanização do ser. A aproximação entre ela e outro personagem 

histórico, Jesus Cristo, é recorrente na obra: ela caminha sobre as águas, pesca em quantidade com 

ferramentas rudimentares, sofre com a humilhação por ser desprovida de baixos instintos. Mesmo 

sem responder ao sofrimento gratuito causado pelos outros, ela será acusada por não ceder aos 

anseios sexuais do personagem Paul Blablabla e pagará com a liberdade a petulância de tal feito. 

Até as crianças tendem, como em um gesto superior, a menosprezá-la, pois o sofrimento seria uma 

forma de colocá-la à prova:  

 

Bonjour! Dit gentiment Colombe au petit Ferdinand. 
Une autre qui a la frousse! Répond-il avec mépris. 
Colombe ne sait plus quoi faire. Même les enfants! 
Elle n'en peut plus. Dans quelle culture elle vit!  
 

"Ferme ta gueule et frotte les planchers!" Ajoute Ferdinand. 
"Je me ferai violence. Je m'acquiterai à fond 
De ma dette envers la société." "Tu n'as pas le sens du grand! 
Tu me dégoûtes! Frotter des planchers! Téton!   

 

(DUCHARME, 1969, p.109) 
 

 

 Será ao lado dos animais que ela encontrará a amizade verdadeira. Por uma questão de 

necessidade/sobrevivência, Colombe e os animais se tornarão algozes dos humanos, 

supervisionados pela presença sobrenatural de Al Capone. Colombe irá liderar um exército de 

animais contra os humanos, momento em que ela constatará que não há saída para a humanidade a 

não ser a destruição. Depois da hecatombe final, a raça humana será aceita no céu onde poderá se 

livrar de seus impulsos sem hipocrisia. A desordem primordial será restabelecida, as máscaras 



77 

 

sociais, utilizadas para esconder a real intenção, não serão mais necessárias. O caos manifestado por 

meio de inúmeras combinações bem/mal, humano/desumano, natural/instinto irá expressar o caos 

dionisíaco115. 

   Há na narrativa de Ducharme a presença ou inferências a diversos personagens históricos, 

dentre eles Al Capone, como figura do poder. Este último desempenhará um papel muito importante 

no desenvolvimento do enredo: ele assumirá o lugar de Deus e reorganizará o céu a partir de sua 

perspectiva de mundo. Ele atuará como corruptor de anjos e santos, demonstrando o quanto somos 

suscetíveis ao fracasso: "[...] Al Capone montra son extrait sans se faire de bile. / Saint Pierre fut 

aussitôt tout miel." (DUCHARME, 1969, p.49). A inversão dos valores estabelecidos irá provocar o 

niilismo global, do qual falou Renée Leduc-Park no livro Réjean Ducharme Nietzsche et Dionysos, 

e virá assegurado tanto pela destruição do discurso quanto pela presença de elementos 

paradigmáticos complementares (humanidade/animal - bem/mal):     

 

La réduction des valeurs s'y trouve impliquée à la fois dans les événements et dans 

le genre de discours employé par le narrateur. Ce texte dont le récit est divisé en 

deux parties s'articule sur une série d'oppositions binaires qui s'annulent 

muttuellement par inversions successives, car il va de soi qu'un simple 

renversement maintiendrait les deux mêmes pôles quoiqu'en position contraire. Les 

– tours de roue – que constituent ces basculements répétés s'anéantissent 

alternativement et génèrent la force différentielle qui confère au texte sa 

dynamique. Nous qualifions ce mécanisme de jeu (mascarade / divertissement) 

dyonisiaque: la destruction accomplit l'affirmation dans la négation.116 (LEDUC-

PARK, 1982, p. 161)   

 

  

 A tentativa de provocar o vazio como possibilidade de recomeço, do retorno à desordem 

primordial, dialoga com Nietzsche no que tange à busca do esvaziamento, visto que ele nos propõe 

a morte do ser divino, que, no caso de Ducharme, acontece pela substituição de Deus por Al 

Capone. Para o filósofo alemão, tudo que está próximo à metafísica nos torna vulneráveis, fracos e 

nos impede de caminhar em direção ao futuro. O desaparecimento dos valores supremos, figurados 

                                                 
115 O mito de Dionísio está ligado ao refazimento, ao impulso que nos impele ao desconhecido e às mudanças. Ele nos 

remete às nossas origens instintivas, intuitivas e racionais.   
116 "A redução dos valores é ligada, às vezes, a acontecimentos e ao gênero de discurso empregado pelo narrador. Este 

texto cuja narrativa é dividida em duas partes se articula sobre uma série de oposições binárias que se anulam  

mutuamente por inversões sucessivas, porque é óbvio que uma simples reversão manteria os mesmos dois polos, 

embora em posição contrária. As – engrenagens – que constituem essas tensões repetidas se anulam alternadamente e 

geram a força diferencial que confere ao texto sua dinâmica. Qualificamos tal mecanismo como jogo (mascarada / 

entretenimento) dionisíaco: a destruição completa a afirmação na negação." (LEDUC-PARK, 1982, p. 161)  
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pela imagem de Deus, libertaria nossa potencialidade. Sem a força bloqueadora conseguiríamos 

manifestar nossa verdadeira natureza: 

 

Um grau certamente elevado de educação é atingido, quando o homem vai além de 

conceitos e temores supersticiosos e religiosos, deixando de acreditar em amáveis 

anjinhos e no pecado original, por exemplo, ou não mais se referindo à salvação 

das almas: neste grau de libertação ele deve ainda, com um supremo esforço de 

reflexão, superar a metafísica.  
 
(…) Mas os homens podem conscientemente decidir se desenvolver rumo a uma 

nova cultura, ao passo que antes se desenvolviam inconsciente e acidentalmente 

(…) Essa nova cultura consciente mata a antiga, que, observada como um todo, 

teve uma vida inconsciente de animal e vegetal; mata a desconfiança frente ao 

progresso – ele é possível. (NIETZSCHE, 2009 p.29/32) 
 

 O livro de Ducharme rompe com o cânone literário desde a capa, onde é definido como 

romance, todavia, ao folheá-lo nos deparamos com versos alexandrinos. Segundo Bakhtin, o 

romance é um gênero que supõe um mundo aberto, plurilinguístico e que retrata a sociedade e seus 

valores no momento em que ele se inscreve, ao contrário da epopeia, que retrata um mundo heróico, 

totalmente destacado do presente: "O romance introduz, nos outros gêneros, uma problemática, um 

inacabamento semântico específico e o contato vivo com o inacabado, com a época em que está se 

fazendo." (BAKHTIN, p.400). O autor, ao propor a escrita de um romance nos moldes de uma 

epopeia, no qual Colombe confirma o fracasso iniciado por seu pai, denuncia por meio do 

referencial histórico o "inferno civilizacional resultante do processo de desumanização que tem 

caracterizado a história ocidental." (VIANNA NETO, 2003, p.342). O texto literário coloca em 

evidência o massacre da colonização desenfreada sob a tutela de um Estado cristão que, em nome 

do poder divino, impunha a espada sagrada. Cabe a Colombe sacralizar e afirmar o fracasso da 

humanidade: 

 

  

Ils sont au milieu du magnifique désert de Gobi. 
Des hélicoptères et des avions les arrosent de bombes, 
Des bombes atomiques et à hydrogène made in États-Unis. 
Mourant par milliers, ils ne pensent qu'au salut de Colombe. 
Sous la puissance des explosions, trompes d'éléphants, cous 
De girafes, becs de vautours et crêtes de coqs tournoient. 
Colombe n'a pas bougé. Elle est restée sur son éléphant, debout. 

[...] 
Par milliers de milliers, les animaux ont été tués. 
Par millions, les animaux continuent d'être tués. Sans panique,  



79 

 

les animaux attendent que ce soit fini, que ce soit terminé. 

[...]  
Avec un énorme bulldozer, Colombe creuse une immense fosse. 
Avec un énorme séquoia, Colombe bâtit une immense croix. 
On n'est pas, vous vous en doutez, gai comme à des noces. 
Ils sont tristes. Ils sont tristes à mort. Ils n'ont pas le choix. 
[...]  
Tuer est facile. Quant à Colombe Colomb, elle pleure et laisse 
faire.  

[...] Elle pleure beaucoup. 
Une heure, et ils seront tous morts, hommes, femmes et enfants. 
(DUCHARME, 1969, p.230-231-232- 233) 

 

 

 A narrativa ducharmiana denota a diferença entre o poderio bélico dos dominantes em 

relação aos dominados. A referência simbólica da cruz encerra a vida de fracasso dos humanos e 

propõe um recomeço para novos seres. Essa coletividade nova criada pela narrativa ducharmiana 

evidencia o compromisso, por parte de alguns autores da década de 60, com o pós-colonialismo, 

explicitando as mazelas vividas pelos povos e a ruptura com o logos instituído, o que, segundo 

Gilles Marcotte, inscreve a obra como criadora do discurso americano: "Ei-lo, portanto, enfim, 

nosso romance americano, e eis seu próprio descobridor." (1989, p.93), isto é, como expressão do 

ethos quebequense.  

 Essas populações novas encarnam em si o desafio de se distanciar de suas matrizes 

europeias e, enfim, construir uma identidade própria. Neste contexto, a discursividade de 

Ducharme, atua como transgressora da forma, evidenciando ao mesmo tempo, a partir de uma 

análise sociopolítica, o processo que define o Québec como uma coletividade fundadora: 

 

Il faut d'abord rappeler que le Québec, tout comme les États-Unis, les pays 

d'Amérique latine, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et quelques autres collectivités, 

peut être considéré comme une culture fondatrice, ou mieux encore, comme une 

population ou une collectivité neuve. Nous désignons par là toutes ces populations 

qui, dans un passé relativement récent, sont nées de transferts migratoires 

internationaux ou intercontinentaux à partir de vieilles aires de peuplement vers des 

territoires neufs (ou, plus précisément, considérés et traités comme tels) en sorte 

que les premiers arrivants pouvaient éprouver le sentiment d'une sorte de temps 

zéro de la vie collective.117 (BOUCHARD, 1995, p.3-4) 

                                                 
117 "É preciso antes de tudo lembrar que o Québec, assim como os Estados Unidos, os países da América Latina, a 

Austrália, a Nova Zelândia e algumas outras coletividades, pode ser considerado como cultura fundadora, ou melhor 

ainda, como uma população ou uma coletividade nova. Designamos assim todas essas populações que, em um passado 

relativamente recente, nasceram de transferências migratórias internacionais ou intercontinentais a partir de velhas áreas 

de povoamento em direção a territórios novos (ou, mais precisamente, considerados e tratados como tais) de modo que 

os primeiros desembarcados podiam experimentar o sentimento de uma espécie de tempo zero da vida coletiva. (1995, 

p.3-4). BOUCHARD, Gérard. Entre l’Ancien et le Nouveau Monde: Le Québec comme population neuve et culture 
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 Este tempo zero do qual fala Bouchard recriaria novas utopias a partir da "reproduction dans 

la différence" 118 engendrando uma sociedade superior àquela de origem, pautada em aspectos 

específicos dos quais o autor coloca em evidência quatro processos: ruptura com as ideologias, 

valores e referenciais da mãe pátria; recomeço a partir de projetos de reconstrução coletivos; 

apropriação simbólica do espaço, das lendas, dos toponímicos, regionalismos etc; e por último a 

emancipação política com a criação de um Estado soberano desvinculado dos laços coloniais119.  

 A metáfora literária recupera e se apropria de fontes históricas, reescrevendo o que foi 

esquecido, retirando, por exemplo, o status de Américo Vespúcio como descobridor das Américas e 

colocando Christophe Colomb no centro da história. Ao resgatar o périplo do navegante italiano, 

Ducharme transgride, por meio da paródia, a imagem do desbravador destemido, apresentando-o 

como glutão e preguiçoso, dependendo da filha para se alimentar: "Colombe est maigre comme un 

cure-dent. Gouffre sans fond, Christophe s'envoie tous ses poissons. Se contentant d'avaler et de 

ravaler sa pomme d'Adam." (DUCHARME, 1969, p.13). 

 Apesar de o narrador avisar que faz o cômico e não o épico, há em Colombe traços do herói 

deste gênero, dentre eles: sua força sobrenatural que lhe possibilita carregar barcos; seu nascimento 

fabuloso, metade humana metade animal; sua facilidade em caminhar sobre as águas e a pesca 

miraculosa. A mistura dos gêneros literários, como formas complementares, retrata, na composição 

da forma, como na metáfora literária, a mistura étnica de uma identidade compósita, que tenta 

emergir em meio a um momento de tensão política. A obra ducharmiana dialoga com este momento 

e serve como metáfora para a vilipendiação sofrida pelas Américas ao longo dos anos de dominação 

europeia:  

 

 

 O contexto cultural dos anos de 1960, ao produzir um amplo questionamento da 

própria civilização ocidental, marcou-se pelo deslocamento de identidades 

nacionais, visível em movimentos de expressão social e político-cultural de 

contestação e ruptura com os cânones hegemônicos ocidentais, como, 

especialmente, o episódio estudantil em maio de 68 na França, o movimento 

hippie, as manifestações contraculturais em Woodstock (Estados Unidos) e a 

Revolução Tranquila do Québec que abalou instituições e expressou mudanças nas 

estruturas éticas, culturais e ideológicas da região, testemunhando divisões e 

                                                                                                                                                                  
Fondatrice. In: Conférence Charles R. Bronfman en Études Canadiennes. Ottawa: Les Presses de l'Université d'Ottawa, 

nov. 1995. 
118  "reprodução na diferença" (BOUCHARD, 1995, p. 5) 
119 BOUCHARD, 1998, p.6. 
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contradições internas que identificam particularmente o ethos quebequense. Nesse 

contexto inscreve-se na produção literária do Québec, como marca emblemática, 

uma tensão discursiva entre dois vetores culturais definidos como o ethos do 

fracasso e a anterioridade cultural colonial na qual se constrói, como forma de 

intervenção cultural, uma recuperação paródica da historicidade rasurada 

constituindo-se uma política de subversão dos paradigmas discursivos 

hegemônicos. (VIANNA NETO, 2015, p.2) 
 

 Na construção da narrativa, Colombe é elaborada como referência ancestral e Al Capone 

como representante do poder máximo. A ironia e a paródia são elementos importantes na construção 

enunciativa de Duchame, que irá questionar o modelo hegemônico da civilização ocidental 

refletindo a crise do mimetismo por parte das ex-colônias e denunciando o fracasso destas ao não 

buscarem um distanciamento como forma de construção de uma identidade própria. Segundo o 

sociólogo quebequense Gérard Bouchard, o romance La fille de Christophe Colomb coincide com o 

momento de busca de construção da identidade quebequense através do discurso literário e uma 

"ancoragem" em solo americano120.  

 A superação para além do homem é visível em Colombe Colomb, pois ela terá seu corpo 

fragmentado. Seu pulmão, ovários e sangue, na ironia de Ducharme, serão oferecidos a alguém mais 

útil que ela, seu corpo será refeito a partir de materiais trash, que não possuem serventia: pernas 

amarelo-limão, braços de homem peludo e tatuado, olhos kaki e ferramentas mecânicas. Seu corpo 

se transformará em um amálgama de elementos díspares, ao mesmo tempo feminino e masculino. 

No entanto, sua composição de origem fantástica, estando casada com Al, possibilita seu 

refazimento: "Peu à peu, elle redevient elle-même." (DUCHARME, 1969, p.100) e, como a fênix, 

Colombe tem o poder de renascimento, ou de refazimento. Seu corpo é desmembrado, deslocado, 

substituído de acordo com a necessidade. De acordo com o pensamento crítico estruturado por 

Donna Haraway, temos em Colombe características do ciborgue, transformação que a tornará 

consciente de si ao mesmo passo que distanciada de sua "origem humana". A dualidade de 

Colombe, que nos é apresentada pelo narrador a partir de uma ingenuidade moral, contrasta com sua 

transformação em ciborgue. Segundo Haraway:  

 

O ciborgue está determinadamente comprometido com a parcialidade, a ironia e a 

                                                 
120 Toda referência ao vocábulo americano nesta tese é tomada no sentido que Bouchard e Marcotte, dentre outros, dão a 

essa palavra, arguindo seu comprometimento com a representação estadunidense e propondo sua ressignificação com a 

inscrição de outros ethoï desenvolvidos no cotidiano das Américas. Nas referências às questões relativas aos E.U.A. 

usar-se-á o adjetivo estadunidense, buscando-se não reproduzir a política cultural hegemônica estadunidense no âmbito 

de um discurso acadêmico. (VIANNA NETO, Arnaldo. Tese de Doutorado em Literatura Comparada – Instituto de 

Letras, Universidade Federal Fluminense, Nitéroi, 2003) 
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perversidade. Ele é oposicionista, utópico e nada inocente. Não mais estruturado 

pela polaridade do público e do privado, o ciborgue define uma pólis tecnológica 

baseada, em parte, numa revolução das relações sociais do oikos – a unidade 

doméstica. (HARAWAY, 2000 p.40) 
 

 A ingenuidade de Colombe, na metáfora literária, dialoga com os inúmeros hipotextos121 

franceses citados por Ducharme, neste caso, o diálogo com Candide de Voltaire. Ao realizar uma 

crítica ao processo otimista de Leibniz, Voltaire expõe por meio da sátira as mazelas vividas por 

Candide, personagem que, assim como Colombe, viajará pelo mundo e irá se deparar com a 

maldade humana. Candide vive no castelo de Westfália, com o barão, a baronesa e sua filha 

Cunegundes, tendo por preceptor o filósofo Pangloss, que é um adepto do otimismo: "[…] il n'y a 

point d'effet sans cause, et que, dans ce meilleur des mondes possibles, le château de monseigneur le 

baron était le plus beau des châteaux, et madame, la meilleure des barrones possibles."  

(VOLTAIRE, 1759, p.1). O filósofo, embora esteja cercado por inúmeras teorias iluministas que 

procuravam comprovar por meio da ciência o que estavam propondo, prefere acreditar e propagar 

ensinamentos, a partir do que vê: "Il est démontré, disait-il, que les choses ne peuvent être 

autrement: car tout etant fait pour une fin, tout est nécessairement pour la meilleure fin. Remarquez 

bien que les nez ont été faits pour porte des lunettes; aussi avons nous des lunettes." (VOLTAIRE, 

1759, p.1). Expulso do castelo após cortejar a filha do barão, Candide se tornará soldado no exército 

dos búlgaros. Após confronto com os árabes, ele será preso e severamente açoitado por eles, 

deparando-se, pela primeira vez, com a crueldade humana. Em uma de suas erranças, ele conhece o 

sábio Martinho que é um maniqueísta convicto e reitera que o mal sempre vence, ao contrário de 

Pangloss, que acreditava que vivíamos "dans le meilleur des mondes possibles" (VOLTAIRE, 1759, 

p.1). Em suas viagens pelo mundo, Lisboa-Cadis-Paraguai-Buenos-Aires-Eldorado-Bordéus-

Veneza-Constatinopla, a ingenuidade de Candide será minada pela bestialidade humana e será 

evidenciada pela mudança do personagem que, no desenrolar da trama, começa a reagir às 

agressões sofridas. Após ter participado de guerras, ter sido chicoteado, roubado, preso, torturado 

com requintes de crueldade, ter visto Pangloss ser enforcado e ter reencontrado Cunegundes como 

escrava sexual, resta a Candide "cultivar seu próprio jardim". No romance, a crítica de Voltaire ao 

pensamento de Leibniz, cuja obra Teoria de Teodiceia apresenta Deus como um ser cognitivo, 

racional e bondoso, contrasta com a realidade vivida pelo personagem principal que se depara com 

um mundo oposto àquele proposto pelo filósofo alemão. Candide realiza, assim como Colombe, 

                                                 
121 São inúmeros os textos franceses apropriados e citados por Ducharme. Em sua biblioteca imaginária revelam-se 

textos de Proust, Voltaire, André Gide entre outros.  
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uma longa viagem pelo mundo, mantendo, apesar de ser alvo das mais cruéis atrocidades do ser 

humano, a fé e a credulidade, acreditando no lado bom do humano e negando, pela afirmação de 

que "tout va bien" (VOLTAIRE, 1759, p.25), o reconhecimento da vilania e da (des)humanização do 

ser. Dessa forma, Voltaire critica e desconstrói parodicamente através do ridículo, do humor e da 

caricatura, a filosofia do otimismo do pensador alemão, muito em voga à sua época.    

 Diferentemente de Candide, a metamorfose de Colombe não a torna mais fraca perante as 

situações. O que a torna suscetível é a compaixão pela raça humana e sua incredulidade na crueza 

das relações:  

Mon enfant, tu as cherché de l'amitié  
Dans le coeur des êtres humains. 
Pour te faire aimer d'eux, tu as tout essayé, 
Tu as fait des pieds et des mains. 
 
Et tu as échoué. Et tout t'a été contraire. 
Faudra-t-il que jusqu'à la mort ton âme saigne? 
Non! Laisse-les tomber. Il n'y a pas qu'eux sur terre. 
As-tu jamais fréquenté des êtres d'un autre règne? (DUCHARME, 1969, p. 127) 

  

 Segundo Nietzsche, ao citar Mérimée, não há nada mais comum que fazer o mal pelo mal, e 

isto será comprovado por Colombe no momento em que ela tem seus olhos furados por uma 

criança. Na obra, é possível vermos a corrupção do ser e a banalização do mal em todos os matizes 

sociais. Mesmo as crianças, que seriam o princípio da pureza, estão envoltas pela maldade. Já os 

adultos, refletem a degradação dos anos. O impulso em fazer o mal está ligado à posse, mesmo que 

seja à força, como é o caso de Rasoir Éléctrique122: 

 

                                      Rasoir Éléctrique regarde avec une loupe 
Les organes mécaniques  de la pauvre croyante. 
Elle fait des grimaces comme quelqu'un dont la soupe 
Est trop chaude. De telles infirmités l'enchantent. 
 
Faute des mieux, Colombe a peur et pitié. 
Que faire, Jésus? Que faire, Vierge Marie? 
Christophe Colombe, je n'ai pas envie de ton amitié, 
Mais de ce que la femme donne au mari. (DUCHARME, 1967, p.93) 

 

 O encontro de Colombe com essa figura monstruosa, que não quer ser chamada de "Jeanne, 

Marie ou Rose", é um dos momentos próximos ao sobrenatural. Filha do juiz e prefeito Grezelle, ela 

                                                 
122 Rasoir Électrique é um personagem ducharmiano biologicamente híbrido, pois possui partes eletrônicas na 

componsição de seu corpo. 
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possui, assim como a anti-heroína ducharmiana, uma natureza híbrida: ela é uma espécie de 

monstro invisível que possui "raies éléctriques et des merles" e que vendeu sua alma ao diabo para 

conseguir obter todos os tipos de formas e cores. Assim, Colombe sofre com a mais penosa 

canibalização, pois Rasoir, com seus dentes de serra, arranca da personagem tudo o que Colombe 

tinha de mais belo, transformando-a numa massa disforme e sem valor: "Les dents de Rasoir 

Électrique sont aiguisées" […] "Elle a gobé les mains de Colombe, jusqu'aux poignets" 

(DUCHARME, 1967, p.97). Colombe será completamente canibalizada, suas pernas, seus braços e 

olhos serão devorados. A fome de Rasoir, tanto física quanto sexual, destruirá seu corpo. Esta 

criatura, como Maldoror, age por puro instinto animal e carrega em si o desejo pela destruição.  

 

[…] lorsqu'il embrassait un petit enfant, au visage rose, il aurait voulu lui enlever 

ses joues avec un rasoir, et il l'aurait fait très souvent, si Justice, avec son long 

cortège de châtiments, ne l'en eût chaque fois empêché. Il n'était pas menteur, il 

avouait la vérité et disait qu'il était cruel. (LAUTRÉAMONT, 1890, p.39) 
 

 Como a figura fantástica de Lautréamont, o desejo de Rasoir Électrique ultrapassa os limites 

da maldade. No hospital, Colombe será totalmente reconstituída com materiais díspares e, mesmo o 

que lhe restou de importante, será usurpado: a voz de sereia será substituída pela de cabra; sua pele 

seus ovários, seu sangue, tudo isso será redirecionado. Nesta perspectiva, podemos inferir que o 

discurso literário dialoga com o processo de ressignificação pelo qual passou o Québec: podemos 

pensar na perda da voz como o processo introjetado pelos quebequenses que sofrem o preconceito 

por falarem uma variação do francês, como bem pontuou Ducharme em Le nez qui voque, ao 

propor, com Mille Milles, a desconstrução de todo um imaginário coletivo no qual a língua francesa 

pertence ao povo francês:  

[…] Eu não sou francês. E mais, eu não quero ser francês: é muito cansativo, é 

preciso ser muito inteligente, é preciso ser muito polido, é preciso ser bastante 

conhecedor de datas de vinhos, é preciso falar muito para nada, é preciso se 

considerar muito melhor que os outros. Mesmo sendo totalmente modificada, ela 

está feliz, pois agora ela não terá mais serventia: Eu jamais pus os pés na França; 

eu não sou francês. Douce França? Urgh! Acre Canadá! Eu não falo, fluentemente, 

nenhuma língua. (DUCHARME, 1967, 149) 

 

Assim o autor propõe a ruptura do Québec com a ex-Metrópole como forma de auto-

engendramento, uma maneira de deixar para trás o estigma da bâtardise e a orfandade atribuída ao 

abandono da ex-colônia pela França e assumir o papel de herdeiro ilegítimo como parte do processo 

identitário. Colombe, até então vista como algo pronto a ser apropriado, metaforiza em seu corpo 
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não só a espoliação cultural praticada durante o processo de engendramento identitário do Québec, 

mas também a assunção de um ethos cultural vilaine:  

 

Il n'est que juste qu'on soit mal traité a l'hôpital. 
Colombe est contente, heureuse même, d'être vilaine. 
Elle ne donnera plus à personne l'envie de faire du mal. 
Si les docteurs avaient su, ils ne se seraient donné plus la peine.  

(DUCHARME, 1969, p.100) 
 

 Na tentativa de se resguardar do mal, Colombe se glorifica em não ser mais útil. O status de 

ciborgue dará à personagem a emancipação, pois "[...] Diferentemente das esperanças do monstro 

de Frankenstein, o ciborgue não espera que seu pai vá salvá-lo por meio da restauração do Paraíso", 

e porque "[...] O ciborgue não reconheceria o Jardim do Éden; ele não é feito de barro e não pode 

sonhar em retornar ao pó" (HARAWAY, p. 39 - 40). Com a ressignificação do símbolo da beleza, 

por meio da canibalização da Vênus de Milo, representada por Colombe, Ducharme destrói a 

estética do belo e recria um ser pós-humano, que tentará ser o intermediador entre os humanos e os 

animais, compromisso que se revelará impossível, pois a única possibilidade decorrente do processo 

de desumanização do humano é a hecatombe final.  

 A obra ducharmiana é um mosaico que leva o leitor desatento a opiniões equivocadas sobre 

o discurso. A construção enunciativa do escritor é intencional e suas armadilhas nos levam a 

acreditar num posicionamento contra ou a favor de um determinado assunto, que foi apropriado 

ironicamente.  A paródia não é o único caminho adotado por ele; a citação nos dá a sensação de já 

termos lido aquilo em outros textos. Às vezes ele cita personagens, escritores e até passagens 

inteiras de livros. Esses mecanismos desconstrutores produzem rupturas perante a crise da pós-

modernidade. De acordo com Vianna Neto, a paródia atua na obra em um processo descolonizante 

tendo como estratégia a repetição para provocar a diferença por apropriação e transgressão do 

discurso do outro. Ainda segundo o crítico, a antropofagia do corpo de Colombe dialoga com aquela 

sofrida pelas Américas e os percalços de Colombe denunciam o malogro dos mitos fundadores, 

desconstruindo-se o descobrimento por parte dos viajantes europeus: 

 

 

Na construção do corpo monstruoso da filha de Cristóvão Colombo, Ducharme 

associa, na metáfora do texto, as mutações sofridas pelo corpo de Colombe e as 

marcas impressas, porém nem sempre expressas, no corpo histórico das Américas 

pós-coloniais. Toma-se assim o corpo de Colombe Colomb como metáfora onde se 

podem ler inscrições de uma historiografia desconstrutora dos paradigmas 
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neocolonialistas. O corpo grotesco da filha de Cristóvão Colombo expressa 

metaforicamente a fragmentação identitária, onde as construções homogêneas dão 

lugar à heterogenia característica das Américas na tentativa de construir identidades 

nacionais a partir de um emaranhado de referenciais culturais díspares. Segundo 

Gilles Marcotte, a fragmentação do corpo de Colombe, traduz, em linguagem 

literária, a situação atual: "Je crois que nous vivons, que notre roman vit 

actuellement l'Amérique sous une autre forme - ou non-forme -, celle de 

l'éclatement (VIANNA NETO, 2000, p. 92).   

 

 A identidade fragmentada de Colombe coloca em questão os paradigmas coloniais impostos 

como modelo. Sua condição de filiação ilegítima dialoga com a situação do Québec abandonado 

pela França. A condição de bastardia acompanha e estigmatiza o processo de construção identitária 

do povo quebequense, o que pode ser evidenciado pela expectativa provocada pelo estigma de falar 

mal o francês, como se houvesse uma única forma de ritmo, prosódia e léxico. Ducharme, por meio 

de seu duplo narrativo Mille Milles, personagem de Le nez qui voque, em cujo título se revela 

metaforicamente, em um possível jeux de mots, o l'équivoque ou o l'inéquivoque do ethos cultural 

construído historicamente, se vale do texto literário para desconstruir o estigma, rechaçando o 

monolitismo da língua: "Quem me escuta acha que minha língua é rude, que falo mal o francês. [...] 

Eu não falo, fluentemente, nenhuma língua. Eu compreendo mal o francês e mal o americano" 

(DUCHARME, 1967, p.149).  

 A importância da escrita ducharmiana, como meio de busca identitária, que ora parodia ora 

se apropria dos textos canônicos europeus, é uma forma de reciclagem cultural. Estamos, pois, 

diante de um narrador onisciente que faz o papel de coro na trama narrativa. Ele provoca o riso do 

que não seria risível: "Je fais du comique non de l'épique" (DUCHARME, 1969, p.102).   O jogo 

dialógico proposto pelo narrador não está comprometido em esclarecer as armadilhas do texto. Ele 

está comprometido em inebriar o leitor, se dirigindo a ele de maneira envolvente (mon ange, douce 

amie, cher lecteur) como forma de aproximar a enunciação do leitor, por meio da verossimilhança, 

para que este se deixe levar cegamente pelas verdades de seu discurso. O narrador, como coro 

satírico da epopeia, é o espectador ideal e o único que vê o desdobramento da cena, e assim o leitor 

ducharmiano nunca está sozinho. O humor e a ironia são estratégias recorrentes na diegese textual. 

A repetição, a rima ou a não-rima são meios adotados para explodir o sentido, para esvaziá-lo: "Qui 

n'est plus ni vedette ni star grâce à son âge. / Plaignons celui que, à un moment, le public aima. / 

Les oiseaux volent. Les poissons nagent." (DUCHARME, 1969, p.33). Este trecho exemplifica a 

escolha ducharmiana em negar à rima o movimento de sentido, pois a combinação de som e 

palavras suspende o sentido e provoca o non-sens. A transgressão, que parece ter sido executada 
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sem propósito, provoca um efeito de desconforto no leitor, como se ele tivesse perdido a 

compreensão de algo. No que concerne à repetição em Ducharme, segundo Leduc-Park, esta se dá 

por meio da repetição dentro da diferença, que pode ser exemplificada pela maneira como Colombe 

distingue seus ratos: Un, Deux, Trois. Para o autor "La repetition marque le pas" (DUCHARME, 

1966, p.119).  
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CONCLUSÃO 

 

 As reflexões feitas nesta Dissertação acerca da construção identitária quebequense na obra 

do escritor quebequense Réjean Ducharme denotam que o processo iniciado em meados do século 

XIX, com a resistência dos canadenses-franceses face aos avanços americanos e anglófonos que 

ameaçavam sua soberania, teve seu auge na década de sessenta com a Revolução Tranquila que 

abalou as estruturas sóciopolíticas e reorganizou a sociedade em busca de sua soberania.  

Uma pesquisa do conjunto da obra de Réjean Ducharme revela uma linguagem altamente 

definida por construções paródicas associadas a jogos de reciclagem de identidades culturais 

diversas e complexas que se constituíram na movência das migrações históricas. Marcadas por 

(re)territorializações e (trans)territorializações, essas identidades culturais migrantes, que 

atravessaram e atravessam as Américas, construíram no Quebec imaginários e/ou representações 

simbólicas de um ethos determinado pela confluência, ao mesmo tempo conflitante e harmoniosa, 

de referências plurietnoculturais muitas vezes invisíveis no vocábulo americano fortemente 

comprometido com a inscrição estadunidense.  

A Igreja Católica foi fundamental para que a resistência se efetivasse, uma vez que 

incentivou o crescimento demográfico como forma de evitar a assimilação. No entanto, o domínio 

católico criou barreiras no que tange à modernização das Instituições, já que atrelava o povo à 

família e ao modus vivendi campesino. Com os avanços industriais do início do século XX e a 

modernização do Canadá anglófono, tornou-se evidente a situação sociocultural dos canadenses-

franceses que só conseguiram se separar do domínio da Igreja com a Revolução Tranquila. Este 

movimento foi de suma importância para que emergisse entre os quebequenses o sentimento de 

pertencimento nacional, metaforizado pela "ancoragem" nas Américas.  

 A Revolução Tranquila possibilitou a ruptura com o poder exercido pela Igreja e estabeleceu 

uma nova relação entre o povo do Québec que reivindicou o patronímico Québecois como forma de 

designação e, desta forma, a recusa da hifenização identitária canadense-francês que serviu para 

estigmatizá-los durante anos. Completar os quatro processos propostos por Gérard Bouchard 

(ruptura, apropriação, recomeço e emancipação) ainda não foi possível, já que a emancipação 

política, apesar das tentativas com os referendos de separação do Canadá, não se efetivou. Para o 

sociólogo quebequense é preciso integrar todas as memórias que foram deixadas de lado até o 

momento, como os demais franco-canadenses que não habitam o Québec, em um grupo único 

formando assim um sujeito, cuja valorização da diversidade (anglófonos, francófonos, autóctones 
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etc) daria lugar à promoção do canadense-francês e, desta maneira, surgiria o francófono norte-

americano.  

A refundação identitária articulada à ancoragem francófona em solo norte-americano, 

proposta feita por Bouchard, indicaria o caminho a percorrer. Assim, a história nacional 

contemplaria todas as memórias e suas singularidades, conjugando-as em uma memória oficial 

reorganizada, o que proporcionaria uma nova identidade quebequense. No entanto, segundo alguns 

pensadores, como Jocelyn Létourneau, é necessário deixar o lugar de vítima e de reparação de um 

passado cuja memória de perdas ainda está presente e, enfim, vislumbrar um futuro. Ao contrário de 

Bouchard, Jocelyn imprime menos importância à emancipação política e o critica no que tange ao 

quebequense ter uma identidade inacabada: "[...] tout le projet interprétatif de Gérard Bouchard 

s'articule autour de cette question piégée et surdeterminée par l'idée négative d'un inachèvement du 

Québec, sorte de statut manqué ou inaccompli d'existence collective." 123
 (LÉTOURNEAU, 2000, 

p.57).    

 A refundação proposta por Bouchard visa reconciliar as diversas memórias, fazendo com 

que as coletividades, excluídas até o momento, façam parte da história. Esta nova identidade 

ultrapassaria as fronteiras do canadense-francês, cujos fundamentos culturais e étnicos (não 

podemos esquecer o quebequense de souche e o pure laine) impedem a integração e a representação 

dos quebequenses de outras origens. Uma francofonia norte-americana não apagaria a herança 

francesa, mas seria necessário se abrir para um novo discurso identitário sem, contudo, se esquecer 

do passado, promovendo os valores comuns, isto é, de todas as memórias que habitam aquele 

espaço. Incluir os autóctones, os franco-ontarianos e as demais identidades, conjugando-as com as 

singularidades americanas, possibilitaria o surgimento dessa nova identidade: 

 

Ce n'est qu'au cours des dernières décennies que le rêve souverainiste s'est réveillé, 

suscitant une volonté de redéfinition qui projette désormais le Québec comme une 

société américaine lestée d'un héritage européen, parvenue à une croisée de 

chemins et désireuse de se tracer une voie originale dans le Nouveau Monde. Le 

projet de souveraineté précise les coordonnées politiques de cette opération, la 

francophonie en trace la direction linguistique, les règles de la citoyenneté 

établissent certaines valeurs fondamentales, l'héritage canadien-français met en 

place une importante composante culturelle. Il reste, pour ainsi dire, à mettre tout 

cela en marche dans un projet social mobilisateur qui créerait une communauté non 

pas dans une homogénéité qui n'existe pas mais dans une action, dans des 

engagements partagés. Dans tout cela, il ne s'agirait pas de fondre les différences, 

                                                 
123 "[...] todo o projeto interpretativo de Gérard Bouchard se articula em torno dessa questão perigosa e 

sobredeterminada pela idéia negativa de um Québec inacabado, uma espécie de coletividade incompleta com existência 

coletiva." (LÉTOURNEAU, 2000, p. 57) 
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bien au contraire, tous les héritages ethniques trouveraient à investir dans cette 

entreprise les valeurs, les manières dont ils sont porteurs. (BOUCHARD, 2001)124 

  

 A memória, enquanto constituinte identitária, possui um papel importante para o sentimento 

de pertencimento de um povo, no entanto, o desejo de tornar o Québec soberano, por meio da 

emancipação política, tende a cristalizar as memórias em prol de um objetivo. A consciência 

histórica pretendida por Bouchard cria uma névoa em torno do novo sujeito histórico, uma vez que 

a criação de uma identidade francófona norte-americana, caso não seja bem estruturada, pode 

apagar a história franco-quebequense. Por outro lado, para Jocelyn Létourneau, é necessário tirar o 

peso do passado tornando-se agente de sua própria mudança para construção do futuro e, assim, 

deixar para trás a memória alienante de vítima que busca incessantemente a reparação do passado. 

Para o historiador, não é necessária uma emancipação política, mas sim um reconhecimento dentro 

do Canada no qual o Québec seja visto como uma sociedade distinta: 

 

 

La singularité de la nation québécoise qui est en même temps son infortune et pour 

Bouchard certainement, sa contradiction identitaire, serait de ne pas avoir conquis 

son indépendance politique. Selon l'angle bouchardien, l'histoire de la nation 

québécoise est un récit du manque et un appel à l'État (indépendant)125. 

(LÉTOURNEAU, 2000, p.54)   

 

 

 De acordo com Jean-François Laniel e Kateri Létourneau, a sociedade quebequense e os 

francófonos partilham referências comuns, "celle du Canada français, une nation que les historiens 

situent entre 1840 et 1960 et dont les fondements étaient catholiques, francophones et 

pancanadiens126".127 É a partir dos anos 60, com a Revolução Tranquila, que ocorre a ruptura 

identitária e política cujos fundamentos eram baseados em um pensamento católico. A redefinição 

                                                 
124 "É apenas nas últimas décadas que o sonho soberanista desperta, provocando um desejo de redefinição, que agora 

projeta o Québec como uma sociedade americana portadora de uma herança europeia, em uma cruzada de caminhos e 

desejosa de traçar um caminho próprio no Novo Mundo. O projeto de soberania especifica as coordenadas políticas 

desta operação, a Francofonia desenha sua direção linguística, as regras da cidadania estabelecem certos valores 

fundamentais, a herança franco-canadense torna-se um componente cultural importante. É necessário, por assim dizer, 

colocar tudo isso em movimento em um projeto social mobilizador que criaria uma comunidade não homogênea, cujos 

compromissos são compartilhados. Sendo assim, não seria uma questão de fundir diferenças, mas ao contrário, todas as 

heranças étnicas considerariam necessário investir no engajamento dos valores e das formas das quais são portadoras."  
125 "A singularidade da nação quebequense, que é ao mesmo tempo seu infortúnio e, para Bouchard certamente, sua 

contradição identitária, seria de não ter conquistado sua independência política. Sob o ângulo bouchardiano, a história 

da nação quebequense é uma narrativa da falta e um chamado ao Estado (independente)." (LÉTOURNEAU, 2000, p.54) 
126 Referência aos habitantes da Acádia.  
127 "[...] aquela do Canadá francês, uma nação que os historiadores situam entre 1840 e 1960 e cujos fundamentos eram 

católicos, francófonos e pancanadenses." In: LENIEL, Jean-François et LÉTOURNEAU, Kateri. Québec et 

francophonie canadienne hors Québec, avons-nous encore quelque chose à nous dire, 2010. 
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do patronímico canadense-francês para quebequense excluiu os francófonos que habitavam fora do 

Québec criando, dessa forma, múltiplas identidades128 e aumentando as fronteiras de diferenças 

políticas, já que as necessidades eram distintas.  

 As tensões alavancadas pelo desejo de soberania refletiram na literatura dos anos 60, que 

serviu como veículo propulsor de questionamentos desse quebequense descentrado, permeado por 

diversas memórias. O homem quebequense a partir daquele momento reivindicava seu espaço e 

criava um novo olhar acerca do passado. Segundo Jocelyn Létouneau, a história do Québec 

moderno só foi possível por causa da tecnocracia129, que escolheu o que deveria fazer parte da 

reconstrução identitária e com isso conseguiu se manter como mediadora dessa nova consciência:  

 

[...] l'histoire du "Québec moderne" est le récit des luttes épiques, des affrontements 

dramatiques, des alliances et des moments d'unité de la technocratie; le récit aussi 

de la justesse et du caractère visionnaire de ses choix; le récit, enfin, de ses 

réalisations et des libérations de toutes sortes dont elle fait profiter le peuple 

québécois. Au fond, l'histoire du "Québec moderne" est, pour la technocratie, le 

récit où elle élabore la conscience historique e sa propre existence, le récit où elle 

démontre sa nécessité historique comme médiatrice de accomplissement de la 

destinée de la collectivité québécoise, soit celle de sa modernisation et de son 

émancipation, bref, de sa victoire sur le passé (un passé, précisons-le, auquel 

s'étaient annexéés l'Eglise et l'élite traditionnelle. Renier ce passé, démontrer son 

anachronisme, c'était pour la technocratie, libérer le présent de ses attaches 

ancestrales; c'était donc l'accaparer et, par le fait même, décapiter les "Anciens" 

car, en les associant un temps fini, sans devenir, était les priver horizon, d'élan et, 

donc, d'avenir) 130. (Le Québec moderne, 1992, p.6) 
 

O discurso social implementado a partir da década de 60 reiterava uma memória na qual, "le 

grand récit collectif des Québécois fut une fois de plus revu et corrigé, chacun des chapitres étant 

écrit à nouveau, et que s'est ajouté un autre chapitre à ce récit [...]" 131 (LÉTOURNEAU, 1992, 

                                                 
128 Franco-Ontariens, Franco-Manitobains, Fransaskois. In: LENIEL, Jean-François et LÉTOURNEAU, Kateri. Québec 

et francophonie canadienne hors Québec, avons-nous encore quelque chose à nous dire, 2010. 
129 O autor definiu tecnocracia como um conjunto de pessoas que atuam em prol de um objetivo comum.   
130 "[...] a história do "Québec moderno" é a história das lutas épicas, confrontações dramáticas, alianças e momentos de 

unidade da tecnocracia; é a narrativa também da correção e do caráter visionário de suas escolhas; a narrativa, 

finalmente, de seus sucessos e empreitadas dos quais se benefícia o povo do Québec. Basicamente, a história do 

"Québec moderno" é, para a tecnocracia, a narrativa na qual se elabora a consciência histórica e sua própria existência, a 

narrativa na qual se demonstra sua necessidade histórica como mediadora da realização do destino da modernização e 

da emancipação do Québec, em suma, sua vitória sobre o passado (um passado em que a Igreja e a elite tradicional 

andaram juntas). Renegar esse passado demonstra seu anacronismo, como se, para a tecnocracia, libertar o presente de 

seus apegos ancestrais, fosse, portanto, apagar e, consequentemente, decapitar os "Antigos" porque, ao associá-los a um 

tempo finito, sem devir, os privaria de horizonte, de elo e, portanto, de futuro." (LÉTOURNEAU, Jocelyn. Le Québec 

moderne, 1992, p.7) 
131 "[...] a grande narrativa coletiva dos Quebequenses foi mais uma vez revista e corrigida, cada um de seus capítulos 

sendo escritos de novo, tendo sido, assim, adicionado um novo capítulo a esta narrativa." (LÉTOURNEAU, Jocelyn. Le 

Québec moderne, 1992, p.7) 
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p.770), ou seja, criou-se uma memória oficial que esmagou as diversas memórias inscrustadas na 

história francófona do Canadá. A memória francófona legitimou o presente e decidiu o que deveria 

prevalecer para ser recontado, constituindo-se assim a memória coletiva por um ideal em que os 

feitos do passado, presente e futuro se entrelaçam. De acordo com Mathieu e Lacoursière: 

"L'approche par les mémoires se distingue par le fait qu'elle part du présent, des personnes et des 

sensibilités. Elles montrent comment le passé se définit a partir du présent" 132 (1991, p.6). É no 

presente que é definida a memória quebequense, onde são selecionadas as lembranças que serão 

compartilhadas com o futuro. Cada memória individual contribui e guarda lembranças de 

experiências vividas por outros, o que nos remete a Halbwachs quando diz que a memória é 

imbuída pela presença do passado que é mantido pela coletividade a partir da contribuição 

individual, isto é, as experiências inviduais estarão em conformidade com as do grupo. 

Compreender como os quebequenses atualizaram seu passado para a construção de seu presente é 

um desafio, já que cada geração interroga esse passado de acordo com suas próprias perspectivas. 

A década de 60 foi um momento em que as tensões se tornaram evidentes e o desejo por um 

Québec livre ganhou força. A literatura como meio de manifestação cultural e social se nutriu dos 

fatos e utilizou a linguagem para revelá-los e romper com o status quo. A linguagem enquanto 

código semântico de comunicação e interação atuou como fomentadora de um discurso de 

inferiorização por parte dos francófonos canadenses que introjetaram a pecha de que falavam mal a 

língua, que se expressavam como um coureur de bois 133. Ao se autorebatizarem de quebequenses, 

no lugar de canadenses-franceses, eles quebraram com o estigma imposto pelos anglófonos em 

busca de uma identidade própria, sem o peso do passado francês: 

 

Celui qui voudrait devenir Canadien ne pourrait pas le devenir. Il y en a qui 

essaient très fort de devenir Canadien, 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. [...] 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 regrettent de ne pas avoir plutôt échoué. [...] 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! 

[...] Au début de la colonisation, française, il a été question en France que le 

Canada soit échangé, donnant donnant, contre l'une des îles Vierges, une des îles de 

                                                 
132 "A abordagem feita a partir de memórias se distingue pelo fato de que ela parte do presente, das pessoas e das 

sensibilidades. Elas mostram como o passado se define a partir do presente." (Les mémoires québécoises, 1991, p.6) 
133 Referência aos homens do século XVII que desbravavam o Canadá em busca de peles de animais. 
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la mer des Antilles en tout cas. Cela ne leur prenait pas beaucoup de place, pour 

voler le roi de France, aux Français. Il faisait beaucoup trop froid l'hiver. Aux 

Antilles, ils n'avaient pas froid aux pieds en colonisant, les Français. Ils ne 

voulaient pas venir peupler le Canada; il faisait beaucoup trop froid. Ils se gelaient 

la soie du pourpoint. Maintenant que le chauffage central est installé, ils sont moins 

gênés: ils y viennent, nous coloniser, nous déniaiser. (DUCHARME, 1967, p.149-

150) 

 

Os textos ducharmianos refletem essa inconstância identitária, seja pela quebra canônica, 

seja pela busca identitária que visam ao distanciamento da ex-metrópole. A enunciação ducharmiana 

se alimenta das perdas, fazendo emergir um sujeito solitário que vive segundo suas próprias regras. 

Tanto em Le nez qui voque quanto em L'avalée des avalés a narrativa é construída para um futuro, 

ou seja, eles visam romper com o passado. É deste modo que Mille Milles abandona a casa dos pais 

e Bérénice tenta destruir tudo o que remete aos progenitores. De acordo com Vianna Neto: 

 

Usando a ironia, Ducharme desconstrói, em Le nez qui voque, parte desse memorial 

que insiste em se perpetuar no imaginário quebequense. Essa ruptura aponta o 

processo de deserdamento [déshérence] europeu, em que se concebe a metafigura 

do bastardo, característica da busca do auto-engendramento identitário no Québec, 

como algo necessário ao quebequense para se livrar da herança que é uma das 

causas do mal-estar do herdeiro [malaise de l'héritier], a quebehé(bé)tude. (Vianna 

Neto, 2006) 

 

O jogo discursivo de Ducharme, de acordo com Gilles Marcotte, principalmente em seus 

primeiros romances, é uma resposta à Revolução Tranquila, ao conservadorismo das Instituições e 

para ler suas obras é preciso que o leitor esteja preparado para a violência de suas palavras e as 

tensões de seus questionamentos que nos tiram do conforto da memória intocada e do sentimento de 

pertencimento. Suas narrativas recuperam o patrimônio literário francês e o reescrevem revelando 

elementos que revelam a composição das identitades múltiplas do ser quebequense. De acordo com 

Bouchard (1996), nações como o Québec e o Canadá inglês vivem uma relação de amor e ódio com 

a ex-Metrópole, pois nunca se sabe o que se deve preservar ou esquecer, isto é, o que deve 

permanecer da herança deixada.  

A literatura ducharmiana inscreve-se como lugar de contestação e crítica à alienação 

cultural. Segundo Vianna Neto (2006), ao adotar a reciclagem cultural e a paródia como estratégias 

textuais, Ducharme transgride as fronteiras da escrita, recuperando e reescrevendo os textos 

canônicos por meio de um referencial crítico e político. O escritor, ao integrar elementos 

tradicionais que representam o imaginário do quebequense de raiz, conjugando-os com as múltiplas 
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identidades que fazem parte do Canadá, possibilitou a circulação ethoetnocultural advinda das 

movências migratórias. A literatura, como espaço privilegiado, nos ofertou, em plena Revolução 

Tranquila, três romances que discutem a importância da língua, o papel do escritor na construção 

identitária, na afirmação do ethos e na própria quebra dos paradigmas literários pautados no cânone 

europeu. Concluindo nossa Dissertação, podemos afirmar que: a eleição de La fille de Christophe 

Colomb (1969) como o primeiro romance americano, por parte de Marcotte (1989), torna evidente a 

importância de Réjean Ducharme como "descobridor do romance americano" em uma referência ao 

navegador "descobridor" das Américas, Cristóvão Colombo; a poética de Le nez qui voque (1967) 

constrói e desconstrói a linguagem em um processo não só de reciclagem linguística, mas também 

cultural; a narrativa de L'avalée des avalés (1966), na qual se pretende criar uma nova forma de 

comunicação e a busca por uma identidade própria, revela a necessidade de se rediscutir as políticas 

socioeconômicas e culturais na construção identitária do Québec, corroborando o valor da literatura 

na construção do ethos (literário) quebequense e na ocupação dos espaços imaginários e geográficos 

reivindicados pelos personagens ducharmianos. 
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