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Le véritable voyage de découverte ne consiste 

pas à chercher de nouveaux paysages mais à 

avoir de nouveaux yeux.  

Marcel Proust



RESUMO 

Esta dissertação propõe novos olhares sobre a maneira como o escritor quebequense Michel 

Tremblay, em sua obra La traversée du continent, articula conceitos de alteridade e de 

identidade na constituição identitária da personagem central, Nana, uma menina de dez anos 

que empreende sozinha uma viagem de três dias pelo vasto território canadense a fim de 

reencontrar sua mãe. O deslocamento aparece como elemento propulsor de novas 

experimentações que resultam numa espécie de amálgama de sentidos. A viagem, 

diferentemente da tradição literária norte-americana, ocorre no sentido inverso, isto é do oeste 

ao leste canadense, o que representa uma transgressão, talvez justificada pelos recorrentes 

improvisos implementados pelo autor em sua extensa produção artística. Pautados em 

antíteses, esses improvisos lhe têm autorizado a (re)criação de sua própria história, fazendo 

com que as mesmas personagens circulem em seus textos driblando, assim, quaisquer 

barreiras cronológicas. 

Palavras-chaves: Alteridade. Identidade. Deslocamento. 

 



RÉSUMÉ 

Ce mémoire propose de nouveaux regards sur la façon d'articuler les concepts d'altérité et 

d'identité employée par l'écrivain québécois Michel Tremblay par le biais de Nana,  

personnage central de son oeuvre La Traversée du continent. Il s'agit d'une fille de dix ans qui 

entreprend toute seule un voyage qui dure trois jours à travers le vaste territoire canadien afin 

de retrouver sa mère. Le déplacement apparaît comme l'élément propulseur de nouvelles 

expérimentations qui donneront naissance à une sorte d'amalgame de sens. Le voyage, 

différemment de la tradition littéraire nord-américaine, se passe dans le sens inverse, c'est-à-

dire, de l'ouest vers l'est, ce qui représente une transgression qui se justifie peut-être à cause 

des fréquentes improvisations mises en place par l'auteur tout au long de sa production 

artistique. Basées sur des antithèses, ces improvisations l'autorisent à (re)créer sa propre 

histoire tout en faisant circuler ses personnages dans ses textes dépassant ainsi toute barrière 

chronologique. 

Mots clés: Altérité. Identité. Déplacement. 
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1 INTRODUÇÃO 

Esta dissertação busca investigar de que maneira o autor quebequense Michel 

Tremblay articula os conceitos de deslocamento e alteridade na obra La traversée du 

continent (TREMBLAY, 2007), primeiro romance da saga La diaspora des Desrosiers, 

composta por outros quatro romances: La traversée de la ville (2008), La traversée des 

sentiments (2009), Le passage obligé (2010) e La grande mêlée (2011). 

Para tanto, temos por objetivos: (i) analisar a constituição da personagem central a 

partir das articulações estabelecidas entre ela e os principais personagens que ilustram sua 

viagem pelo vasto território canadense; (ii) vincular as relações aí estabelecidas entre a 

personagem central e as três mulheres que representam o microuniverso feminino proposto 

por Tremblay; (iii) refletir acerca das interações entre a viagem, o espaço, a memória, a 

emoção e, consequentemente, de que maneira essas interações consolidam o perfil identitário 

da personagem principal, apoiando-se, sobretudo, na teoria do Bildsungroman, na “Poética da 

Geografia” de Michel Onfray (2009) e na teorização acerca das viagens, segundo Alain de 

Botton (2003). 

Em La traversée du continent, Tremblay reúne esses conceitos e os ressignifica à 

sua maneira, a fim de (re)construir o perfil identitário do personagem principal, 

Rhéauna/Nana. 

Detentor de uma vasta produção literária, frequentemente referenciada em sua 

própria história, o autor promove relações de ruptura, apropriação e reapropriação, 

distanciamento e aproximação, resgatando e, ao mesmo tempo, instituindo valores 

socioculturais até então pouco valorizados pela sociedade canadense de língua francesa, que 

durante anos se viu “condenada à inferioridade” em relação à “superioridade” da “pátria-

mãe”, a França, e igualmente ao Canadá anglófono, que detinha o poder político, econômico e 

cultural. 

De que maneira tratar questões tão importantes de forma original e ao mesmo 

tempo acessível – condição, aliás, sempre reivindicada pelo autor – sem mergulhar numa 

conduta duvidosa e superficial? Tremblay opta por não ser popularesco e sim popular, ou seja, 

absorvendo, reelaborando e redefinindo elementos banais da sociedade quebequense de modo 

criativo e inovador. 



12 

 

Nesta dissertação, discorremos sobre a maneira como o autor, pelos preceitos que 

regem o romance de formação e em sintonia com os de deslocamento – seja ele físico, 

emocional, linguístico ou sensorial – recorre a esses elementos a fim de construir o perfil 

identitário da personagem principal de La traversée du continent, Rhéauna/ Nana, uma então 

menina de 10 anos que, por contingências familiares, se vê obrigada a cruzar o imenso 

território canadense de oeste a leste sozinha, no início do século XX, com o propósito de 

reencontrar sua mãe. 

A pesquisa pautou-se nos conceitos de viagem, preconizados por Onfray (2009) e 

por De Botton (2003), em dados históricos que atestam a relevância da mobilidade na 

constituição do Canadá – neste caso, mais precisamente, na constituição da sociedade 

quebequense, assim como nos conceitos de identidade e alteridade a partir das definições de 

Bernd (2007).  Lançamos nosso olhar sobre as relações espaço-temporais e sua importância no 

contexto literário com base nas definições de Gancho (2004), Boxus (2007, 2013), Porto 

(2000, 2004), Bouchard (2003) e Figueiredo (2004, 2005, 2011). 

A configuração desta dissertação está voltada ao resultado da convergência dos 

conceitos citados e na forma como eles são apresentados e desenvolvidos ao longo da obra. 

Vale salientar que, sendo um dos autores mais produtivos da sua geração no Quebec, Michel 

Tremblay tem a habilidade de passar sem nenhum problema de um gênero literário a outro. 

Dessa maneira, sua obra sempre tem recebido reconhecimento, seja graças a seus romances, a 

suas peças teatrais, ou a seus contos. 

A análise da obra escolhida está dividida da seguinte maneira nesta dissertação:  

 No segundo capítulo – A obra de Michel Tremblay – apresentamos o autor e 

suas principais obras, destacando sua importância na produção artística 

canadense. Além disso, o capítulo traz considerações sobre o uso que o autor 

faz da língua em suas obras;  

 No terceiro capítulo – A travessia do continente – trazemos a narrativa e 

procuramos vinculá-la a conceitos históricos e sociais, tais como a mestiçagem. 

Além disso, abordamos como se deu a longa viagem de Nana e a importância 

dessa travessia para sua formação;  
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 No quarto capítulo – A viagem iniciática como formação do sujeito – 

procuramos dar uma especial atenção à dinâmica da viagem propriamente dita 

e, fundamentalmente, às descobertas que daí decorrem. Para tanto, 

descrevemos o perfil dos personagens com os quais Rhéauna/Nana interage nas 

três paradas da referida viagem e de que maneira essa interação vai 

influenciando e modificando sua relação com um mundo cujas fronteiras estão 

muito além do pequeno enclave francófono no oeste canadense, Sainte-Maria-

de-Saskatchewan, lugar onde inicia sua viagem em direção ao “novo”. 

Também analisamos como este pode ser considerado um romance de 

formação; 

 No quinto capítulo – O deslocamento como via de transformação e 

aprendizagem – discutimos como o deslocamento pode ser um facilitador nas 

interações e na aprendizagem de Nana; 

 Nas Considerações finais, finalizamos o texto não com a intenção de encerrar 

as discussões, mas propondo que esta dissertação seja um início de conversa e 

que suscite reflexões sobre o romance estudado e sua representatividade no 

âmbito da literatura quebequense. 
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2 A OBRA DE MICHEL TREMBLAY  

 Dois momentos históricos foram fundamentais na delimitação e 

consequentemente na (re)definição da produção literária quebequense: La grande noirceur e 

La révolution tranquille. A primeira, que pode ser traduzida como “A grande escuridão”, 

corresponde ao período que começa com a grande crise econômica que se abateu sobre a 

América do Norte no início do século XX, período em que artistas, escritores, jornalistas, 

professores e muitos dos que mantinham vínculos com as artes em geral viram-se fadados ao 

exílio ou ao esquecimento.  

Apesar de todos esses contratempos, floresce uma forma de contestação cujos 

frutos darão origem à Revolução Tranquila que, por sua vez, foi um momento histórico 

fundamentado numa tomada de consciência geral, pautada por profundas modificações sociais 

em busca de uma legitimação identitária dos quebequenses. A permeabilidade às ideologias 

importadas dos Estados Unidos e da Europa começam, enfim, a perder força. Desprendidos 

do fardo desse conservadorismo, os quebequenses procedem a uma espécie de liquidação do 

passado e de seus ídolos. Afirmar-se em vez de conservar-se, explorar em vez de reconfortar, 

aproveitar em vez de esperar. Esses são os principais elementos em que consiste o espírito de 

renovação que será o principal pilar dessa revolução. As artes, em confluência contínua e 

harmoniosa, promovem a grande difusão e a multiplicação do começo de um novo tempo, 

ancorado em princípios regionais. 

 A partir da segunda metade do século XX, a literatura quebequense tenta 

desvincular-se de uma produção literária dita “superior”, importada do além-mar e celebrada 

pelas classes dominantes como tal, promovendo uma produção própria que questiona, discute 

e evidencia valores locais buscando, assim, legitimar sua identidade, sem que para tanto seja 

necessário simplesmente reproduzir e/ou copiar procedimentos estéticos tradicionalmente 

impostos. É justamente nesse período que a literatura quebequense começa a alçar voos mais 

ousados. Questões de ordem socioculturais e fundamentalmente identitárias incorporam o 

registro narrativo e conferem um caráter original e peculiar à estética artística local. “Somos 

americanos franceses? Ou franceses americanos? Canadenses franceses? Ou simplesmente 

quebequenses?” – esses questionamentos foram promovidos por vários escritores e ensaístas, 

e Michel Tremblay foi um dos primeiros a lhes conferir cores até então inéditas. Com humor e 
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originalidade, Tremblay aborda questões sociais e alcança grande reconhecimento de público 

e crítica. 

Figura 1 – Foto de Michel Tremblay 

 
Fonte: Le Devoir, disponível em: <http://goo.gl/YXoNL>.

1
  

 Assim, pela primeira vez na história cultural do Canadá francês, é apresentada em 

1968, num dos maiores teatros de Montreal, Le Théâtre du Rideau Vert, palco conhecido pela 

veiculação de clássicos do teatro francês como Racine e Molière, a peça de sua autoria Les 

belles soeurs, encenada em joual. Trata-se de uma língua falada pelos quebequenses das 

classes populares de Montreal, com características regionais, portanto, que foge à língua 

francesa padrão. 

Nascido em 25 de junho de 1942 em Montreal, Michel Tremblay é detentor de 

uma vasta produção literária que toma como pano de fundo, em inúmeros romances, 

elementos de sua terra natal. Montreal é mostrada não apenas como elemento ilustrativo, mas 

também como paisagem cultural passível de transformação tal qual um prisma, cujo feixe de 

luz monocromática que aí incide poderia ser imaginado como aquilo que está 

institucionalizado – a História –, enquanto que a variação de cores que daí resulta seria 

entendida como as inúmeras possibilidades de interpretações oriundas das próprias brechas 

deixadas por essa História. Emergem, então, múltiplas perspectivas de leitura, de 

                                                           
1
 Acesso em: 16 jan. 2013. 
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reapropriação, de ressignificação. Essa concepção nos fornece elementos que ratificam o 

relevante papel dessa cidade na obra do autor para que a memória, resgatada por 

deslocamentos temporais e físicos, possa ser, enfim, reelaborada.  

Pode-se dizer então que, segundo uma elite conservadora e retrógrada do Quebec, 

a autenticidade de sua identidade reside em padrões culturais europeus, mas que em nada se 

adaptam à realidade contemporânea. Ora, essa teoria é fortemente contestada pelo autor que 

acredita que a identidade dos quebequenses se encontra em sua própria história, em seu 

cotidiano. Tudo isso assinala um conjunto de valores que, segundo Tremblay (apud 

GAUVIN, 2005, p. 28), “[...] é tão valioso e legítimo quanto qualquer outro que tenha 

respaldo em fortes doses de tradição histórica e cultural.” 

Nessa perspectiva, tendo sempre como cenário a cidade de Montreal, Tremblay 

desenvolve sua escrita. Sua galeria de personagens é composta por aqueles que constituíram 

sua própria história, reinventados e recriados, e que tiveram relevante papel na sua formação, 

de maneira direta e/ou indireta. Para tanto, o autor promove uma curiosa relação temporal 

fazendo com que os mesmos personagens circulem circunstancialmente por seus textos em 

diferentes períodos, driblando com inventividade qualquer provável imposição cronológica, 

sem abrir mão dos importantes laços familiares, pautando-se sempre pela emoção, pelo 

sentimento, pela irreverência e pelo humor que são características recorrentes em toda a sua 

obra.    

Conjugando elementos de cunho até então tidos como sensacionalistas, 

sentimentalistas e mesmo imediatistas, a arte de Tremblay ganha “cores” específicas e 

contornos definidos sem qualquer momento apelativo. O autor “brinca” com o exagero, 

incorporando com habilidade elementos dessa natureza a fim de criar situações, ilustrar 

aventuras e, sobretudo, compor personagens que representam os quebequenses na sua mais 

profunda essência.  

Todas essas características consolidam-se definitivamente nas Chroniques du 

Plateau Mont-Royal (1978-1989), obra romanesca composta por seis títulos a saber: La 

grosse femme d’à côté est enceinte (1978), Thérèse et Pierrette à l'école des Saints-Anges 

(1980), La Duchesse et le roturier (1982), Des nouvelles d'Edouard (1984), Le premier 

quartier de la lune (1989) e Un objet de beauté (1997).   
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Essa obra romanesca convida o leitor a um mergulho no cotidiano do bairro 

popular do Plateau Mont-Royal, lugar onde nasceu Tremblay. Tendo como eixo uma 

topografia do lugar e uma geografia familiar, essa narrativa nos apresenta uma visão 

complexa da família, ora fonte de alegria e de cumplicidade, ora caracterizada por 

enfrentamentos e alienações. A família se configura como um “espaço” sufocante em que as 

mais belas emoções se misturam a dramas cotidianos.   

Uma das particularidades da produção literária do autor consiste em evidenciar, 

como ponto de convergência dos demais personagens, o protagonista que, por sua vez, 

mostra-se vinculado, ao longo das narrativas, com encontros e descobertas sempre inspirados 

em diferentes expectativas. Assim, o autor vai definindo e ressignificando o perfil do 

personagem central, ora dividindo, ora monopolizando as atenções: Thérèse, em Thérèse et 

Pierrette à l'école des Saints-Anges, Édouard, em La Duchesse et le roturier e Des nouvelles 

d'Édouard e Marcel, em Un objet de beauté. Dessa forma, sua escrita se caracteriza a partir de 

um único personagem central ao qual todos os outros, de uma maneira geral, podem servir de 

exemplo, de espelho e até mesmo de contraste.  

A obra literária de Michel Tremblay apresenta frequentemente elementos que 

buscam retrabalhar a questão socioidentitária do Quebec através do desenvolvimento de uma 

galeria de personagens composta por aqueles que constituíram sua própria história, 

devidamente reinventados e recriados e que tiveram relevante papel na sua formação, de 

maneira direta e/ou indireta. Sendo assim, essa reinvenção e essa recriação são empreendidas 

por movimentos que lhes possibilitam tanto o deslocamento
2
 no espaço físico propriamente 

dito, quanto – e sobretudo –, em lugares pertencentes a um campo cuja abstração é sua 

principal característica: a memória. Se a memória é guardiã do passado, ou seja, do campo do 

vivido, como, então, reconstruir esse passado de forma a dar-lhe outros contornos, outras 

possibilidades interpretativas que apontem para o novo? 

Por conta de sua versatilidade, a obra de Tremblay sempre tem recebido 

reconhecimento, seja pelos seus romances, peças teatrais ou contos. Em 2007, após uma 

intensa e constante produção artístico-literária – textos teatrais, contos, novelas, e adaptações 

cinematográficas e televisivas – o autor deu início a uma nova saga: La diaspora des 

Desrosiers, da qual faz parte o romance analisado nesta dissertação.  

                                                           
2
 Ao longo desta dissertação, optamos por considerar os termos deslocamento, viagem, travessia e mobilidade 

como sinônimos, uma vez que nosso interesse residirá em discutir sua natureza, isto é, se física, linguística ou 

sensorial.  
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Apesar de ter sido traduzida em mais de trinta idiomas, a obra de Tremblay ainda 

não teve uma versão em língua portuguesa. Como é nossa intenção aproximar tal obra de 

leitores lusófonos, e assim despertar interesse junto a esse público, optamos por traduzir os 

trechos citados do romance estudado ao longo desta dissertação e assim torná-la mais 

acessível a um número maior de pessoas. 

2.1 O papel da língua na obra de Tremblay, o joual: a língua francesa do Quebec? 

Denominado joual, que é um francês “deformado” na fonética, com desvios 

sintáticos e com grande incorporação de anglicismos, essa forma de falar não deve ser 

considerada, segundo Laurent Girouard, nem como um patois – atrelado a uma comunidade 

restrita –, nem como um dialeto – forma deficitária da língua oficial – e depende, portanto, 

“de uma forma linguística originada da ausência de uma língua nacional e da vizinhança 

próxima de uma língua estrangeira dominadora.” (GIROUARD, 1957, p. 28). 

O papel da língua na obra de Tremblay é tão visível e importante que não se trata 

somente de dar continuação a uma tradição do burlesco em que um falar popular sempre se 

sentiu à vontade, mas o que poderia vir a se tornar repertório “oficial” e “clássico” da cultura 

quebequense. A relação língua x instituição se encontrou no centro de uma polêmica assim 

que Les belles soeurs, peça escrita e encenada em joual se deslocou da expectativa do público 

e foi aceita positivamente. Como consequência de seu êxito, foi publicada e passou a fazer 

parte da dramaturgia quebequense. Sobre essa aceitação, o autor se pronuncia da seguinte 

maneira: 

Au modèle imposé jusqu'ici par l'école d'un français écrit, littéraire et fondé 

sur des ouvrages du passé, on venait tout à coup, sinon de substituer, du 

moins d'autoriser un modèle oral. Il faut voir dans cette ratification de 

l'oralité un signe révélateur de l'évolution de la société québécoise qui s'était 

refusée à valider le langage populaire.
3
 (TREMBLAY apud GAUVIN, 

2005, p. 154). 

Entretanto, é preciso reconhecer que a importância do joual reside em seu caráter 

reivindicatório, de ruptura. Naquele momento, isto é, quando da encenação da peça, seus 

                                                           
3
 Tradução nossa: “Ao modelo até então imposto pela escola de um francês escrito, literário e fundamentado em 

obras do passado, vem, de repente, se não a substituir, pelo menos a autorizar um modelo oral. É preciso ver 

nessa ratificação da oralidade um signo revelador da evolução da sociedade quebequense que sempre tinha se 

recusado a validar a linguagem popular.”  
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personagens não poderiam falar de outro jeito. Tratavam-se de mulheres que se reuniam numa 

espécie de festa, com o pretexto de colar os selos ganhos por uma delas numa promoção de 

uma grande marca comercial e, assim, ter o direito a vários prêmios. Essa reunião é o pano de 

fundo para que essas mulheres explorem e dividam suas angústias, suas incertezas e seus 

traumas. Segundo Figueiredo (2011, p. 232-233): 

[...] o joual falado pelos personagens mostrava, no espelho dos 

quebequenses, uma face muito desagradável deles mesmos. Entretanto, 

aquelas mulheres traumatizadas “não podiam falar outra língua senão aquela, 

familiar e sempre pitoresca [...], contudo rarefeita, tumefeita, tristemente 

imprópria ao intercâmbio, testemunhando as mediocridades da escola, as 

hipocrisias da elite e as realidades da assimilação” (Pontaut, 1972). 

Pretender, como alguns fizeram na época, que o joual fosse a verdadeira 

língua dos quebequenses, é cair naturalmente numa armadilha, mas é preciso 

reconhecer que a tomada da palavra era necessária e ela passava pelo joual.  

Essa tomada de palavra se fez necessária para que os quebequenses pudessem se 

reconhecer e mergulhar em seu íntimo e, dessa forma, promover questionamentos que 

apontassem para um processo de libertação. O joual não poderia ser um fim, mas sim um 

meio. Por se tratar de uma maneira de falar restrita a um conjunto de pessoas específicas, 

caracterizava-se por certa fragilidade. Era como se os habitantes de Montreal falassem deles 

mesmos e para eles mesmos, numa espécie de código velado, o que inviabilizou sua 

sobrevivência. Entretanto, embora tenha se esgotado, o joual teve sua relevância no processo 

sócio-identitário dos quebequenses uma vez que foi responsável por suscitar muitas reflexões 

acerca do papel da língua na sociedade quebequense:  

Os processos de dessacralização e de desmistificação derrubaram as 

barricadas atrás das quais as elites tradicionais tinham se refugiado. O 

francês e o joual encontram livre curso. Como outros minoritários e 

explorados, os quebequenses voltam contra seus adversários as mesmas 

palavras que serviam para humilhá-los [...]. A melhor maneira de se curar é 

se reconhecer tal se é e ir ao fundo de si mesmo. Foi neste processo de 

libertação que os quebequenses se engajaram; ele passa pela exorcização do 

joual. (RIOUX, 1980 apud FIGUEIREDO, 2011, p. 233).  

Tremblay procura fazer florescer um questionamento que foi sufocado durante 

muito tempo no Quebec. O joual, em sua “vulgaridade” é uma “mutilação” que o autor 

consegue transcender perfeitamente, assumindo a origem jubilatória e vingativa que 

desencadeia um riso libertador. A palavra joual resiste às definições. Parece justo dizer que 

ela materializa, na obra de Tremblay, o imaginário legítimo da oralidade quebequense, 

servindo como ponto de partida para aceitação definitiva de uma identidade cultural. 
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 Logo, essa mesma escrita revela, por outro lado, um trabalho de exploração 

estética do falar originário da cultura popular urbana da região de Montreal, o que ressalta sua 

preocupação com a criação artística. De maneira mais ampla, é lícito afirmar que o autor 

valoriza a busca de uma identidade nacional dentro da própria sociedade quebequense, 

discutindo veementemente o papel aí exercido por valores anglicizados e europeizados de 

uma forma geral. Ora, uma cultura de massa nasce, normalmente, numa sociedade em que 

seus cidadãos se veem participando, com direitos iguais, da vida pública, dos consumos de 

fruição das comunicações. Todas as vezes que um grupo de poder, uma associação livre, um 

organismo político ou econômico se vê na contingência de comunicar-se com a totalidade dos 

cidadãos de um país, prescindindo dos vários níveis intelectuais, é importante que se façam 

ajustes aos modos de comunicação de massa, a fim de que algumas regras de adequações 

passem a incorporar o registro e assim torná-lo cada vez mais acessível. Na literatura, como 

assinala Gauvin (2005), Tremblay procura aproximar-se de seus leitores através de uma 

espécie de popularização da escrita, conferindo-lhe, assim, traços de uma cultura popular, 

acessível a todos: 

Naturellement j'ai changé [...] Mon emploi de la langue québécoise, mon 

écriture ne sont plus tout à fait les mêmes [...]. Quand j'ai commencé mes 

romans, je me suis rendu compte que je devais permettre à l'oeil de 

s'accrocher, donc je me rapproche de l'étymologie, je pratique l'élision: à 

c't'heure....(au lieu de astheur). Dans mon écriture, [...] c'est évident que 

j'écris un français différent, plus clair, moins garroché et si notre langue est 

moins rude, elle sera toujours truffée de québécismes. (TREMBLAY apud 

GAUVIN, 2005, p. 156-157).
4
  

Assim, num procedimento estilístico, Tremblay tem o hábito de reproduzir termos 

e expressões quebequenses transcrevendo-as em sua produção literária de acordo com a 

maneira como ele próprio, um autêntico quebequense, as percebe. Recorrente em sua obra, 

esse procedimento nada tem de segregador ou preconceituoso; muito pelo contrário, ele 

sinaliza o comprometimento do autor com suas origens assim como seu engajamento na 

popularização da literatura do Quebec. Dessa forma, os “quebecismos” a que se refere não 

pretendem comprometer a compreensão de sua escrita, mas apenas salientar traços regionais, 

                                                           
4
 Tradução nossa: “Naturalmente eu mudei [...] Meu emprego da língua quebequense, minha escrita não são mais 

completamente os mesmos [...] Quando eu comecei meus romances, eu me dei conta de que devia permitir que o 

olho se agarrasse a eles, então eu me reaproximo da etimologia, eu pratico a elisão: à c't'heure [nota do tradutor: 

trata-se de um recurso utilizado pelo autor na tentativa de transcrever essa expressão tal qual é falada no Quebec 

já que no francês standard, essa elisão não existe; diz-se: à cette heure] em vez de astheur [nota do tradutor: 

astheur é a forma da mesma expressão em joual]. Em minha escrita, [...] é claro que escrevo um francês 

diferente, mais claro, menos “amarrado” e se nossa língua é menos rude, ela será sempre permeada de 

quebecismos.” 
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populares. Trata-se, pois, de uma estratégia de estilo, uma maneira explícita de afirmação 

identitária.  

Quanto ao narrador, vale lembrar que ele ocupa um lugar limitado em relação aos 

personagens do romance como também aos leitores. Pouco presente, ele deixa muito espaço 

aos personagens cujas vozes são integradas às passagens narrativas. Além disso, a linguagem 

empregada distancia-se um pouco da que é utilizada pelos personagens já que, em vez de usar 

um léxico pontuado de expressões quebequenses, ele opta por uma expressão mais neutra e 

consequentemente muito mais próxima do modelo tradicional da língua francesa. Ele também 

mantém uma relação muito parcimoniosa com os leitores, por exemplo, ao não explicar e/ou 

justificar as escolhas do autor para um leitor francês, por exemplo, que poderia sentir-se 

estranho diante de adaptações pessoais e identitárias que são aplicadas à língua. Sua função 

não é facilitar a leitura ou justificar seu trabalho narrativo, uma vez que o objetivo de 

Tremblay é tocar a autenticidade da palavra e não de explicar seu processo criador. A língua 

de Tremblay é dinâmica. Ela evolui constantemente com sua obra num processo que atende a 

uma busca expressiva e permanente. 

O autor também trata de outro poder conhecido da língua: a comunicação. Se a 

língua permite o “dizer”, ela também permite exorcizar, liberar e assim viabiliza 

evidentemente a interação. Logo, ela ocupa uma relevante função nas relações entre os 

diferentes personagens. Então, quando no exercício de representação gráfica das vozes da 

maioria deles, temos a nítida impressão de que o autor se pronuncia, deixa sua marca e, 

implicitamente, diz: sim nós falamos francês, sim nós somos quebequenses. Entre uma 

afirmação e outra, não há espaço para nenhuma conjunção adversativa, isto é, não há mais 

espaço para oposição. Somente a adição denotada pelo emprego da vírgula. 

 

No próximo capítulo abordamos a travessia, buscando vinculá-la a conceitos 

históricos e sociais, como a mestiçagem, e analisamos a longa viagem de Nana, observando a 

importância desta para sua formação.  
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3 A TRAVESSIA. 

Figura 2 – Capa de uma das edições da obra analisada 

 
Fonte: Blog “Le grand méchant livre”, disponível em: <http://goo.gl/NHkqK>.

5
  

A fim de promover reflexões acerca da constituição identitária do personagem 

central da La diaspora des Desrosiers, tomamos como obra de análise La traversée du 

continent (TREMBLAY, 2007), romance analisado neste trabalho e primeiro título da série 

intitulada La diaspora des Desrosiers, composta por outros cinco romances: La traversée de 

la ville (2008), La traversée des sentiments (2009), Le passage obligé (2010), La grande 

mêlée (2011). Em 2012, o autor lança Au hasard la chance que, apesar de não fazer parte da 

série, tem como tema central os prováveis destinos de um dos personagens principais da saga 

Desrosiers, Ti-Lou. 

A exemplo de tantos outros canadenses-franceses que, no final do século XIX, 

empreendem grandes deslocamentos seja para o interior da Canadá para atuar na construção 

da estrada de ferro, seja para os Estados Unidos, país que nesse momento conhece grande 

desenvolvimento econômico e social, sua mãe, tendo ficado viúva bem jovem e com três 

filhos para educar, decide confiá-los a seus pais e decide instalar-se em Rhode-Island. 

Encontrando uma colocação em uma das muitas fábricas de tecelagem dessa região, pode 

subsidiar sua família. Ocorre é que num determinado momento dessa sua empreitada, ela 

conhece um homem com quem mantém uma relação amorosa da qual nasce uma criança, o 

                                                           
5
 Acesso em: 16 jan. 2013. 
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pequeno Théo. De volta a Montreal, com o bebê no colo e sozinha novamente, ela se vê 

forçada a fazer vir sua filha mais velha, Rhéauna, a fim de que ela possa cuidar do seu 

rebento, Théo. Em seu íntimo, Rhéuana parece prever que existe uma razão maior para esse 

chamado, razão essa que só será revelada no fim do romance.  

  A nosso ver, a relevância da narrativa se dá justamente nesse sem-número de 

acontecimentos e encontros que permeiam essa longa viagem pelo território canadense e ao 

evidenciar que o deslocamento sempre esteve presente na constituição da história do Canadá. 

Da mesma forma que o processo de colonização do Canadá francês foi marcado pela 

experiência da fronteira, observa-se também que as representações da figura do pionnier, 

(pioneiro) polarizaram-se em dois tipos: o nômade, representado pela herança do coureur des 

bois, (comerciante, desbravador etc.) e o sedentário, representado pelo colono e pelo habitant 

(habitante). Essa dicotomia – sedentarismo/nomadismo – esteve sempre longe de uma solução, 

pois a valorização das zonas de pertença correspondia, ao mesmo tempo, à necessidade de 

estabilidade, de fixação num lugar e ao movimento centrífugo. 

Até o século XIX, quando as terras significavam um elemento de sobrevivência 

gratuito e abundante, o sedentarismo, movimento centrípeto, era tido como uma grande 

oportunidade para uma vida melhor. Contudo, com a crise econômica e agrícola dos anos 1840 

e 1870, muitos jovens começaram a deixar suas terras familiares para trabalhar nas companhias 

florestais e peleterias, assim como muitos partiram para os Estados Unidos, contribuindo para 

aumentar o movimento centrífugo. Desse modo, o nomadismo não é tido como uma escolha e 

sim como uma necessidade: de um lado, a presença marcante da herança europeia; do outro, a 

desconstrução dessa cultura, com a recriação de novos mitos americanos. Porém, esse 

deslocamento se dava sempre sob a égide da conquista de um novo mundo, isto é, de leste a 

oeste. Chegando pelo Atlântico – leste –, os conquistadores dominaram terras inóspitas. Uns 

estabeleceram relações de amizade com os índios, trocando peles, entre outras coisas, e 

muitos se misturaram a eles, dando origem aos métis (mestiços).  

A narrativa se passa no ano de 1912, a pequena Nana de 10 anos deixa o vilarejo 

onde ainda é possível “ouvir”, durante a noite, o ruído do milho crescendo. Um lugar cercado 

pela natureza, onde a ternura e os fortes laços familiares que a unem a seus avós maternos e a 

suas irmãs constituem seu porto seguro e parte ao (re)encontro de sua mãe que vive em 

Montreal, numa viagem através de um espaço até então desconhecido e que dura três dias. Ao 

fim dessa viagem, Nana chega, então, a seu destino, completamente modificada. Como 
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explica Porto (2012, p. 126): “Para sair de seu casulo protetor e aventurar-se nos trilhos do 

desconhecido, Nana precisou se engajar na aprendizagem da distância, que supõe a 

disponibilidade para aceitar, mesmo com sofrimento, as perdas e o desaparecimento 

progressivo de pontos de referência.” 

A bordo do trem que a levará até sua mãe, ao fim de três dias, a personagem 

central empreende uma verdadeira aventura, encontrando diferentes tipos de passageiros, 

assim como quando das escalas passadas em companhia de três mulheres integrantes de sua 

família: a solteirona Régina, cuja única distração é um piano que, aliás, ela domina com 

incomparável maestria; a mãe e esposa exemplar Bebette, controladora e reguladora; e, por 

último, a prostituta Ti-Lou, de hábitos e maneiras bem particulares. Nesse percurso, Nana 

interage não somente com aqueles com quem cruza durante a viagem, mas principalmente 

com os três perfis aos quais as mulheres de então eram “confinadas”, isto é, a mãe, na mais 

ampla acepção da palavra; a solteirona e sua monótona e solitária existência e para quem a 

libertação se dá através da música; e, finalmente, a prostituta, que concebe a liberdade e, 

consequentemente, a independência de uma maneira bem peculiar. 

A longa viagem, em consonância com os três encontros, é o fio condutor da 

narrativa. À personagem principal é apresentado um mundo até então absolutamente 

desconhecido que propõe elementos que vão pouco a pouco modificando sua percepção e 

(re)constituindo seu perfil identitário, fazendo com que, ao chegar a seu destino, Nana tenha 

tomado consciência, à sua maneira, de uma vida que vai muito além das fronteiras abstratas e 

concretas que delimitavam sua pacata vida no interior do oeste canadense.  

Nessa obra, pela primeira vez, o autor muda o cenário de sua história. Se em 

muitos romances, Montreal aparece como pano de fundo fundamental à compreensão do 

desenrolar da narrativa, em La traversée du continent, a cidade perde essa característica para 

tornar-se ponto de chegada de um personagem que se desloca no sentido inverso ao habitual. 

Se o deslocamento no sentido leste-oeste é tão recorrente na história literária norte-americana, 

haja vista romances de inegável importância como On the Road, de Jack Kerouac (1957) e 

Volkswagen Blues, de Jacques Poulin (1984), como entender essa inversão? Seria uma forma 

de subverter a tradição literária? Como entender o leste não mais como ponto de partida e sim 

como ponto de chegada? Com tal procedimento, teria o autor querido evidenciar a dinâmica 

do deslocamento e dessa maneira mostrar Montreal como um elemento secundário da 

narrativa? Não. Sua cidade natal é um componente importante em toda a sua obra.  
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 Michel Tremblay inverte esse deslocamento – de leste a oeste para oeste a leste – 

e o situa no início do século passado. Ainda a nosso ver, com essa inversão, Tremblay 

pretende mostrar que as grandes oportunidades preconizadas pelos primeiros colonos e 

conquistadores, além de não serem voltadas para todos, residem muito mais na dinâmica dos 

deslocamentos, do fluxo propriamente dito, do que num provável sedentarismo urbano ou 

rural. Logo, ao inverter o movimento, o autor chama a atenção para a importância que essa 

mobilidade teve e tem na constituição da história do Canadá.  

 Apesar de a trama central não se desenrolar no interior dessa metrópole desta vez, 

podemos afirmar que ela está presente, pulsante no imaginário da menina, e sobretudo como 

elemento fundamental de contraste entre o campo e a vida urbana. Montreal está lá, viva, 

ativa, pulsante. Essa afirmação é ratificada no momento da chegada do trem à estação. Apesar 

de Nana estar dormindo nesse instante, ela não consegue ver a grandeza, a imponência e o 

progresso da metrópole, mas eles estão lá, impávidos e instigantes: 

Elle n'a pas vu Montréal se profiler à l'horizon puis s'approcher, le pont 

Victoria qui enjambe le si impressionant Saint-Laurent, la gare Windsor, 

autre faux château élevé à la gloire du Canadian Railway, elle n'a surtout 

pas pu vérifier s'il y a vraiment une montagne au milieu de la ville parce 

qu'elle dormait. Elle s'en veut d'avoir manqué tout ça.
6
 (TREMBLAY, 2007, 

p. 283). 

Aliás, a espacialidade no romance pode ser considerada como um elemento de 

grande relevância no contexto da obra.  Fora a breve escapada parisiense do tio Édouard em 

Des nouvelles d'Édouard (1984) nas Chroniques du Plateau Mont-Royal (1978-1989),  

Montreal sempre foi o lugar escolhido pelo autor para situar suas histórias. Desta vez, ela 

continua presente, mas funcionando como um imã a fim de fundamentar a aprendizagem do 

personagem principal em cosonância com a dinâmica da viagem. A longa travessia de Nana, 

como detalha a figura a seguir, parece querer abarcar o conjunto do espaço canadense ao ligar 

o oeste ao leste, ultrapassando fronteiras físicas e abstratas e promovendo encontros e 

reencontros com membros de sua família que residem em lugares distintos do extenso 

território desse imenso país.  

                                                           
6
 Tradução nossa: “Ela não viu Montreal surgir no horizonte e depois aproximar-se, a ponte Victoria que passa 

por cima do tão impressionante lago São Lourenço, a estação Windsor, outro falso castelo erguido à glória do 

Canadian Railway, ela não pôde sequer verificar se realmente existe uma montanha no meio da cidade porque 

estava dormindo. Ela não se perdoa por ter perdido tudo isso.” 
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Figura 3 – Mapa do percurso de Rhéauna através do Canadá 

 
Fonte: Google Maps, disponível em: <http://goo.gl/RhBxP>.

7
  

A partir do que traz Jean Morency, Porto (2012, p. 125) fala sobre o deslocamento 

de Nana pelo país continental, observando que a travessia feita pela menina representa sua 

expansão diaspórica frente ao sentimento exíguo dentro de sua zona de conforto: 

[...] à nostalgia da casa perdida no meio do nada se sobrepõem a descoberta 

de outras cidades (Regina, Winnipeg, Saint-Boniface, Toronto, Ottawa e 

Montreal) e o espetáculo dos Grandes Lagos, além da tomada de consciência 

dos laços que unem a menina a familiares dispersos no Canadá. Assim se dá 

a passagem do sentimento do exíguo à expansão diaspórica, que corresponde 

à abertura de limites para a pequena Nana, limites não apenas físicos, mas 

também os que contribuem para o alargamento de seu olhar para o mundo. 

Esse alargamento de seu olhar é resultante do até então inédito contato com o 

Outro. Pela primeira vez serão apresentados à Nana novos sentimentos, novas paisagens, 

novas pessoas. O deslocamento compreende, então, um exercício contínuo de alteridade na 

medida em que apresenta e propõe o Outro, seja pelos encontros ou simplesmente através da 

janela do trem.  

A trajetória entre Saskatchewan e Montreal é significativa: ela acaba por cercar o 

eixo que será a Montreal popular das Chroniques, o horizonte canadense e americano. Essa 

trajetória é também marcada por elementos identitários, como a sensibilidade linguística e a 

                                                           
7
 Acesso em: 13 jan. 2013. 
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etnicidade. Aliás, frequentes são as pistas dadas pelo autor a tais marcas, como as que 

destacamos a seguir: 

[...] des enfants de la ville qui vont lui trouver (Nana) tous les défauts du 

monde parce qu'elle vient de loin et rire de son accent de la Saskatchewan. 

(quelq'un, un visiteur venu de la ville de Québec, il y a quelques années, a 

déjà déclaré aux habitants de Maria qu'ils avaient un léger accent anglais, 

et ça a insulté tout le monde).
8
 (TREMBLAY, 2007, p. 46). 

Inúmeros são os exemplos da situação linguística (sotaque, pronúncia) e de uma 

suposta tensão entre os canadenses-franceses e os canadenses-ingleses. No trecho supracitado, 

por exemplo, é clara a intenção do autor em chamar atenção para história canadense no 

momento em que faz alusão ao leve sotaque inglês de Nana. Esse conjunto identitário 

francófono se cruza com sua identidade étnica, ameríndia, posto que Nana, filha de Marie 

Desrosiers, uma mestiça de origem Cri
9
 e de Simon Rathier, do clã Rathier, composto por 

franceses instalados em Rhode Island desde a guerra civil, é, por sua vez, também uma 

mestiça, fruto da mistura entre o sangue índio e europeu americanizado.  

Vale lembrar que nos idos do século XVII, deu-se início a miscigenação. Os 

colonos franceses viajavam dos entrepostos de Montreal e Quebec para as aldeias e se 

relacionavam com as mulheres indígenas. Os frutos desses relacionamentos, quando criados 

nas aldeias, cresciam como indígenas e aqueles que foram criados na colônia da Nova França 

cresciam como autênticos canadenses.  

A ideia da mestiçagem não deixa de ter um aspecto político, como lembra a 

polêmica tia Bebette, segundo personagem que a protagonista Nana encontra ao longo de sua 

travessia. Num misto de orgulho e emoção exagerados – aliás, o exagero é uma de suas 

características mais relevantes, como veremos adiante – tia Bebette não se furta em chamar 

atenção para esse fato, pontuando seu discurso com dados históricos e, claro, vinculando-os à 

história de sua própria família:  

                                                           
8
 Tradução nossa: “[...] crianças da cidade que vão lhe apontar (Nana) todos os defeitos do mundo porque ela 

vem de longe e rir de seu sotaque de Saskatchewan. (alguém, um visitante vindo da cidade de Quebec, há alguns 

anos, já teria declarado aos habitantes de Maria que eles tinham um leve sotaque inglês, e isso insultou todo o 

mundo).” 
9
 Os Cris (em inglês Cree ou Crees) são aborígenes da América do Norte. Eles vivem entre as montanhas 

rochosas e o Oceano Atlântico, numa região que se estende pelo Canadá e os Estados Unidos. A língua Cri é 

uma das línguas ameríndias mais faladas na América do Norte, mas nem todos os Cris a falam fluentemente. 

Com mais de 200 mil indivíduos, os Cris compõem a maior nação ameríndia do Canadá. Conhecidos pela 

abertura ao casamento intertribal, eles deram origem a mestiços, isto é, descendentes nascidos da união entre 

Cris e, originariamente, de franceses do Canadá (WIKIPÉDIA, 2013).   
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Puisqu'on est aux choses sérieuses, Bebette en profite alors pour glisser 

l'histoire rabachée de son oncle éloigné, l'orgueil de la famille Desrosiers, 

qui a combattu aux côtés de Louis Riel
10

 et qu'on a pendu avec son chef, à 

Regina, en 1885. Elle s'essuie les yeux comme si elle avait bien connu le 

martyr [...].
11

 (TREMBLAY, 2007, p. 204).  

Sendo a questão da mestiçagem entre os quebequenses uma ideia latente e 

curiosamente esquecida por muitos deles, talvez seja justamente por essa razão que o autor lhe 

tenha incumbido tal reflexão. De acordo com Figueiredo (2004, p. 55-56):  

As relações humanas entre as raças foram historicamente diferentes 

dependendo do país, de modo que as construções imaginárias evoluíram de 

acordo com razões difíceis de ser explicadas. O escritor, repositório do 

imaginário coletivo, inspira-se neste fundo comum de construções 

discursivas que formam a tradição cultural de uma nação. A literatura tem 

realizações imaginárias que dão conta dos discursos sociais colocados dentro 

de cada local de produção. 

Estaria, entretanto, a importância da mestiçagem vinculada à sua dimensão 

cultural? Assinalada em várias passagens, podemos destacá-la, em particular, na experiência 

iniciática de Nana, ainda na casa dos avós, no momento em que se aventura por entre o campo 

de trigo para ouvi-lo crescer: 

Elle va se rendre coupable de l'indicible, du défendu, de l'impensable: elle 

va oser pénétrer dans le champ devant la maison pour aller écouter pousser 

le blé d'Inde! La légende veut que lorsque le Grand Manitou
12

 a eu terminé 

de dessiner la Saskatchewan à l'aide d'un morceau de fusant – quelques 

coups de crayon en guise d'horizon plat, une élévation ou deux pour briser 

la monotonie, un groupe de nuages, dans le ciel parce que c'est plus joli –, il 

se serait rendu compte que tout ça était bien vide et aurait décidé d'inventer 

les céréales.
13

 (TREMBLAY, 2007, p. 53-54). 

                                                           
10

 Louis Riel (1844-1885), grande líder mestiço que só tinha um oitavo de sangue indígena (do lado paterno), foi 

educado em um seminário de Montreal e poderia passar por Canadien. Entretanto, ao voltar para Winnipeg e 

assumir a causa de seu povo, ele travou um combate identitário que levou à constituição de uma verdadeira 

nação, pois Riel considerava que o termo Métis era “um nome conveniente de raça” (FIGUEIREDO, 2010, p. 

136).  
11

 Tradução nossa: “Como estão sendo tratados assuntos sérios, Bebette aproveita-se da situação para introduzir 

a história repitada à exaustão de seu tio distante, o orgulho da família Desrosiers, que combateu ao lado de Louis 

Riel e que foi enforcado com seu chefe, em Regina, no ano de 1885. Ela enxuga os olhos como se tivesse 

conhecido bem o mártir [...].” 
12

 Manitou é o grande espírito sobrenatural, ou Deus, entre os povos ameríndios. 
13

 Tradução nossa: “Ela vai se sentir culpada pelo indizível, pelo proibido, pelo impensável: ela vai ousar 

penetrar no campo diante da casa para ir ouvir o trigo crescer! A lenda pretende que quando o Grande Manitou 

tiver terminado de desenhar Saskatchewan com a ajuda de um pedaço de ferro – alguns traços de lápis tal qual 

um horizonte plano, uma elevação ou duas para quebrar a monotonia, um grupo de nuvens, no céu porque é mais 

bonito – ele teria se dado conta de que tudo isso era muito vazio e teria decidido inventar os cereais.” 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Divinit%C3%A9s_nord-am%C3%A9rindiennes
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A lenda aí evocada nada mais é do que o entrecruzamento do mito etiológico Cri 

e das representações de origem europeia: 

Les sceptiques prétendent que c'est d'ailleurs là le point de rencontre de la 

religion importée de l'Europe et de celle, plus naturelle, moins retorse, des 

peuplades d'origine, de la Saskatchewan. Et ce serait à cette même jonction 

que le Dieu des chrétiens aurait remplacé le Grand Manitou.
14

 

(TREMBLAY, 2007, p. 55-56). 

No plano simbólico, a mestiçagem toca um ponto importante: a transmissão 

cultural no seio familiar, de geração a geração. A emanação do folclore francófono cuja 

origem é o campo canadense, passa, assim, pelas mãos ameríndias antes de integrar-se ao 

folclore urbano e à cultura popular da periferia de Montreal. 

Contemplando um incontável número de possibilidades interpretativas, Tremblay 

permeia sua extensa obra literária com elementos históricos, sociais e fundamentalmente 

pessoais, ora como meras ilustrações, ora como peças-chaves de sua narrativa. Ao evocar a 

noção da mestiçagem, Tremblay chama atenção a um dado histórico que parece ter caído no 

esquecimento da maioria dos quebequenses. A história do romance La traversée du continent 

é situada no início do século XX, período em que as elites canadenses de língua francesa 

buscavam uma identidade estereotipada, como se a cultura francesa tivesse sido trazida 

integralmente para o Canadá. De acordo com Figueiredo (2004, p. 62): 

Segundo Gérard Bouchard, as representações identitárias que as elites 

canadenses francesas propunham, no período 1850-1950, se constituíam de 

fantasias que não correspondiam aos dados empíricos da realidade. Ele 

aponta os estereótipos referentes à homogeneidade da língua e da cultura, ao 

sedentarismo e à religiosidade da população, o mito da pureza das origens e 

da evolução cultural em total isolamento ao abrigo de “contaminações” 

estrangeiras, o mito de uma cultura francesa integralmente transposta para a 

América e de uma mentalidade dominada por valores espirituais. 

(BOUCHARD, 2003, p. 10). Esta ancestralidade estereotipada aparece nos 

romances fundadores da literatura quebequense, como Maria Chapdelaine 

(1913), de Luis Hémon e Menaud, maître-draveur (1937) de Félix-Antoine 

Savard. No romance Maria de Chapdelaine a personagem tem três 

pretendentes: o coureur de bois (o nômade), amigo dos índios, que morre; o 

emigrante que vive nos Estados Unidos e finalmente, o escolhido por Maria, 

o habitant (o sedentário), que representaria a continuidade da nação. 

                                                           
14

 Tradução nossa: “Os céticos, aliás, defendem que aí reside o ponto de encontro da religião importada da 

Europa com aquela, mais natural, menos distorcida dos povoados de origem, de Saskatchewan. E seria, nesta 

mesma junção que o Deus dos cristãos teria substituído o Grande Manitou.” 
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Quase todos os quebequenses pure laine – aqueles que nasceram, descendem de 

colonos franceses e vivem no Quebec – têm um pouco de sangue mestiço que remonta à 

época da colonização. Porém, na literatura, como assinalado acima, esse dado parece ter se 

perdido, ou quem sabe, estrategicamente esquecido. No entanto, ao fazer referência à 

mestiçagem, Tremblay suscita reflexões acerca de sua real origem e, por conseguinte, da 

origem dos quebequenses, já que a relação com o índio também precisa ser revisitada e 

reformulada, a exemplo do que defende o teórico Pierre Nepveu (1998 apud FIGUEIREDO, 

2004, p. 64): 

Não podemos mais nos considerar americanos e pretender ao título de 

herdeiros do índio morto; este título é um fantasma, e não é seguramente ao 

revestir do hábito mitológico dos “novos selvagens” que estabeleceremos 

nosso direito de existência e nossa personalidade sobre este continente.  

No entanto, é na criação de um microuniverso feminino centrado em sua mãe, a 

quem constantemente o autor homenageia de maneira direta e indireta, que sua escrita suscita 

várias reflexões acerca do papel da mulher dentro da sociedade quebequense. Com um olhar 

apurado, contestador e ao mesmo tempo objetivo e subjetivo, é nesse microuniverso que 

também serão discutidas questões sociais e culturais a partir de múltiplas transgressões 

empreendidas por seus personagens femininos. Transgressões das normas sociais que durante 

tanto tempo definiram a vida das mulheres no Quebec – o celibato de Régina e de Ti-Lou 

cada um concebido à sua maneira; transgressões do papel tradicional das mulheres – Bebette, 

autoritária e dominadora, a guidoune Ti-Lou que por sua “condição” está totalmente à 

margem de expectativas sociais; do espaço que lhes é consequentemente imposto – e, 

principalmente, da palavra feminina.  

Desse microuniverso, descortinam-se, então, os três perfis femininos com os quais 

Nana estabelecerá breves – porém intensos – vínculos que vão trazer à luz importantes 

reflexões acerca da (re)constituição de seu perfil identitário. Pensemos na noção de fim e de 

meio. O fim, enquanto objetivo, é o reencontro com sua mãe e o meio seria, então, a viagem; 

é precisamente esse meio que, no papel de fio condutor da narrativa, viabiliza os contatos de 

Nana com essas mulheres e consequentemente favorece interações com um contexto até então 

inédito. Sendo assim, esses encontros e essas interações constituem elementos fundamentais à 

sua formação. Esse deslocamento repleto de aprendizagens por que passa Nana, está 

sintetizado no esquema a seguir: 
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Figura 4 – Esquema explicativo sobre o deslocamento de Nana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria. 

No próximo capítulo trataremos da dinâmica da viagem propriamente dita, 

ressaltando as descobertas que Rhéauna/Nana faz neste percurso. Além disso, descrevemos o 

perfil dos personagens com os quais ela interage e de que maneira essa interação vai 

influenciado e modificando sua relação com um mundo. Por fim, analisamos como este 

romance pode ser visto como um romance de formação. 

 

Formação de Nana 

Fim – Objetivo 

Reencontro com a mãe 

Meio 

Viagem 

Deslocamento 

Oeste/ Sainte-Maria-

de-Saskatchewan Leste/Montreal 

Fio condutor/ Narrativa 

Régina 
Bebette 

Ti-Lou 



32 

4 A VIAGEM INICIÁTICA COMO FORMAÇÃO DO SUJEITO 

La traversée du continent é um romance em que Michel Tremblay (2007) 

apresenta um trabalho de pesquisa e de memória. É possível perceber, ao longo dessa obra, 

que o autor explora elementos memoriais de seus personagens a fim de desenvolver novas 

perspectivas de leitura, sejam elas de sua própria história, a qual toma como ponto de partida 

– daí a alta incidência de traços autobiográficos –, sejam sobre discussões mais amplas acerca 

de questões identitárias, as quais incidem diretamente na composição da personagem central 

(Rhéauna/Nana) e que se mostram abertas a reflexões à medida que essa personagem vai 

sendo paulatinamente (re)configurada por interações diversas e de naturezas múltiplas. De 

acordo com Bernd (2007, p. 37): 

A utilização constante de estratégias de deslocamentos, passagens e 

transferências culturais que se verificam na literatura e nas demais 

manifestações artísticas é fator predominante na configuração cultural 

americana. A mobilidade cultural constitui-se em estratégia privilegiada para 

driblar a imposição das normas (linguísticas e sociais), do poder (fixo e 

imóvel), da doxa e dos clichês que tendem a imobilizar os discursos em 

processos de engessamento e coagulação. Escritores, artistas e agentes 

culturais desenvolvem táticas cujo eixo é o movimento, deslocando a 

arbitrariedade da norma, rompendo paradigmas e aproximando culturas 

através de processos transculturais. O trans preside as mobilidades culturais 

através de jogos transculturais por estar associado à ultrapassagem, ao ir 

além, à travessia de territórios até então interditos (braconnier). Assim, as 

diferentes formas de mobilidade podem ocorrer no espaço, no tempo 

(viagens, formas romanescas estruturadas em várias épocas, com grandes 

saltos temporais), na passagem das vozes narrativas (dialogismo) e até no 

uso de metáforas que deslocam o sentido primeiro das palavras.  

E Bernd (2007, p.48) explica, ainda, o seguinte: 

Pierre Ouellet, em L’esprit migrateur, chama a atenção para a migração 

cultural, que se constitui em uma das formas de mobilidade, ocorrendo 

frequentemente em obras dos escritores ditos migrantes e até de escritores 

que nunca viajaram, mas cuja obra se desloca constantemente através de 

inscrições intertextuais. Essas passagens caracterizam-se como práticas de 

mobilidade por excelência e apontam para uma “narrativa americana” que 

vem se desenhando no cenário interamericano.  

Inversamente à recorrente dinâmica presente em vários romances norte-

americanos do século XX, cujas travessias se fazem do leste ao oeste do Canadá –, Tremblay 

parece ter optado pelo deslocamento de Nana no sentido contrário (oeste-leste) para 

evidenciar, num primeiro momento, uma ressignificação de seu perfil identitário; ou ainda se 
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pensarmos a noção de deslocamento, assim como González (2010), podemos então ampliá-la 

ainda mais ao remetê-la a diferentes formas de mobilidade, ou seja, física, sensorial e 

linguística. Seria essa mudança de direção no espaço geográfico propriamente dito um dos 

recursos narrativos utilizados pelo autor para viabilizar tal transformação? De acordo com 

Porto (2012, p. 125):  

No que concerne ao sentido do percurso, de Oeste para Leste, é preciso 

lembrar que, no contexto dos “romances de estrada” quebequense, dá-se o 

inverso, já que, engajados nas promessas de uma nova vida, personagens se 

orientam em direção às províncias do Oeste. Como pensa François Paré, o 

povoamento do Oeste “constitui [...] uma enorme reserva semiótica na qual 

buscam ainda inspiração as sociedades atuais, como o prova o prestígio das 

noções de fronteira e de americanidade no Quebec e de outros lugares.” Para 

ele, em todas as culturas diaspóricas do continente americano se sobressai 

uma mitologia da busca do espaço.  

De certa forma, a mobilidade, assim como afirma Michel Onfray (2009, p. 49-50), 

favorece uma espécie de desabrochar dos sentidos, uma vez que: 

A viagem, de fato, é uma ocasião para ampliar os cinco sentidos: sentir e 

ouvir mais vivamente, olhar e ver com mais intensidade, degustar ou tocar 

com mais atenção – o corpo abalado, tenso e disposto a novas experiências, 

registra mais dados que de costume. O viajante percebe-se menos preso aos 

detalhes do cotidiano do que submetido à prova fenomenológica: imerso no 

real, ele se conhece através do jogo da intencionalidade e da consciência, 

experimenta ser forçado a emergir como acontecimento [...]. Viajar é uma 

intimação a funcionar sensualmente por inteiro. Emoção, afeição, 

entusiasmo, espanto, interrogação, surpresa, alegria e estupefação: tudo se 

mistura no exercício do belo e do sublime, do despaisamento e da diferença. 

O processo de aprendizagem de Nana se articula em perfeita consonância com a 

viagem, com encontros e com descobertas sempre envoltos por expectativas que parecem, 

num primeiro instante, nada ter de positivo. A intensa dinâmica desse "novo" que se anuncia 

lhe causa não somente grande resistência como também um profundo estranhamento até certo 

ponto perturbadores, já que, segundo Onfray (2009, p. 50): 

Em primeiro lugar, considerar esse bloco de imagens e de sensações ao qual 

se reduz sempre uma viagem em sua imediatez. Emoções difusas, 

percepções desordenadas, colhidas em fragmentos, pedaços de real sem 

relações a priori, a não ser sua recepção um lugar, num tempo, numa hora e 

num local precisos. Quando se está no meio do acontecimento, só existe a 

multiplicidade de informações vividas em desordem: profusão de flechas, de 

solicitações, de fogo em feixe, nada havendo de sensato aqui e agora. O 

corpo se abre à experiência, registra e armazena o difuso, o diverso. 
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De que maneira aceitar tantas mudanças, de uma hora para outra, num 

imediatismo quase cruel? Para uma menina de apenas 10 anos, embora a compreensão do 

mundo seja restrita, a proteção e o bem-estar de que desfruta em companhia de sua família 

materna já lhe são suficientes na constituição do seu mundo. Por que romper esses laços em 

nome de uma provável reconciliação com uma mulher que, apesar de ser responsável pela sua 

presença no mundo, sua mãe, há muito se foi? Não deveria a mãe  vir ao encontro de suas 

filhas e não o contrário? Tudo parece tão simples e tão óbvio. Mas não é. Dúvidas e 

questionamentos passam a incorporar seu discurso a fim de justificar sua inconformidade com 

o que está prestes a ocorrer. 

Trata-se de um misto de sentimentos absolutamente desconhecidos pela menina e 

que emerge no momento em que toma conhecimento de que caberá a ela ir ao encontro de sua 

mãe: 

Une immense bouffée de bonheur bouscule Rheáuna qui se trouve aussitôt 

sur ses pieds, oubliant toutes les pensées négatives qui l'aiguillonent depuis 

quelques minutes. 

“Maman s'en vient nous voir!”  

Sa grand-mère prend une gorgée qu'elle trouve trop chaude, souffle sur le 

liquide pour éviter de se brûler avec la prochaine. 

“Non, chère tite-fille, c'est toi qui vas aller la rejoindre.”  

Rhéauna ne comprend pas tout de suite. Ou s'arrange pour ne pas 

comprendre.
 15

 (TREMBLAY, 2007, p. 29).  

Sua reação indica a dificuldade de aceitação do que lhe é exposto. Deixar para trás 

seu porto seguro, a tranquilidade da vida familiar ao lado de suas irmãs e de seus avós por 

uma imposição de alguém com quem não mantinha nenhum contato há anos a fio e cuja 

importância limitava-se a algumas poucas lembranças guardadas em sua memória é algo de 

inconcebível. 

Como afirma De Botton (2003, p. 17), a viagem revela a dinâmica de constantes 

buscas existenciais. Para o autor: 

Elas expressam – por mais que não falem – uma compreensão de como 

poderia ser a vida, fora das restrições do trabalho e da luta pela 

sobrevivência. No entanto, é raro que se considere que apresentem 

                                                           
15

 Tradução nossa: “Uma enorme rajada de felicidade esbarra em Rhéauna que já está de pé, esquecendo assim 

todos os pensamentos negativos que a perturbam há alguns minutos. ‘Mamãe está vindo nos ver!’ Sua avó toma 

um gole que lhe parece quente demais e assopra sobre o líquido para que não se queime novamente com o gole 

seguinte. ‘Não, minha netinha. É você que vai reencontrá-la.’ Rhéauna não entende imediatamente. Ou finge não 

entender.” 
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problemas filosóficos – ou seja, questões que exijam reflexão além do nível 

prático. Somos inundados de conselhos sobre os lugares aonde devemos ir – 

se bem que a arte de viajar pareça sustentar naturalmente uma série de 

perguntas nem tão simples nem tão triviais, e cujo estudo poderia contribuir 

modestamente para uma compreensão do que os filósofos gregos 

denominaram pelo belo termo eudaimonia ou desabrochar humano. 

É justamente na possibilidade em adotar uma nova forma de vida decorrente desse 

deslocamento que repousam suas dúvidas. De que maneira justificar um rompimento tão 

impactante? Na ausência de respostas plausíveis a tantos questionamentos, e já convencida de 

que sua viagem é incontornável, Nana vai ao campo nos arredores de sua casa, tarde da noite, 

um dia antes de sua partida, na tentativa de estabelecer uma comunhão com sua terra.  

Num exercício de autofortalecimento e de resgate das suas origens, ela estabelece 

uma relação simbiótica com a natureza. Ali estão suas verdadeiras raízes e isso é 

reconfortante. Com esse gesto, que representa a preparação para a viagem, o autor assinala o 

quão importantes são os vínculos que foram construídos ao longo dos anos em que esteve em 

companhia de seus avós, assim como sua relevância identitária.  

Porto (2012, p. 127), por sua vez, considera a saída de Nana como um 

desprendimento de sua terra e de seu povo:  

Para assumir o desprendimento de suas raízes – que nunca será uma 

verdadeira ruptura –, Rhéauna passa por uma espécie de ritual que lhe 

permite vencer o medo e os interditos, saindo da infância para encarar outra 

etapa de sua existência. Em um gesto de coragem, na véspera de sua viagem, 

sai durante a noite da casa de seus avós para se deitar, em plena escuridão, 

sobre o solo das plantações de milho, com o intuito de ouvir crescer as 

espigas. Ao fazer isso, entra em contato com a força telúrica de sua terra e 

com a simbologia de sua história, deixando-se impregnar pelos mistérios de 

sua origem. Antes de se deslocar no eixo da horizontalidade da estrada de 

ferro, promessa das redes rizomáticas e diaspóricas, mergulha na profundeza 

vertical de suas raízes. 

Considerar o provável amálgama de imagens e de sensações ao qual se reduzem 

viagens e travessias é tarefa altamente desafiadora para Nana, uma menina de apenas 10 anos. 

Emoções difusas, percepções desordenadas, colhidas em fragmentos. Pedaços do real sem 

relações aparentes resultam, então, numa abertura do corpo que busca quase que 

involuntariamente a armazenagem e, consequentemente, o registro do difuso, do diverso, pois, 

segundo Porto (2004, p. 79), “a prática da viagem conduz, muitas vezes, à aprendizagem das 

relativizações das certezas identitárias e à desterritorialização de pertencimentos.”  
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No decorrer do romance, o autor reúne Rhéauna/Nana às mulheres que ilustraram 

sua infância. É em torno da criação de um microuniverso feminino que sua obra, na maioria 

das vezes, circula. Ao longo da viagem, a personagem principal encontra três mulheres 

distintas, porém ligadas a laços familiares: sua tia Régina, uma solteirona seca, sem graça e 

solitária que só consegue interação mais representativa com a vida através da arte, mais 

precisamente a música e que vive em Regina, capital de Saskatchewan; Bebette, uma mãe 

reguladora e centralizadora, residente no então  bairro popular francófono de Saint-Boniface 

na cidade de Winnipeg, no Manitoba, que não mede esforços para fazer valer suas ideias; e 

finalmente Ti-Lou, uma mulher independente, habitante da capital nacional, Ottawa e que 

apesar de seu requinte e de seu refinamento, ao ter “escolhido” a profissão mais antiga do 

mundo, não é bem aceita pelos outros membros da família.  

4.1 Régina-Coeli, Bebette e Ti-Lou: confluências, divergências e influências  

Neste tópico pretendemos analisar as características mais proeminentes das três 

personagens com as quais a protagonista Nana se encontra nas respectivas paradas que deve 

fazer ao longo de sua viagem. Cumpre assinalar que tais características são distintas, porém 

transitam sob a mesma égide: a transgressão. Cada uma delas transgride regras e preceitos, 

muitas vezes subjetivamente, de acordo com sua perspectiva de mundo e com sua inscrição 

social. É precisamente para esse processo que intencionamos lançar um olhar mais crítico, isto 

é, a partir da delimitação de tais características, procuraremos compreender de que maneira 

elas se articulam e influenciam – ou não – a vida de Nana. 

 Régina 

No início do século XX, o celibato para uma mulher de mais de 25 anos 

representava um fardo social. Sozinha, estaria – por circunstância ou por escolha – fadada a 

enfrentar os estereótipos negativos que marcavam as mulheres que viviam à margem da 

sociedade. Para evitar qualquer tipo de descriminação, era crucial que estivesse ligada a um 

homem por laços matrimoniais, pouco importando se essa condição lhe interessaria e/ou 

sequer lhe fora proposta ao longo de sua vida. Assim, nos idos de 1900, para uma mulher ser 

considerada “normal”, a adesão a certos critérios sociais fundamentados nesses laços era 

imprescindível.  
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Pensemos, então, em Régina-Coeli. Uma mulher solitária, cujo perfil começa a ser 

traçado já na sua infância, pois ainda bem jovem, já lhe era anunciado um futuro pouco 

promissor se comparado ao que era compatível para as mulheres da época. Desde sua mais 

terna idade, Régina teve uma educação desprovida de afeto, sem sequer ter sido desejada, 

como mostra o autor:  

Tout le monde savait que cette jeune fille au physique ingrat, timide et 

gauche, resterait vieille fille. La plus jeune des enfants de Rhéau et Simone 

Desrosiers, elle avait été élevée à seconder sa mère et à servir son frère et 

ses soeurs. Arrivée sur le tard dans la vie de ses parents, sans doute 

inopinément, elle n'avait pas comme ses aînés, profité de leur affection, 

discrète mais bien palpable. Au contraire. Sa mère lui avait toujours laissé 

entendre, sans montrer aucune espèce de regret ou de culpabilité, qu'elle 

n'avait pas été désirée et la traitait en simple servante, sans marques de 

tendresse ni mots d'encouragement.
16

 (TREMBLAY, 2007, p. 105). 

A falta de afetividade a que foi submetida durante a infância parece implicar 

diretamente em sua não adaptação aos modelos prescritos às mulheres de então. Na fase 

adulta, Régina é descrita pela sua família como uma mulher solitária e amarga, marcada por 

uma espécie de vazio existencial, resultante de uma suposta ausência de emoção, de 

sentimentos, de sexualidade e até mesmo de qualquer tipo de interação social.  

Trata-se de uma excelente pianista que quando se aventura a tocar, seu talento 

chama a atenção dos vizinhos e dos passantes. Por meio da música, ela realiza uma espécie de 

catarse emocional e, dessa maneira, traz certo sentido à sua vida, como fica claro neste trecho 

do romance:  

Elle ne comprend pas comment tout ça se fait, comment sa tante peut arriver 

à lire la musique comme si c'était des mots imprimés sur la page, la 

transferer à ses doigts, lui donner tant de sens, tant d'émotion, et en plus, 

sans jamais se perdre! La force de l'habitude? La répétition, de jour en jour, 

des mêmes morceaux? Peu importe, encore une fois. Ce qui compte, c'est le 

bonheur indicible que ça lui procure à ele, la nuit rose qui tombe sans qu'on 

ps'en aperçoive, les applaudissements nourris provenant du trotoir devant la 

maison, sa tante, plongée dans la musisque au point d'oublier tout le reste, 

cette chaleur qu'elle ressent au plus profond d'elle - même, qu'elle ne saurait 

nommer mais qu'elle voudrait garder en permanence, comme un lampion 

                                                           
16

 Tradução nossa: “Todos sabiam que essa moça de físico ingrato, tímido e desajeitado, seria uma solteirona. A 

mais jovem dos filhos de Rhéau e Simone Desroriers, ela fora educada para seguir sua mãe e para servir seu 

irmão e suas irmãs. Última a chegar à vida de seus pais, sem sequer ter sido desejada, ela não tinha se 

beneficiado, assim como seus irmãos mais velhos, de seu afeto discreto, porém palpável. Ao contrário. Sua mãe 

sempre a fazia entender, sem demonstrar nenhuma espécie de arrependimento ou culpa, que ela não havia sido 

desejada e a tratava como simples serviçal, sem marcas de ternura e tampouco de encorajamento.” 
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allumé, parce que ça console de tout.
17

 (TREMBLAY, 2007, p. 102). 

Sua relação com a música é intensa, profunda. Trata-se de um momento de 

epifania que é uma súbita sensação de realização ou compreensão da essência ou do 

significado de algo. O termo é aqui empregado nos sentidos filosófico e literal para indicar 

que alguém encontrou finalmente a última peça do quebra-cabeça e agora consegue ver a 

imagem completa do problema. Normalmente, ele é aplicado quando um pensamento 

inspirado e iluminante acontece e que parece ser divino em natureza e é justamente isso que o 

autor provavelmente quer evidenciar nesse instante.  

Régina, apesar de solteirona, amarga e seca, sublima dissabores da vida com 

talento e emoção. A surpresa positiva de Nana depois de assistir à performance de sua tia 

reforça a beleza da apresentação. Tem-se a impressão de que somente a estreita ligação 

empreendida por Régina com a arte e consequentemente a abstração – a música – é capaz de 

propor novos caminhos à sua existência. Caminhos momentâneos, porém intensos. Assim, 

essa intensidade parece compensar a brevidade de tais instantes, já que se reflete até mesmo 

em seu corpo:  

Rhéauna pense qu'elle devrait dire quelque chose, féliciter la soeur de son 

grand-père, la remercier. Mais comment faire? Quels mots trouver? Ses mots 

ne seront jamais aussi beaux que ce qu'elle vient d'entendre. 

“J'avais jamais entendu ça, du piano, ma tante...” 

Elle sent la vieille dame qui se tourne vers elle, la chaleur de son corps le 

long du sien. Sa grand-tante Régina n'est pas plus froide après un concert. 

“C'est beau, hein? 

– C'est plus que beau....C'est ...c'est... magnifique.”
 18

 (TREMBLAY, 2007, 

p. 104). 

É nesse momento que o autor sugere um outro olhar sobre as mulheres que 

“optaram” pelo celibato numa sociedade tão tradicional. Sim, é possível ser feliz, mesmo que 
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 Tradução nossa: “Ela não entende como tudo isso acontece, como sua tia consegue ler a música como se 

fossem palavras impressas na página, transferi-la a seus dedos, dar-lhe tanto sentido, tanta emoção e além disso, 

sem nunca se perder. Força do hábito? A repetição, dia após dia, das mesmas partes? Não tem importância, mais 

uma vez. O que conta, é a indescritível felicidade que isso lhe proporciona, a noite rósea que cai sem que se 

perceba, os esfuziantes aplausos vindos da calçada em frente da casa, sua tia mergulhada na música a ponto de 

esquecer todo o resto, esse calor que ela sente no seu mais profundo íntimo que ela não saberia nomear mas que 

gostaria de guardar sempre aceso, como um lampião, porque isso consola tudo.”  
18

 Tradução nossa: “Rhéauna acha que deveria dizer alguma cosia, parabenizar a irmã de seu avô, agradecer-lhe. 

Mas como fazer? Que palavras encontrar? Suas palavras não serão jamais tão belas quanto o que ela acabou de 

ouvir. ‘Eu nunca tinha ouvido isso, piano, minha tia...’ Ela sente a velha senhora virar-se em sua direção, o calor 

de seu corpo ao longo do seu. Sua tia-avó Régina não está mais fria após um concerto. ‘É bonito, hein? – É mais 

que bonito... É... é... magnífico’.” 
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momentaneamente, vivendo experiências outras que a maternidade e o casamento. Sim, é 

possível preencher prováveis lacunas na vida de uma mulher sem a obrigatoriedade de 

constituição de uma família. A arte, em sua mais ampla concepção, é então concebida como 

um agente transformador que dá novas perspectivas à vida e preenche espaços emocionais e 

até mesmo físicos. Esse harmonioso contato entre a arte e a realidade propõe uma beleza que 

parece parar o tempo, suspender a dor e provocar a felicidade. 

 Bebette 

É bem verdade que, em muitos casos, a figura da mãe tradicional, inteiramente 

ligada ao lar e à família é privada de uma identidade pessoal; sem acesso à esfera social, 

privada de relações políticas e econômicas, passa a assumir um papel até certo ponto redutor 

se comparado à inegável potencialidade feminina: o de mãe em tempo integral, cuja única 

função é cuidar da vida doméstica.  

No entanto, Tremblay parece interessar-se na dinâmica que envolve o status de 

mãe no Quebec. Sua escrita revela mães que fogem da tradição; mães que são primeiramente 

mulheres, indivíduos cuja interioridade é exposta e confrontada a julgamentos sociais de 

outros personagens, a exemplo de Régina. Pensemos então em Bebette. Uma mulher 

autoritária que, apesar de respeitar seu marido e as opiniões dele, não teme tampouco emitir as 

suas e agir em função de seus próprios princípios:  

Sans se laisser complètement dominer – elle en serait bien incapable –, elle 

lui permettra, à son Rosaire adoré [...] de la retenir, parfois, quand elle aura 

tendance à aller trop loin dans le chantage émotif et la manipulation.
19

 

(TREMBLAY, 2007, p. 193). 

Trata-se de uma mulher dominadora e controladora. Uma mãe de família que faz 

sempre valer sua vontade em detrimento dos desejos e anseios dos outros. Conciliando seu 

grande, e por vezes duvidoso, bom-humor, procura sempre ser o centro das atenções e, dessa 

forma, determina o que é certo e errado de acordo com seus próprios princípios. Logo, para 

Bebette, desejos e vontades alheias parecem não ter importância.  
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 Tradução nossa: “Sem se deixar dominar completamente – ela seria incapaz de fazê-lo –, ela permitirá seu 

Rosaire adorado [...] de contê-la, às vezes, quando ela tiver tendência a ir longe demais na chantagem emotiva e 

a manipulação.” 
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Dictatrice née, elle mène sa progéniture avec une main de fer et des bras 

enveloppants. C'est une maman prévenante avec des sobresauts de colère 

terribles, une sentimantale dotée parfois d'un coeur de pierre, la générosité 

faite femme mêlée à la malveillance personnifiée. [...] Plus encore que celles 

de sa soeur Régina-Coeli, les sautes de d'humeur de Bebette sont redoutées 

et elle en profite pour toujours faire à sa tête, obligeant tout le monde à 

suivre ses conseils, intervenant là où elle n'a pas affaire, trop curieuse, 

evahissante, mais si charmante quand elle le veut, si compréhensive et 

magnanime, qu'on lui pardonne tout. Elle est le centre d'attraction partout 

où elle va, la boute-en-train dans les partys et la plus affligée dans les 

enterrements, elle règne et mène son entourage avec une satisfaction qu'elle 

ne cache pas et fait tout en son pouvoir, qui est grand, pour que ça ne 

change jamais.
20

 (TREMBLAY, 2007, p. 146). 

Tremblay tem o hábito de evidenciar a importância da função na vida das 

mulheres. A partir das poucas possibilidades que lhes são reservadas, as mulheres nem sempre 

podiam sentir-se elas mesmas. O casamento seria, então, um mecanismo através do qual o 

poder real das mulheres, enquanto mães, foi reduzido e controlado pelos homens. Em outras 

palavras: seriam as normas tão constrangedoras? Sim. É muito mais difícil para uma mulher 

projetar diferentes imagens de si, de acordo com o contexto em que está inserida para chegar a 

seu objetivo. Entretanto, o autor apresenta mais uma vez uma exceção à regra com o 

personagem de Bebette, que dita as regras do jogo em contextos que vão além de sua família.  

Graças ao seu terrível saperlipopette – expressão antiga que remonta ao século 

XIX e que denota surpresa e espanto – lançado numa pluralidade de tons que variam de 

acordo com a situação e numa incidência quase que perturbadora, ela consegue obter tudo 

aquilo que deseja, seja junto ao carteiro, ao verdureiro ou ao açougueiro. Assim, Bebette 

ocupa uma posição confortável numa relação desigual com aqueles que compõem seu círculo 

social, sem nenhuma desvantagem, muito pelo contrário; o autor consegue reverter essa 

desigualdade a favor da mulher. 
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 Tradução nossa: “Ditadora nata, ela conduz sua família com mão de ferro e braços envolventes. É uma mãe 

precavida com terríveis rompantes de raiva, uma sentimentalista dotada às vezes de um coração de pedra, a 

generosidade em forma de mulher misturada à malevolência personificada [...]. Maiores ainda do que as de sua 

irmã Régina-Coeli, as variações de humor de Bebette são temíveis e ela sempre aproveita para fazer tudo de 

acordo com suas convicções, obrigando todos a seguir seus conselhos, intervindo em assuntos que não lhe dizem 

respeito, curiosa demais, invasora, mas tão encantadora quando quer, tão compreensiva e magnânima que é 

sempre perdoada por tudo. Ela é o centro das atenções aonde quer que vá, a animadora das festas e a mais aflita 

nos enterros, ela reina e conduz aqueles que a cercam com uma satisfação que não esconde e usa todo seu poder, 

que é grande, para que isso não mude nunca.”  



41 

 Ti-Lou 

A outra personagem com quem Rhéauna/Nana se encontra é mais uma parente 

distante, que pela idade e certa complexidade no vínculo familiar, torna-se difícil de ser 

devidamente assimilada por uma criança. Logo, implicitamente, acaba por ocupar o lugar de 

mais uma tia: 

Chus la cousine de ta mère, la fille de sa tante Gertrude, la soeur de sa 

mère, ta grand-mère Joséphine... Mais c’est peut-être un peu compliqué pour 

une petite fille fatiguée comme toi, hein?
 21

 (TREMBLAY, 2007, p. 238).  

O refinamento, a beleza, os modos de Ti-Lou são impactantes para a menina que 

até o momento em que a viu pela primeira vez, nunca tinha tido a ocasião de se deparar com 

alguém que reunisse tantos atributos. Pessoas assim, segundo dizia sua avó Joséphine, 

pertenciam a um mundo fictício, exatamente como aquele das fotos do catálogo de uma 

refinada loja, Eaton’s, que costumava folhear:  

[...] des femmes parfaites qui, toujours selon grand-maman, n'existent pas 

dans la vraie vie. Rhéauna les admirait en souriant, passait l'index sur le 

dessin, rêvait de porter un jour autant d'oiseaux sur la tête ou des gants 

aussi longs tout en doutant que c'était peu probable. Grand-maman 

Joséphine lui avait aussi expliqué que ces femmes-là ne servaient qu'à 

vendre des produits, robes, chapeaux, souliers, accesoires, sous-vêtements, 

qu'on ne pouvait pas avoir l'air de ça et de se promener dans la rue.
22

 

(TREMBLAY, 2007, p. 237). 

 Além das relações hierárquicas que organizam os gêneros na sociedade, podemos 

afirmar que uma outra hierarquia se forma no interior de um mesmo gênero, dividindo assim 

os indivíduos por uma fronteira socialmente estabelecida entra a norma e a exceção e que essa 

exceção tem uma conotação negativa, já que aponta para a marginalidade. A mulher que se 

prostitui ocupa, então, uma posição desvalorizada na escala social, pois reúne os atributos 

necessários para ratificar sua função marginal dentro da sociedade. É interessante constatar 

que, diferentemente do que pode parecer, o feminismo assume uma posição bem dividida no 
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 Tradução nossa: “Sou a prima da sua mãe, filha da tia dela Gertrude, irmã da mãe dela, sua avó Joséphine... 

Mas talvez seja um pouco complicado para uma menininha como você, não é?” 

22 Tradução nossa: “[...] mulheres perfeitas que, sempre segundo sua avó, não existem na vida real. Rhéauna as 

admirava sorrindo, passava o dedo indicador sobre o desenho, sonhava em usar um dia tantos pássaros sobre a 

cabeça ou luvas tão longas e ao mesmo tempo achava tudo isso muito pouco provável. Vovó Joséphine havia 

explicado que essas mulheres só serviam mesmo para vender produtos, vestidos, chapéus, sapatos, acessórios, 

roupas de baixo, que não podíamos parecer com elas e passear na rua assim.” 
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que diz respeito à prostituição. Para alguns, trata-se de uma forma de resistência à ordem 

estabelecida e para outros, uma forma de submissão aos interesses masculinos.  

A prostituição é, geralmente, uma atividade profissional “voluntariamente 

escolhida” ou, por outra perspectiva, seria o equivalente a uma prestação de serviços, pois 

pode ser entendida como a simples comercialização do ato sexual, porém restrita a interesses 

fortuitos.  

Nesse sentido, Louise Desrosiers, ou simplesmente Ti-Lou, é um caso complexo, 

pois ao mesmo tempo em que se mostra independente, uma mulher à frente de seu tempo, 

sofisticada e elegante, é totalmente dependente dos homens no exercício da sua profissão. Ti-

Lou, uma prostituta de luxo para quem a vida tem sido “generosa” e, consequentemente 

“fácil”, estabelece uma relação bem particular com a sociedade de uma forma geral, já que em 

nada se compatibiliza com os padrões femininos instituídos pela sociedade. 

Quel âge que t'as, Rhéauna? 

 J'vas avoir onze ans la semaine prochaine... 

 Tu dois t'être assez vielle pour comprendre ça....As-tu déjà entendu le mot 

guidoune?” 

Rhéauna l'a entendu. À de nombreuses reprises. Surtout au sujet de madame 

Cantin qui habite une maison isolée à la sortie de Maria et dont on dit 

qu'elle gagne sa vie juste après le coucher du soleil. Et sur le dos. Mais ses 

grands-parents ont toujours refusé de lui en expliquer la signfication. Et elle 

ne peut pas imaginer comment on peut gagner sa vie le soir tombé. Et 

étendue dans son lit.
23

 (TREMBLAY, 2007, p. 241). 

 A fim de vingar-se da violência de seu pai, uma importante personalidade 

pública, Ti-Lou entra no mundo da prostituição. Comercializando seu corpo, ela consegue 

meios suficientes para garantir uma vida luxuosa, cercada de requinte e glamour resultante de 

sua reputação enquanto “la louve d'Ottawa” (a loba de Ottawa): 
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 Tradução nossa: “Quantos anos você tem, Rhéauna?/  Vou fazer onze anos na próxima semana.../  Você 

deve estar bem grandinha para compreender isso... Já ouviu a palavra meretriz?/ Rhéauna ouviu. Inúmeras vezes. 

Principalmente quando se falava sobre a senhora Cantin que mora numa casa isolada na saída de Maria e de 

quem dizem que ela ganha a vida logo após o pôr-do-sol. E sobre as costas. Mas seus avós nunca quiseram 

explicar-lhe o que isso significava. Ela não consegue entender como é que se pode ganhar a vida assim que 

anoitece. E estendida em sua própria cama.” 
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[...] tous, sans exception, étaient tombés amoureux sous son charme,[...]. 

Jamais elle ne décevait. Qui que ce soit. Elle était le joyau caché – mais à 

peine d'Ottawa et on venait de loin pour l'honorer.
24

 (TREMBLAY, 2007, p. 

266). 

É interessante assinalar que para tornar-se “la louve d'Ottawa”, ela precisa usar 

uma máscara. Ficam claros os cuidados que ela tem com sua aparência com o uso de joias, 

roupas refinadas e de maquiagem, mas ela assume também a identidade de um personagem 

engenhosamente construído, cujo papel se resume a seduzir o sexo do poder. Essa máscara 

autorizaria, então, que seus clientes lhe atribuíssem uma identidade outra, de acordo com as 

mais variadas expectativas resultantes dos encontros profissionais. Podemos afirmar que o 

autor, ao utilizar tal procedimento, ilustra a dificuldade das mulheres em escolher elas 

mesmas as suas diferentes imagens e assim projetá-las conforme o contexto em que estão 

inseridas. 

Assim, Tremblay nos dá pistas para refletir sobre estratégias femininas que visam 

a uma adaptação num contexto ancorado no interdito, isto é, a máscara funcionaria como um 

elemento catalisador de emoções difusas – o desejo dos homens, a sedução, o prazer – e ao 

mesmo tempo como um escudo protetor atrás do qual estariam resguardadas emoções e 

sentimentos incompatíveis com seu exercício profissional. 

Como ela declara a Nana, faz uso de seu corpo para chegar a seus objetivos, 

primeiramente para acertar as contas com seu pai, a quem alude implicitamente quando se 

refere aos homens e, em seguida, para garantir seu modo de vida, como se os meios 

justificassem os fins: 

J'voudrais que tu saches que j'ai choisi d'être c'que j'suis, que j'en suis fière 

[...] c'est ma façon à moi de me battre... Contre eux autres. En les 

manipulant.
25

 (TREMBLAY, 2007, p. 250). 

Mas, podemos falar de uma escolha livre e consentida em se prostituir, quando a 

maioria das pessoas que fazem parte dessa realidade são recrutadas bem jovens, normalmente 

vulnerabilizadas pela violência do meio em que vivem, pela pobreza, pela falta de emprego? 
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 Tradução nossa: “[...] todos, sem exceção, caíam de amores por seu charme [...]. Ela não decepcionava nunca. 

Quem quer que seja. Ela era uma joia escondida – mas somente de Ottawa e vínhamos de longe para honrá-la.”  
25 

Tradução nossa; “Eu queria que você soubesse que eu escolhi ser o que sou, que tenho orgulho disso [...] é 

minha forma de lutar....Contra eles (os homens). Manipulando-os.” 
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Então, teria Ti-Lou escolhido a prostituição se tivesse tido a oportunidade de viver uma 

relação sadia, sem conflitos com seu pai?  

O interessante em seu caso é que as razões que estão por trás da escolha inicial 

por essa profissão parecem não ser as mesmas que a levam ao engajamento contínuo nessa 

prática. Como se, uma vez exposta a esse mundo, ela tivesse decidido levar adiante essa 

exposição, isto é, essa escolha, como uma luta muito maior do que uma vingança idealizada, 

uma luta que, a princípio, ela não sabia que iria empreender. Vemos então a ampliação de 

seus objetivos com a própria experiência: o que antes era uma revolta contra um único homem 

torna-se uma grande revolta contra todos os homens, caracterizada por uma sede de 

independência e de emancipação: 

En grandissant, tu vas te rendre compte qu'on vit dans un monde fait par les 

hommes, pour les hommes... pis souvent contre les femmes...C'est comme ça 

depuis la nuit des temps, on peut rien y changer, pis celles qui essayent de 

changer quequ'chose font rire d'elles... Elles ont beau se promener dans les 

rues avec des banderoles pour exiger le droit de vote, par exemple, tout le 

monde rit d'elles... même les autres femmes... Tu comprends, on a juste trois 

choix, nous autres: la vieille fille ou ben la religieuse - pour moi c'est la 

même chose –, la mère de famille, pis la guidoune. J'te dis pas que c'est des 

mauvais choix, j'te dis seulement qu'on en a pas plus que trois. Le reste leur 

appartient à eux autres. Les hommes.
26

 (TREMBLAY, 2007, p. 250). 

Com a intenção de transmitir à menina uma lição que teve de aprender sozinha, 

Ti-Lou tem um discurso lúcido que apoia a tolerância da qual, na verdade, ela mesma se 

privou ao longo de anos. 

Tendo situado seu romance no início do século passado, Tremblay conhece 

perfeitamente as respostas aos questionamentos de Nana e o narrador vai até mesmo sugerir 

algumas delas. De fato, vindo de uma época diferente dos personagens, o narrador, perspicaz, 

se recusa em condenar e mesmo defender os personagens femininos que driblam as 

convenções dos anos 1900 em favor de sua individualidade. Em outras palavras, seria a 

capacidade de promover mudanças em suas consciências individuais, em suas vidas pessoais e 
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 Tradução nossa: “À medida que você for crescendo, você vai se dar conta de que vivemos num mundo feito 

pelos homens, para os homens... e frequentemente contra as mulheres. É assim desde que o mundo é mundo, não 

podemos fazer nada para mudar essa situação e aquelas que ainda assim tentam mudar algo são motivo de riso... 

Por mais que elas passeiem nas ruas com bandeirinhas para exigir o direito ao voto, todo mundo ri delas...  

mesmo as outras mulheres... Você entende, nós mulheres temos somente três escolhas: a solteirona ou a religiosa 

– para mim é a mesma coisa –, a mãe de família e a meretriz. Eu não lhe digo que sejam escolhas erradas, eu lhe 

digo somente que só temos essas três. O resto pertence a eles. Os homens.” 
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na sociedade; de construir uma identidade coerente, de se autodeterminar e assim agir com 

discernimento segundo seus próprios valores e anseios.  

No lugar de um discurso fiel aos valores do início do século XX, Tremblay utiliza 

um discurso contemporâneo que aponta para a possibilidade da descoberta de si, múltipla e 

fragmentada, em detrimento de estratagemas patriarcais. Ele assinala que a independência e o 

preço que se paga por ela – seja desejada ou não – são traços comuns de seus personagens 

femininos. Sejam virgens, mães de família ou prostitutas, elas questionam as normas sociais 

buscando por intermédio de seus diversos papéis a liberdade em suas múltiplas identidades. 

Necessárias a um desabrochar contundente, as identidades múltiplas viabilizam a redução da 

distância entre o ser e o parecer numa pluralidade de situações, porém só são permitidas ao 

homem resultando assim num processo de marginalização das mulheres que ousam se 

aventurar por esses caminhos. Infelizmente, o medo da marginalidade bastou para 

desencorajar as mulheres a transgredir a norma patriarcal, de sair da cozinha para investir no 

mundo.  

No entanto, como a pequena Nana, uma menina que se aventura na travessia do 

continente canadense sozinha, que está sempre à procura de novos conhecimentos e aos 

poucos vai percebendo as múltiplas imagens de si construídas por sua mãe e por suas tias, as 

mulheres de Tremblay não se deixam impressionar. 

Realizada a partir de deslocamentos geográficos e mentais, a aquisição de 

conhecimentos e o desenvolvimento do imaginário suscitam a conscientização da 

desigualdade social que insiste em definir o lugar que as mulheres ocupam num mundo 

dominado pelos homens, constitui o primeiro passo em direção à libertação. No entanto, para 

que esses deslocamentos mentais ocorram com certa propriedade, isto é, proponham 

efetivamente vias que levam ao desprendimento do poder dos homens e assim apontem o 

caminho à libertação, a uma possível e reivindicada autonomia, Tremblay cria um 

microuniverso composto exclusivamente por mulheres como se quisesse salvaguardá-las de 

influências masculinas. 

Esse microuniverso feminino criado pelo autor é constituído por mulheres 

diferentes, mas que têm traços em comum e um deles é a transgressão. Se entendermos 

transgressão como o ato de contrariar uma ordem, uma norma, vemos que cada uma delas a 

exercita, à sua maneira: 
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 Régina foge do perfil clássico feminino – casamento, filhos, família – e 

encontra a felicidade pela arte;  

 Bebette, centralizadora e autoritária, faz valer sua vontade em quaisquer 

situações, ignorando com maestria a submissão à qual eram confinadas as 

mulheres de então;  

 Ti-Lou encontra na prostituição, muito além de um modo de subsistência, uma 

forma de vingança, reivindicação e protesto.  

Lançando um olhar mais atento a essas características, vemos que de certa 

maneira, elas foram reelaboradas por Tremblay, já que Nana, visivelmente inspirada em sua 

mãe, será a o personagem principal do romance “La grosse femme d' à côté est enceinte” 

(1978), primeiro livro de sua outra saga Les chroniques du Plateau Mont-Royal. La grosse 

femme, muito embora não tenha um nome, é caracterizada por alguns dos traços das 

personagens acima. Assim como Régina, ela tem uma estreita relação com arte. Porém, no seu 

caso, a arte é representada pela paixão incondicional pela leitura; com Bebette, a figura da 

mãe. Não tão reguladora, mas tão ou ainda um pouco mais “matriarcal” no sentido de 

coordenar, trazer para si as responsabilidades familiares e Ti-Lou, pelo bom gosto, pelo 

refinamento e, sobretudo, pela ousadia que, aliás, é a grande responsável por sua 

independência num mundo dominado pelos homens. As características próprias de cada uma 

das personagens aqui analisadas, e a maneira como influenciaram a formação de Nana, foram 

resumidas no quadro a seguir: 

Quadro 1 – Síntese das características das tias e a aprendizagem de Nana com cada uma 

delas 

Tia/Mulher 
Características 

transgressoras 

Qualidades que 

saltaram aos olhos de 

Nana 

Aprendizagem de 

Nana ao conviver com 

ela 

Régina Solteirona Artista Gosto pela arte 

Bebette 

Matriarca que dita 

regras dentro e fora de 

casa 

Fortes vínculos 

familiares 

Ampliação da noção de 

maternidade 

Ti-Lou Prostituta 
Autonomia 

refinamento, beleza 
Independência 

Fonte: Elaboração própria.  

É preciso lembrar que a obra de Tremblay não segue uma linha cronológica 

regular. Ele “passeia” pelo tempo, ora voltando-se à sua infância, ora à sua adolescência, ora à 
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sua fase adulta, recontando sua própria história e a de sua família, fazendo com que o tempo e 

sua evolução sejam aliados e facilitadores ao invés de representarem um obstáculo, quando da 

(re)escrita das histórias de seus inúmeros personagens. Na época em que a narrativa do livro 

em questão se desenrola, ele sequer havia nascido. A essa constatação, o autor se pronuncia 

logo nas primeiras páginas de La traversée du continent: 

Ceci est une oeuvre de fiction. Les noms de certains personnages sont vrais, 

mais tout le reste est inventé.
27

 (TREMBLAY, 2007, p. 5). 

4.2 Romance de formação 

Fiel ao movimento retrospectivo da obra de Tremblay o romance La traversée du 

continent pode ser qualificado como Bildungsroman, ou seja, romance de formação, já que no 

centro de sua narrativa reside a questão da formação do indivíduo, representado por Nana, e 

do desenvolvimento de suas potencialidades a partir de uma contingência precisa – a viagem 

– e de convergências situacionais que daí decorrem, ou seja, os encontros.  

Romance de formação ou de aprendizagem, que é definido de duas maneiras 

pelos críticos alemães: a primeira é o Erziehungsroman ou novela de 

educação, [...] que é explicitamente e pontualmente pedagógica e a outra é o 

Entwicklungsroman ou novela de desenvolvimento pessoal que trata, em 

termos gerais, da evolução de um herói [...] de um estágio de vida a outro. 

(THOMAS, 2005, p. 49). 

Em La traversée du continent, o autor empreende uma espécie de “parceria” entre 

o Bildungsroman e o Entwicklungsroman, na medida em que a personagem Nana vai sendo 

“educada”, essa educação resulta num desenvolvimento pessoal. 

Os críticos alemães Jürgen Jacobs e Markus Krause (1989, p. 131) procuram 

sintetizar as características fundamentais que tornam um romance um típico Bildungsroman:  

O protagonista deve ter uma consciência de certa forma explícita de que ele 

próprio não percorre uma sequência de aventuras mais ou menos aleatórias, 

mas sim um processo de autodescobrimento e de orientação no mundo. Com 

isso, via de regra, a imagem que o protagonista tem da meta de sua trajetória 

de vida é determinada por enganos e avaliações equivocadas, devendo ser 

corrigidas apenas no transcorrer de seu desenvolvimento. Ele tem como 

experiências típicas: o abandono da casa paterna, a atuação de mentores e de 

                                                           
27

 Tradução: “Esta é uma obra de ficção. Os nomes de alguns personagens são verdadeiros, mas todo o resto é 

inventado.” 
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instituições acadêmicas, o encontro com a esfera da arte, confissões 

intelectuais eróticas, experiência profissional e também, eventualmente, 

contato com a vida política. Na plasmação e na valorização desses motivos, 

os romances diferem extraordinariamente. Contudo, através da orientação 

para um final harmonioso, eles recebem necessariamente uma estrutura 

teleológica. Se o Bildungsroman é um tipo de romance que se caracteriza 

pela formação do protagonista e do leitor nos princípios do humanismo, 

produzindo uma tentativa de síntese entre práxis
28

 e contemplação. Na 

filosofia marxista, a atividade humana objetiva, concreta, que supera a 

teorização e permite que o indivíduo atue diretamente no campo cultural, 

político e social, contribuindo para mudar as relações entre pessoas e grupos. 

O Bildungsroman seria, portanto, o meio pelo qual se expõe o eterno 

movimento de ida e volta da reflexão à ação, da ação à reflexão, que tornaria 

o homem consciente de si, como finito que se reconhece como absoluto, e 

consciente da vida como atividade. A formação seria o meio da realização da 

reflexão e da ação. Não se afirma a ação e se nega a reflexão, mas também 

não se nega a ação e se afirma a reflexão. Pelo contrário, afirma-se a síntese 

dialética da reflexão e da ação através do romance e não da filosofia, uma 

vez que a arte é o grande meio de realização da educação da humanidade. 

O Bildungsroman teve seu marco inicial na Alemanha entre os séculos XVIII e 

XIX, com Os anos de aprendizado de Wilhelm Meister, de Goethe. É importante salientar que 

o termo, nessa época, sempre recaía sobre o desenvolvimento de um personagem masculino 

como podemos atestar na literatura francesa em L'éducation sentimentale (FLAUBERT, 

1869), por exemplo, que descreve o período da vida de um jovem estudante do interior da 

França – Moreau – que vai a Paris para dar continuidade a seus estudos e assim confronta-se 

com uma realidade totalmente distinta à sua. A partir de interações com a amizade, a arte, a 

política, o amor, elementos até então desconhecidos por ele, é que resultará sua educação 

sentimental que, a propósito, somente terá sido alcançada na idade adulta. 

Somente no século XX, é que esse termo será aplicado a romances cujo 

personagem principal é uma mulher, já que é nesse período que elas começam a sair do 

domínio do lar e, a exemplo dos homens, veem a possibilidade de perfazer uma formação. De 

um lado, um desejo de integração e de participação em um grupo social mais amplo e uma 

comunidade pública enquanto alternativa para superar a condição de marginalização e de 

impotência; por outro lado, certa “insistência” em uma diferença qualitativa de perspectiva 

cultural enquanto meio de articulação de um desafio fundamental diante das instituições e dos 

valores dominantes, isto é, uma valorização na diferença que resiste à assimilação na corrente 

principal da vida social.  

                                                           
28

 O Dicionário Aulete [on-line] define práxis como: “Ação de aplicar, na prática, uma teoria política, artística, 

social etc.”  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Os_Anos_de_Aprendizado_de_Wilhelm_Meister
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Pinto (1992) reconhece e questiona a ausência de Bildungsroman feminino 

perfeitamente definido para, em seu próximo passo crítico, compreender e propor a 

apropriação do Bildungsroman por uma ótica feminina como uma “prática subversiva”:  

A literatura feminina se caracteriza também como subversiva ao adaptar ou 

reescrever temas e enredos tradicionalmente masculinos, invertendo a 

relação entre personagens, jogando o foco narrativo sobre um aspecto novo, 

estabelecendo perspectivas incomuns ou oferecendo uma visão alternativa da 

realidade: ou seja, a narrativa feminina, numa prática subversiva, apresenta 

uma revisão de gêneros masculinos e uma revisão da história, escrevendo-a 

de um ponto de vista marginal. (PINTO, 1992, p. 27). 

Uma das distinções essenciais entre o modelo “tradicional” e masculino do 

Bildungsroman seria, de acordo com a autora, justamente a integração social do/da 

protagonista.  

Enquanto nos Bildungsromane masculinos [...] o protagonista alcança 

integração social e um certo nível de coerência, o final da narrativa feminina 

resulta sempre no fracasso ou, quando muito, em um sentido de coerência 

pessoal que se torna possível apenas com a não-integração da personagem 

em seu grupo social.” 

É importante lembrar que na leitura proposta pela autora supracitada, o recurso a 

um modelo teórico até então pouco familiar na literatura passa por uma atualização de fundo 

“político”, uma vez que a apropriação se dá necessariamente a partir do realinhamento ou 

mesmo subversão das condições históricas de produção do romance goetheano. 

Depois de estabelecidos esses encontros e tantas descobertas – muitas delas ainda 

envoltas por mistérios que só vão ser definitivamente revelados e assimilados com a 

maturidade, a exemplo do que ela apreende do seu encontro com Jacques, o estudante de 

Montreal e de Ti-Lou, a prostituta de luxo - e redescobertas, quando do reencontro com sua 

mãe, que até então, não passava de uma reminiscência difusa, meio latente em sua memória -  

a menina se depara com uma realidade outra, despida de sonhos, de imaginação, de inocência.  

 Pouco a pouco, na medida em que vai avançando em direção a um novo, a 

pequena Nana percebe que sua vida vai se transformando. É preciso entender a amplitude 

desse “novo” que vai desde a viagem propriamente dita, passando pelas interações que daí 

decorrem – os encontros com as tias, por exemplo, até a conscientização da sua nova função 

familiar que lhe outorga sua mãe. A aprendizagem é subjetiva e contínua. Subjetiva porque 

Tremblay a deixa nas entrelinhas e contínua porque prossegue nos títulos subsequentes que 
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compõem a La diaspora de Desrosiers – La traversée de la ville (2008), La traversée de 

sentiments (2009), Le passage obligé (2010) e culmina com o casamento de Nana, então na 

idade adulta, a exemplo de outros romances de formação, como podemos conferir em La 

grande mêlée (2011). 

No próximo capítulo discutiremos como o deslocamento pode ser um facilitador 

nas interações e consequentemente no processo de aprendizagem de Nana. 
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5 O DESLOCAMENTO COMO VIA DE TRANSFORMAÇÃO E APRENDIZAGEM 

Na história da humanidade, a mobilidade sempre esteve presente como importante 

elemento de constituição social e identitária. É inegável sua capacidade em promover a 

aprendizagem por meio de trocas, experimentações, adequações e ressignificações, pois 

rompendo com a banalidade do “mesmo” favorece a noção de alteridade e assim fomenta a 

importância do Outro, ao reconhecê-lo e acolhê-lo. Refletindo sobre a figura do Outro, sempre 

o associamos a uma dimensão espacial distinta do grupo de referência, que o reconhece 

“estrangeiro”, cuja origem está relacionada a uma “extraterritorialidade”.  

Apesar da referência espacial – que distingue o sujeito num determinado grupo – 

aparentar sentido negativo, essa distinção servirá como um critério visível da alteridade. 

Devido à hipótese de que a figura do Outro é inconstante e sujeita a modificações, ela está 

aberta a múltiplas interpretações e significações que poderão ser produzidas conforme o espaço 

e suas formas descritivas. É assim que o sujeito representando aquele diferente da norma e das 

convenções sociais do grupo figura a liberdade e a possibilidade de realização de desejos 

difíceis de serem executados sob a égide de convenções sociais. De acordo com Porto (2007, 

p. 131):  

Vetor privilegiado do encontro com a alteridade e constância antropológica 

ao longo dos diversos capítulos da história humana, o nomadismo favorece 

as trocas produtivas e a experiência do estranhamento, assegurando a 

renovação. Trata-se do poder da novidade, capaz de evitar a monotonia e 

esclerose do hábito, pois abertura ao Outro e o fato de se acolher o 

estrangeiro acabam por integrá-lo na vida cotidiana da comunidade que o 

recebe e que é por ele transformada. Como se sabe, as práticas nômades 

acarretam o desenvolvimento das leis da hospitalidade que supõem um pacto 

entre os parceiros do gesto de receber, o que é sugerido, na língua francesa, 

na própria palavra “hôte” que designa “o hospedeiro” e o “hóspede”. 

Dimensão maior da vida dos viajantes, acolher os hóspedes com deferência é 

um princípio encontrado em povos diversos, estando presente em livros 

sagrados, como a Bíblia e o Alcorão. 

Neste tópico, pretendemos analisar de que maneira a viagem de Nana funciona 

como via de múltiplas transformações, isto é, sexual, sentimental e social.  
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5.1 O deslocamento e a transformação sexual  

Tomemos, como primeiro exemplo, a aprendizagem da marginalidade – aqui 

entendida como algo que está à margem da sociedade sem, contudo, denotar delinquência ou 

mendicância – que parece ao mesmo tempo sentimental, sexual e social. Logo no início da 

viagem, a menina sente as primeiras emoções do corpo, diante de Jacques, um belo estudante 

de Montreal: 

D'habitude, l'excitation qu'elle peut ressentir devant une chose qui l'intéresse 

ou une personne qu'elle aime provient d'une région de son corps qui se situe 

près du coeur; c'est chaud, c'est agréable, elle a même souvent éprouvé une 

sorte de vertige quand sa grand-mère lui disait qu'elle l'aimait en 

l'embrassant, ou devant un énorme cornet de crème glacée, certains 

dimanches après-midi d'été [...]. Mais ce qu'elle ressent devant ce beau 

grand jeune-homme aux yeux gris – elle n'avait jamais vu des yeux de cette 

couleur, elle ne savait même pas que ça pouvait exister - ne semble pas se 

situer à la hauteur de sa poitrine. Son coeur bat, oui et même plus vite, mais 

la chaleur, au lieu de lui monter à la tête, descend vers le bas de corps, et 

c'est autour de son plexus solaire, un peu plus haut, qu'elle va se lover. Elle 

se demande si elle a besoin d'aller aux toilettes. Non, ce n'est pas ça. C'est 

autre chose. C'est nouveau, mystérieux et, c'est étrange, ça la met mal à 

l'aise. Comme si elle se trouvait coupable alors qu'elle n'a rien fait.
29

 (p. 

127). 

Embora não consiga definir com precisão o que acontece em seu íntimo no 

momento desse encontro, ficam claras as alterações que se manifestam em seu corpo. Trata-se 

de sensações novas que remetem ao prazer e que, entretanto, nada têm a ver com a satisfação 

diante de um saboroso sorvete numa tarde de um domingo ensolarado de verão, ou com uma 

terna declaração de amor por parte de sua avó seguida de um carinhoso beijo. É um "novo" 

até certo ponto perturbador que irrompe uma espécie de culpa, sem que haja necessariamente 

uma razão. Um turbilhão de sentimentos que refletem no seu corpo e que lhe são 

completamente estranhos. 

                                                           
29

 Tradução nossa: “Habitualmente, a excitação que ela pode sentir diante de algo que a interesse ou uma pessoa 

de quem ela goste provem de uma região de seu corpo situada próximo ao coração; é quente, é agradável, ela 

teve até mesmo uma espécie de vertigem quando sua avó lhe dizia que a amava quando a beijava ou diante de 

um enorme sorvete de creme em certas tarde de domingos de verão [...]. Mas o que ela sente diante desse rapaz 

alto, de olhos acinzentados – ela nunca tinha visto olhos dessa cor, ela não sabia sequer que isso podia existir – 

não parece situar-se na altura do seu peito... Seu coração bate forte, e mesmo mais rápido, porém o calor, em vez 

de subir-lhe à cabeça, vai para a parte inferior de seu corpo, e é em torno de seu plexo, um pouco mais acima, 

que ele vai se instalar. Ela se pergunta se precisa ir ao banheiro. Não. Não é isso. É outra coisa. É novo, 

misterioso e estranho, isso a deixa desconfortável. Como se ela se sentisse culpada, apesar de não ter feito nada.”  
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Ainda com Jacques, Nana descobre a solidão que cerca os homossexuais por uma 

confissão implícita do estudante de Montreal: 

Elle devine que ce qu'il va dire est important. Comme à confesse. Sans 

savoir pourquoi, elle sent qu'il va confesser à elle, que ça va être difficile 

pour lui, qu'il faut qu'elle écoute bien. Qu'un secret qu'il n'a jamais dit à 

personne sera révélé ici, dans un train en direction de Winnipeg, à une petite 

fille qui ne comprendra peut-être pas ce que ça signifie et qui va s'en vouloir. 

Elle prend quand même un air concentré pour l'écouter. Et penche la tête, 

comme lui. Ou le prêtre, dans le confessionnal, quand ce qu'on a à avouer 

est bien laid et qu”on hésite. C'est pour ça qu'il hésite? Parce que ça va être 

laid? Elle tend l'oreille, attend, patiente. 

Ça prend un certain temps. Il ne parle pas tout de suite. Il semble chercher 

ses mots, revenir sur sa décision, elle jurerait, “à un moment donné, qu'il est 

sur le point de quitter la wagon, puis, tout à coup, après une longue 

respiration, il dit avec une grande douceur dans la voix: 

“J'aime pas ça. Les femmes.” 

C'est tout 

C'est vrai qu'elle ne comprend pas. 

Alors elle prend le parti de sourire.
30

 (TREMBLAY, 2007, p. 131). 

A reação da protagonista à contundente colocação de Jacques quando ele diz não 

gostar de mulheres é o sorriso. Esse sorriso parece ratificar a inocência da menina, ao mesmo 

tempo em que desencadeia a dúvida e a aquiescência, Nana diz: “Ça veut dire que vous allez 

rester vieux garçon? Il relève la tête. Probablement.”
31

 (p. 132). Apesar de compreender que 

o estudante não gosta de mulheres, ela demonstra certa aceitação, como se esse fato não 

tivesse tanta importância. Tem-se a impressão de que sua ingenuidade, influenciada pelas 

possibilidades interpretativas que a viagem oferece, a autoriza a enxergar além de muitas 

convenções sociais preconceituosas que condenam, julgam e discriminam e são, até então, 

totalmente ignoradas por ela, mas vão pouco a pouco incorporando-se à sua vida.  

                                                           
30

 Tradução nossa: “Ela adivinha que o que ele vai dizer é importante. Como numa confissão. Sem saber porquê, 

ele sente que ele vai confessar a ela, que vai ser difícil para ele, que é importante que ela escute bem. Que um 

segredo que ele nunca disse a ninguém vai ser revelado aqui, num trem em direção de Winnipeg, a uma menina 

que talvez não compreenda o que isso significa e que vai se aborrecer. Ela fica com uma ar concentrado para 

escutá-lo. E inclina a cabeça, assim como ele. Ou o padre, no confessionário, no momento em aquilo o que se 

tem a revelar é bem feio e a hesitação se manifesta. É por isso que ele hesita? Por que vai ser feio? Ela abre os 

ouvidos e espera pacientemente. Demora certo tempo. Ele não fala imediatamente. Ele parece procurar as 

palavras, voltar atrás de sua decisão, num dado momento, ela poderia jurar que ele está prestes a deixar o vagão, 

mas, de repente, ao fim de uma longa respiração, ele diz com uma grande doçura na voz: Eu não gosto de 

mulheres./ Só isso./ É bem verdade que ela não compreende. Então, ela opta por um sorriso.” 
31

 Tradução nossa: “Quer dizer que você vai ser solteirão?” 
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5.2 O deslocamento e a transformação sentimental 

No âmbito da aprendizagem sentimental, o deslocamento vincula-se basicamente 

ao turbilhão sensorial que ela enfrenta desde a partida de Saskatchewan, deixando para trás 

valores tão devidamente constituídos pela afetividade, pelo carinho e, sobretudo, pelo sonho 

que conferiram leveza, ternura e emoção à sua vida durante sua infância – até sua chegada a 

Montreal.  

De certa maneira, a recusa em abandonar tais valores tem a intenção de anunciar, 

implicitamente, uma dolorosa ruptura, visceral e sem volta que se instala no seu íntimo, como 

já assinalamos, no momento em que lhe é anunciada sua partida, para consolidar-se, 

definitivamente, no exato instante em que se depara com sua mãe, já em Montreal. Ainda que, 

segundo Nana, se sua mãe estava realmente tão preocupada com suas filhas e queria tanto 

revê-las, porque ela mesma não teria empreendido essa tão longa viagem?  

Et voilà que quatre ou cinq ans après s'être débarrassée d'elle et de ses deux 

soeurs, sa mère la rapelle à l'autre bout du monde? Pour quoi faire? 

Pourquoi elle ne se dérange pas, elle? Pourquoi elle ne se donne pas la 

peine de traverser le continent elle-même pour venir les visiter, si elle 

s'ennuie de ses filles?
32

 (TREMBLAY, 2007, p. 30).  

 Finalmente, em Montreal, ao avistar sua mãe, todas as expectativas alimentadas 

durante a sua viagem, juntamente com a ilusão de um provável resgate parental, caem por 

terra. A verdadeira razão de sua vinda parece ratificar um sentimento que até aquele momento 

era perturbador e mesmo angustiante, passando então, num processo de transformação, de um 

inocente e até certo ponto infundado questionamento, a uma triste realidade. O sentimento da 

dúvida se transmutando em certeza: 

Sa mère, de toute évidence énervée, lui fait un geste frénétique de la main et, 

c'est bizarre, elle tient un paquet dans son autre bras. C'est bleu pâle et on 

dirait que ce sont des vêtements, de tout petits vêtememts...Des langes. Sans 

mère tient des langes bleu pâles dans les bras! [...]  

Maria lui fait un sourire magnifique et lui crie: 

“Nana! Mais t'es ben belle! T'as donc ben grandi! [...] Viens que je te 

présente ton nouveau petit frère! Viens l'embrasser! Tu vas l'aimer! Y 

                                                           
32

 Tradução nossa: “E eis que quatro ou cinco anos depois de ter se livrado dela e de suas duas irmãs, sua mãe a 

chama de novo no outro lado do mundo? Para fazer o quê? Por que ela não se incomoda? Por que ela não se dá o 

trabalho de atravessar o continente ela mesma para vir visitá-las, se ela se preocupa tanto com suas filhas?” 
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s'appelle Théo. Théo Desrosiers.”
33

 (TREMBLAY, 2007, p. 284). 

É a partir desse momento que Nana parece reconhecer a dimensão de sua 

transformação. Sentimentos modificados, reajustados a um Outro que, na realidade, é o 

grande responsável por sua vinda: seu pequeno irmão Théo. 

5.3 O deslocamento e a transformação social 

Antes de adentrarmos nas reflexões acerca da transformação social a que é 

submetida a pequena Nana, é preciso considerar a noção de sociedade, em sua mais ampla 

acepção, como um grupo de indivíduos que formam um sistema semiaberto, no qual a maior 

parte das interações é feita com outros indivíduos pertencentes a esse mesmo grupo. Uma 

sociedade é, então, uma rede de relacionamentos entre pessoas, isto é, uma comunidade 

interdependente. Essa interdependência varia de acordo com o papel exercido por cada um 

desses indivíduos e implica diretamente em sua configuração a exemplo do que se entende 

por nação.  

Segundo Dominique Boxus (2007), o termo nação é concebido como um mito que 

corresponde à razão da existência de um grupo social. A nação consiste em legitimar a 

identidade coletiva, que inventa uma homogeneidade não concedida pela natureza. O mito da 

nação consiste em uma rede simbólica constituída por conceitos, tais como a língua, a raça, os 

costumes, o espaço geográfico, o clima, as tradições populares. É através do conceito de nação 

que temos a possibilidade de pensar a respeito do passado e do futuro de uma sociedade. O 

homem só não existe, pois ele não seria então plenamente humano. Ser social, dotado de uma 

extraordinária sensibilidade, uma marca deixada por seus contatos com o Outro, é apenas 

integrado numa sociedade humana que engendra a sua própria cultura, que ele pode aproveitar 

das potencialidades cognitivas que lhe conferem seus genes. Inúmeros são os exemplos de 

crianças selvagens, isoladas desde a sua juventude num ambiente animal, que testemunham a 

seguinte evidência: sem os outros, o indivíduo não pode ser ele mesmo e tornar-se o sujeito de 

sua própria vida. 

                                                           
33

 Tradução nossa: “Sua mãe, visivelmente nervosa, acena freneticamente com a mão e, é estranho, ela segura 

um pacote com o outro braço. É azul bebê e pareciam roupas, roupas bem pequenas. Cueiros. Sua mãe carrega 

cueiros azuis bebê com os braços. [...] Maria dá um sorriso magnífico e grita para ela: ‘Nana! Mas você está tão 

bonita! Como você cresceu! [...]. Venha aqui para eu apresentar a você seu novo irmãozinho. Venha beijá-lo! 

Você vai gostar dele! Ele se chama Théo. Théo Desrosiers’.” 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rede
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Nana, que deseja constantemente descobrir o Outro através de novos espaços, 

encarna a ideia de uma transformação social: ela imagina espaços que possam revelar um 

pouco do fantástico ou do real, graças às suas numerosas leituras. Os saberes que ela cultiva 

nos livros lhe favorecem o acesso a espaços, próximos ou longínquos, desconhecidos por ela. 

Como podemos verificar no trecho a seguir, fica evidente sua vontade em explorar tudo aquilo 

que ela só tinha descoberto até então, por intermédio da leitura: 

Elle a rêvé depuis sa petite enfance aux océans décrits dans les livres qu'elle 

a lus, elle a passé des heures devant des illustrations en noir et blanc de 

vagues déchainées ou de de mers étales, garnies de bateaux ou non. Tout ça 

était magnifique et vous donnait envie de partir, d'aller sur place.
34

 

(TREMBLAY, 2007, p. 219). 

A menina incorpora, pouco a pouco, o começo de uma transformação: ela deseja 

conhecer outros espaços, sejam eles rurais ou urbanos. Embora sua partida de Sainte-Maria-

de-Saskatchewan tenha sido contra sua vontade, sem se dar conta, ela empreende nesse 

momento uma série de descobertas iniciáticas. Pela primeira vez, ela abandona a página do 

livro e se lança numa verdadeira viagem que lhe permitirá agir segundo seus próprios anseios, 

esquecendo assim as convenções. No trem, a caminho de Ottawa, a capital nacional, Nana 

fica completamente absorvida pela grandeza das paisagens que contempla pela janela:  

Elle a posé ses deux mains contre la vitre, y a collé son visage. Elle voudrait 

se débarasser de ses vêtements, de sa peau, même. Elle ignore ce que ça 

peut signifier, mais elle ressent tout à coup cette envie irrésistible d'enlever 

d'abord son costume de petite fille sage et obéissante - le manteau trop 

grand pour elle, le chgapeua ridicule, la robe vert d'eau toute neuve qu'elle 

trouve pourtant si jolie, les bas, les souliers, le caleçon de coton blanc - pour 

se retrouver toute nue au bord du lac Supérieur.
35

 (TREMBLAY, 2007, p. 

220). 

Aqui, temos impressão de que Nana procura retirar a máscara do “respeito aos 

bons costumes”, a deixar de lado a docilidade que se espera dela para abraçar a liberdade e 

tornar a experiência da unidade entre ela, o momento e o espaço presentes. Observamos ainda 

um drible nos constrangimentos sociais em nome do acesso a novos espaços ricos em novos 

                                                           
34

 Tradução nossa: “Ela sonhou desde sua mais terna infância com os oceanos descritos nos livros que ela leu, 

ela passou horas na frente das ilustrações em preto e branco de ondas soltas e de mares parados, repletos de 

barcos ou não. Tudo isso era magnífico e dava vontade de partir, de ir a esses lugares.” 
35

 Tradução nossa: “Ela pôs suas duas mãos contra o vidro e encostou aí seu rosto. Ela queria se livrar de suas 

roupas, até mesmo de sua pele. Ela desconhece o que isso pode significar, mas sente repentinamente essa 

vontade irresistível de retirar primeiro suas vestes de menina ajuizada e obediente – o casaco grande demais para 

ela, o chapéu ridículo, o vestido verde água bem novo que ela, entretanto, tão bonito, as meias, os sapatos, as 

ceroulas de algodão branco – para ficar completamente nua à beira do lago Superior.” 
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conhecimentos. Ainda nessa perspectiva, ressaltamos o trecho em que ela passeia pelas ruas 

de Winnipeg e explora, à sua maneira, as paisagens dos quadros que ela vê nesse momento: 

Les vitrines des magasins sont remplies de choses exotiques, d'étranges 

accesoires de cuisine, d'appareils électriques presque menaçants à l'usage 

mystérieux, de grandes reproductions d'images représentants de beaux 

paysages aux couleurs éclatantes ou des personnes figées dans des poses 

bizarres et raides, de vêtements d'une richesse fabuleuse.
36

 (TREMBLAY, 

2007, p. 152-153). 

Assim, nessa grande metrópole onde tudo é novo aos olhos de Nana, até mesmo a 

cozinha, um espaço que ela conhece muito bem no seu vilarejo, é uma redescoberta. É 

interessante assinalar que Tremblay conseguiu situar o “exterior” no “interior” graças aos 

quadros e assim propõe um questionamento acerca dos limites e das fronteiras que envolvem 

o espaço. 

Pensemos então na pequena Nana enquanto uma criança educada “no fim do 

mundo”, num pequeno enclave francófono no oeste do Canadá, cercada pela natureza e 

“protegida” pelo afeto dos avós e pela inocência infantil de suas irmãs mais jovens. Nesse 

contexto, sua função social não vai muito além das interações familiares decorrentes dessa 

tranquilidade institucionalizada e inspirada frequentemente no lúdico, nas bricadeiras infantis, 

como podemos constatar no seguinte trecho, momento em que as meninas são presenteadas 

por um saco de amendoins: 

Béa plonge la main dans son sac, en sort une pinotte dont elle fait éclater le 

bout entre son pouce et son index. 

“Quand on pense que grand-maman a fait semblant d'être désolée quand a' 

nous a donné ça! A' nous a ben eues! C'est toute une surprise!” 

Rhéauna a déjà la bouche pleine. 

“Que c'est bon, que c'est bon, que c'est bon!” 

Béa lui donne une légère tape sur l'avant-bras. 

“On parle pas la bouche pleine! 

– R'garde donc ça qui parle. T'aurais pu attendre d'avaler ce que t'as dans la 

bouche avant de me dire ça, non? 

                                                           
36

 Tradução nossa: “As vitrines das lojas são repletas de coisas exóticas, de estranhos acessórios de cozinha, de 

aparelhos elétricos quase ameaçadores de uso misterioso, de grandes reproduções de imagens representando 

belas paisagens de cores brilhantes ou pessoas paralisadas em poses bizarras e retas, de roupas de uma riqueza 

fabulosa.” 
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Les minutes qui suivent sont un pur bonheur. Elles rient, heureuses, le corps 

offert au soleil, la bouche emplie de la saveur doucereuse des arachides 

qu'elles mâchent le plus longtemps possible avant de les avaler. Pour la faire 

durer.
37

 (TREMBLAY, 2007, p. 15-16). 

A partir da maneira como são retratadas a inocência e a leveza deste momento, 

podemos concluir o quão difícil foi para Nana a passagem da condição de criança feliz, 

detentora de uma infância simples e terna à condição de responsável por um bebê e, por 

conseguinte, da assimilação de todas as responsabilidades impostas a essa nova atividade. Por 

não terem sequer sido respeitadas condições de evolução cronológica que seriam 

imprescindíveis para alçá-la à sua nova função social, cria-se um misto de desapontamento e 

tristeza, corroborado então por sua pouca idade e pelo desmantelamento de uma expectativa 

idealizada em seu íntimo:  

D'un seul coup, Rhéauna comprend pourquoi sa mère l'a fait venir à 

Montréal, de si loin. Et tout s'écroule.
38

 (TREMBLAY, 2007, p. 284). 

 Nesse momento, como assinala o narrador, tudo desaba para dar lugar a uma 

constatação nada promissora e que pode ser ratificada no segundo romance da saga 

Desrosires: La traversée de la ville (2008). A real razão do chamado de sua mãe, que fica 

subentendida pela reação tanto da protagonista quanto da sua mãe, vai evidenciar-se nessa 

segunda narrativa. Há um recomeço que se anuncia. Como todo processo de recomeço, haverá 

perdas, mas não perdas absolutas, já que haverá trocas entre distintos interlocutores. Os 

traumas causados pelas perdas, gradativamente vão se atenuando com as novas experiências no 

espaço do outro, no qual as transformações continuarão a se desencadear de forma abrangente, 

de modo que o ambiente e o sujeito se modificam sucessivamente. O sujeito, neste caso 

representado por Nana, terá como grandes aliados à sua (re)construção identitária imagens e 

lembranças do passado, além das riquezas culturais do espaço onde se encontra, e do espaço 

percorrido durante a viagem que permitirão enriquecer sua nova identidade na sua nova função 

social. 

                                                           
37

 Tradução nossa: “Béa mergulha a mão no saco, tira um amendoim cuja casca ela quebra entre os dedos. 

‘Quando pensamos que vovó fez cara de chateada quando nos deu isso. Ela nos enganou! Tudo não passava de 

uma surpresa!’ Rhéauna já está de boca cheia. ‘Como é bom, como é bom, como é bom!’ Béa lhe dá um tapinha 

no antebraço. ‘Não se fala de boca cheia!’ – Olha só quem fala. Você poderia ter esperado engolir o que você 

tem na boca antes de me dizer isso, não é? Os minutos que seguem são de pura felicidade. Elas riem, contentes, 

corpo ao sol, boca tomada pelo saboroso gosto dos amendoins que elas mastigam o maior tempo possível antes 

de engoli-los. Para ele durar.” 
38

 Tradução nossa: “Num rompante, Rhéauna compreende porque sua mãe a fez vir a Montreal. E tudo desaba.” 
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Assim, Nana passa definitivamente por uma profunda transformação social ao 

assumir a primeira grande responsabilidade de sua vida. O aconchego do lar ao lado das irmãs 

mais jovens, a proteção dos avós e o lúdico repousam, a partir de então, num passado próximo 

e dão lugar a novos desafios que por sua vez, continuarão a influenciar a vida e a formação de 

Nana, não somente no período em que permanece em Montreal, como será mostrado no 

terceiro romance da saga La traversée de sentiments (2009), como também quando de seu 

retorno à Sainte-Maria-de-Saskatchewan, dessa vez para juntar-se novamente a suas irmãs e a 

seus avós, levando nos braços seu irmãozinho Théo que passará a viver também em 

companhia deles a pedido de sua mãe, como conta o quarto volume que compõe a saga 

familiar de Tremblay, o romance Le passage obligé (2010). 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Estabelecendo um paralelo com a conquista do território americano, os primeiros 

colonos europeus que aí chegaram, deixaram para trás suas terras, seus costumes, seus 

referenciais empreendendo uma grande travessia que, num primeiro momento teve o Oceano 

Atlântico como grande desafio. Ao chegar ao novo continente, guiados por um incontornável 

desejo de recomeço, de descoberta, os desafios eram outros. Desbravando terras inóspitas com 

o firme propósito de reencontrar a felicidade, os colonos viram-se forçados a atravessar 

fronteiras racionais e muitas vezes irracionais, mesmo que para tanto, princípios elementares 

que regiam a sociedade europeia da época fossem deixados de lado em nome de um 

sentimento maior capaz de transformar uma realidade nada promissora e incompatível com 

anseios sociais que clamavam por dias melhores. Cumpre assinalar que esse sentimento, 

vinculado talvez a um inconsciente processo de resgate, lhes tenha “autorizado” questionáveis 

atitudes tais como dizimações, apropriações e, sobretudo, imposições de ordem cultural, como 

a língua, a religião, a culinária cujas consequências resultaram em tensões identitárias que são 

evidenciadas até os dias atuais de maneira contundente. 

[...] les cultures du monde mises en contact de manière foudroyante et 

absolument consciente aujourd’hui les unes avec les autres se changent en 

s’échangeant à travers des heurts irrémissibles, des guerres sans pitié mais 

aussi des avancées de conscience et d’espoir qui permettent de dire – sans 

qu’on soit utopiste, ou plutôt en acceptant de l’être – que les humanités 

d’aujourd’hui abandonnent difficilement quelque chose à quoi elles 

s’obstinaient depuis longtemps, à savoir que l’identité d’un être n’est 

valable et reconnaissable que si elle est exclusive de l’identité de tous les 

autres êtres possibles.
39

 (GLISSANT, 1996, p. 15). 

Dentro da tradição literária norte-americana, em que a conquista de um novo 

mundo se dava de leste a oeste, podemos concluir que Michel Tremblay tenha promovido essa 

inversão como uma forma de subversão, a fim de mostrar efetivamente que Nana sai de seu 

porto seguro, num contínuo movimento – físico e emocional – e, assim, transitando pela 

viagem e pelos encontros num curioso processo de aprendizagem e de constituição identitária, 

                                                           
39

 Tradução nossa: “[...] as culturas do mundo, colocadas em contato de forma fulminante e completamente 

consciente hoje, umas com as outras se modificam estabelecendo trocas através de choques imperdoáveis, 

guerras impiedosas, mas também através de avanços de consciência e de esperança que permitem dizer – sem 

que sejamos utopistas, ou mesmo aceitando tal condição – que as humanidades de hoje dificilmente abandonam 

algo a que se obstinavam há muito tempo, sabendo que a identidade de um ser só é válida e reconhecível quando 

exclusiva da identidade de todos os outros seres possíveis.” 
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para provar que ela vai encontrar uma vida difícil. Seu (re)início será, na verdade, o seu fim. 

Porto (2012, p. 125) explica o seguinte sobre esse deslocamento realizado por Nana: 

[...] a experiência dos limites se revela de diversos modos para a 

personagem: é a passagem da familiaridade para o estranhamento; do espaço 

rural ao urbano; do Oeste para o Leste; da indefinição identitária à afirmação 

de sua individualidade; da vivência da exiguidade à da diáspora. 

Ao longo do romance, Nana é levada a abrir mão dos seus sonhos, da quietude 

para deparar-se com uma realidade totalmente oposta àquela em que se inscrevera até então. 

Um mosaico sensorial a ser decifrado, a ser digerido, reprogramado e, fundamentalmente 

incorporado à sua nova realidade que, segundo seus ternos e inocentes princípios, nada tinham 

de promissores. Ainda conforme Porto (2012, p. 125): “Assim se dá a passagem do 

sentimento do exíguo à expansão diaspórica, que corresponde à abertura de limites para a 

pequena Nana, limites não apenas físicos, mas também os que contribuem para o alargamento 

de seu olhar para o mundo.”  

A faculdade humana de convergência de sentimentos das mais variadas origens, 

das mais diversas acepções é um dom de inegável valor. Entretanto, nem sempre é uma tarefa 

de fácil implementação. Sua aplicabilidade  torna-se um procedimento complexo e desafiador, 

já que rima com as sensações, com a abstração e, principalmente, com a emoção. Revisitar o 

passado com o firme propósito de reescrevê-lo pode ser uma prática que combina com 

libertação, com independência e com ousadia, já que a memória é guardiã de segredos, 

aventuras, mistérios e, sobretudo, emoções.  

Dessa maneira, a memória parece conseguir manter latentes tais sentimentos por 

um tempo indeterminado e que, de uma hora para outra, podem ser “liberados”, seja por uma 

simples e despretensiosa reflexão, seja por um reencontro, por uma alusão inocente qualquer, 

ou ainda, ao modo de Proust, por exemplo, por uma rememoração involuntária. Em À la 

recheche du temps perdu (PROUST, 1969), o narrador Marcel revive, ao provar uma 

madeleine, lembranças que há muito estavam inscritas em sua memória e que entram, sem 

cerimônia, no presente do personagem, promovendo momentos de pura sensibilidade à flor da 

pele e que indicam, assim, para uma comunhão com o passado. 

Para alguns, uma (re)escrita baseada na memória não passa de uma simples 

tentativa de transcrição gráfica de sentimentos e de experimentações diversas. Para tantos 

outros, trata-se de uma prática que combina com a renovação, em total consonância com a 
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reinvenção. Uma espécie de catarse emocional. Nesse sentido, o “novo” vai se anunciando e 

convida a inspiração a navegar livremente e a buscar, talvez, uma reprogramação do passado, 

ao resgatar momentos vividos ou mesmo imaginados, conferindo a eles contornos e 

perspectivas com grandes doses de criatividade, assim como o faz Michel Tremblay. 

O seu mundo, onde o teatro, a ficção romanesca e os relatos de vida compartilham 

os mesmos personagens, os mesmos lugares e os mesmos acontecimentos, apresenta-se como 

uma obra polifônica, composta pela tessitura de inúmeros recortes e recriações. Os improvisos 

do autor lhe servem como veículo capaz de articular seu discurso artístico, em alguns casos 

político e frequentemente identitários. São justamente esses improvisos que representam a 

antítese de seus relatos de vida, na medida em que lhe servem como uma espécie de tribuna a 

seu discurso, mantendo-o sempre numa posição enigmática que lhe autoriza a faculdade 

ambígua de negar e afirmar ao mesmo tempo, com o propósito de não confundir o livre 

arbítrio do criador com sua prática. Nessa perspectiva, podemos afirmar que ao longo de toda 

sua obra, o autor parece definir sua escrita pela memória realmente vivida e por outra, 

completamente reinventada. 

La traversée du continent é uma obra que consegue consolidar uma das muitas 

características da arte de Michel Tremblay – uma espécie de estrutura complexa sobreposta a 

uma história familiar, constituída de aventuras e de emoção, na melhor acepção da palavra e a 

uma escrita até certo ponto transparente, resultante de gestos semânticos ora orientados pela 

razão, ora pela emoção. Esses gestos conseguem transfigurar a palavra prosaica em poesia 

conjugando elementos como a alteridade e a identidade, em perfeita harmonia com o processo 

de aprendizagem. Assim, pode-se dizer que o autor consegue sublimar a banalidade da vida 

cotidiana conferindo-lhe novas e inventivas perspectivas. 
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