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RESUMO 

 

 

O objetivo deste trabalho é analisar os traços feministas na tradução brasileira das seguintes 

obras da escritora quebequense Anne Hébert (1916-2000): Kamouraska (1970), Les fous de 

Bassan (1982) e La cage (1990). Faremos um estudo comparativo entre os textos originais e 

suas respectivas traduções, realizadas por Leônidas Gontijo de Carvalho (A máscara da 

Inocência − 1972), Vera de Azambuja Harvey (Os gansos selvagens de Bassan − 1986), 

Núbia Hanciau (A gaiola de ferro − 2003). Será proposta, na esteira de Antoine Berman 

(1995), uma leitura textual e contextual da tradução, tendo como base a premissa de que 

traduzir não é o mesmo que transferir significados. Nesse sentido, a tradução será concebida 

como leitura, interpretação, reescrita e criação, conforme os teóricos: Lefevere (2007), Simon 

(1994) e  von Flotow (1997). Adotaremos uma perspectiva analítica que englobará tanto os 

textos de críticos da obra hebertiana quanto os teóricos dos estudos da tradução − 

contemplando principalmente aqueles de vertente feminista e os estudos de gênero, tais como 

Rita Felski (1989), Sherry Simon (1996), Suzanne de Lotbinière-Harwood (1991),  France 

Théoret (1987). Face a essa múltipla visão, buscaremos demonstrar se a mulher hebertiana 

lúcida, forte, cheia de vitalidade e às vezes inescrupulosa, é dessa forma representada pelas 

traduções brasileiras. Além disso, enfocaremos aquelas personagens, cumpre dizer raras, que 

não conseguem expressar o seu descontentamento diante da opressão patriarcal à qual são 

subjugadas. Para tanto, será discutida, no primeiro capítulo, a posição que Anne Hébert ocupa 

no âmbito das reflexões sobre a écriture au féminin no contexto canadense. Tal discussão, 

acredita-se, nos leva, inevitavelmente, à chamada tradução feminista e ao papel que Hébert 

desempenhou na introdução dessa nova prática de tradução. Nos capítulos seguintes, traremos 

à baila as obras que constituem o corpus da presente tese. Nesse caso, destinaremos um 

capítulo para cada um dos livros, de forma a cotejar fragmentos dos textos originais e suas  

traduções para o português. O enfoque a ser dado obedecerá a diferentes temas que 

possibilitam o exame de traços feministas,  de modo a serem consideradas as modalidades 

tradutórias de Francis Aubert (1998). Assim, em Kamouraska, exploraremos a representação 

da maternidade, bem como a presença da sexualidade e da violência, considerando, sobretudo, 

os textos de Lori-Saint Martin (1999) e Elisabeth Grosz (2000). Em Les fous de Bassan, serão 

identificados diferentes tipos de resistência frente aos poderes patriarcais − observados nas 

personagens femininas da obra −  conforme o pensamento desenvolvido por  Michel Foucault 

(1979) a respeito de poder e resistência. Por fim, em La cage, analisaremos a leitura feminista 

da história da Corriveau, popular no Quebec, tendo em conta as contribuições de Michel 

Pêcheux (1999), Lévi-Strauss (1967) e Maurice Halbwachs (2006), no que concerne às 

questões relacionadas ao mito e à memória. Para as questões feministas, por sua vez, 

recorreremos a Luce Irigaray (1981) e Simone de Beauvoir (2003), entre outras. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Anne Hébert; Kamouraska; Les fous de Bassan; La cage; tradução 

literária;  feminismo. 

 

 



RÉSUMÉ 

 

 

L’objectif de ce travail est d’analyser les traits féministes de la traduction brésilienne des trois 

œuvres de l’écrivaine québécoise Anne Hébert (1916-2000) : Kamouraska (1970),  Les fous 

de Bassan (1982) et La cage (1990). Nous effectuerons une étude comparative entre les textes 

originaux et ses respectives traductions, réalisées par Leônidas Gontijo de Carvalho (A 

máscara da Inocência − 1972), Vera de Azambuja Harvey (Os gansos selvagens de Bassan − 

1986), Núbia Hanciau (A gaiola de ferro − 2003).  Nous proposons, d’après Antoine Berman 

(1995), une lecture textuelle et contextuelle de la traduction en partant de la prémisse que 

traduire ce n’est pas opérer un transfert de sens. Ainsi, la traduction sera conçue comme 

lecture, interprétation, réécriture et création, selon les  théoriciens : Lefevere (2007), Simon 

(1994) et von Flotow (1997). Nous adopterons une perspective analytique plurielle, en ayant 

recours aux textes de spécialistes de l’œuvre hébertienne, aux théoriciens des études de 

traduction, de la traduction féministe et des études de genre comme Rita Felski (1989), Sherry 

Simon (1996), Suzanne de Lotbinière-Harwood (1991),  France Théoret (1987). Ainsi, partant 

de cette vision plurielle, nous chercherons à analyser comment la femme hébertienne lucide, 

forte, pleine de vitalité et quelques fois sans scrupules est représentée dans  les traductions 

brésiliennes. Nous analyserons également, des personnages féminins, rares il faut le dire, qui 

n’arrivent pas à exprimer leur mécontentement face à l’oppression patriarcale. Pour ce faire, 

nous examinerons, dans le premier chapitre, la position qu’occupe Anne Hébert concernant 

les réflexions sur l’écriture au féminin dans  le contexte canadien. Cette discussion nous 

mènera, inévitablement, à ce qu’on appelle traduction féministe et le  rôle qui a joué Anne 

Hébert dans cette nouvelle pratique de traduction. Dans les chapitres suivants, nous 

analyserons les œuvres qui constituent le corpus de ce travail, en dédiant un chapitre à chaque 

livre, dans lequel nous effectuerons une confrontation des fragments des textes originaux et 

leurs traductions vers le portugais, en mettant en relief différents thèmes qui permettent 

l’examen des traits féministes, en nous appuyant sur les modalités  de traductions de Francis 

Aubert (1998). De ce fait, dans Kamouraska, nous explorerons la représentation  de la 

maternité, ainsi que la présence de la sexualité et de la violence, nous considèrerons, surtout, 

les textes de Lori Saint-Martin (1999) et Elisabeth Grosz (2000). Dans  Les fous de Bassan, 

nous identifierons différents types de résistance face aux pouvoirs patriarcaux − observés dans 

les personnages féminins de l’œuvre −  en ayant comme appui théorique principal les 

considérations de Michel Foucault sur le pouvoir et la résistance. Dans La cage, finalement, 

nous analyserons la lecture féministe de l’histoire de la Corriveau, populaire au Québec, à la 

lumière de contributions de Michel Pêcheux (1999), Lévi-Strauss (1967) et Maurice 

Halbwachs (2006), pour les questions liées au mythe et à la mémoire. Pour les questions 

féministes, nous aurons recours, entre autres, à Luce Irigaray (1981), à Simone de Beauvoir 

(2003), entre autres. 

 

MOTS-CLÉS: Anne Hébert; Kamouraska; Les fous de Bassan; La cage; traduction littéraire; 

féminisme. 



ABSTRACT  

 

 

The aim of this study is to examine feminist traits in the Brazilian translation of the following 

works of Quebec writer Anne Hébert (1916-2000): Kamouraska (1970),  Les fous de Bassan 

(1982) and La cage (1990). The original texts and their respective translations by Leonidas 

Gontijo de Carvalho (A mascara da Inocência – 1972),  Vera de Azambuja Harvey (Os 

gansos selvagens de Bassan – 1986), Nubia Hanciau (A gaiola de ferro – 2003) are analyzed 

from a comparative perspective. A textual and contextual reading of the translation is 

proposed based upon the premise of Antoine Berman (1995) that translating is not the same as 

transferring meanings. In this sense, translation is considered as reading, interpretation, 

rewriting and creation, according to the theorists: Lefevere (2007), Simon (1994) and von 

Flotow (1997). This analytical perspective considers both critical texts of Hebertian work and 

theorists of translation studies − especially those of feminist trait and from gender studies, 

such as Rita Felski (1989),  Sherry Simon (1996),  Suzanne Lotbinière-Harwood (1991), 

France Theoret (1987). Face to these multiple points of view, we seek to demonstrate if the 

lucid, strong, full of vitality and sometimes unscrupulous Hebertian woman is represented as 

such in the Brazilian translations. In addition, we focus on those characters, it must be said 

rare, that are not able to express their dissatisfaction before the patriarchal oppression to 

which they are subjugated. To do so, the position that Anne Hébert holds within reflections on 

écriture au féminin in the Canadian context is discussed in the first chapter. We believe that 

such discussion leads inevitably to the so called feminist translation and to the role Hébert 

played in the introduction of this new practice of translation. In the following chapters, we 

bring our attention to the works that make up the corpus of this thesis. We have devoted a 

chapter for each one of the books in which fragments of the original texts and their 

translations into Portuguese are confronted. Such approach takes into account a diversity of 

themes that allow the analysis of feminist traits according to the translation modalities of 

Francis Aubert (1998). Therefore, in Kamouraska we explore the representation of 

motherhood and the presence of sexuality and violence, especially considering the texts of 

Lori Saint-Martin (1999) and Elisabeth Grosz (2000). In Les fous de Bassan different types of 

resistance against the patriarchal powers are identified in female characters in accordance to 

the thinking developed by Michel Foucault (1979) regarding power and resistance. Finally, in 

La cage, we analyze the feminist reading of the story of Corriveau, popular in Quebec, taking 

into account the contributions of Michel Pêcheux (1999), Levi-Strauss (1967) and Maurice 

Halbwachs (2006), with respect to issues related to myth and memory. For the feminist issues, 

on the other hand, we recur to Luce Irigaray (1981) and Simone de Beauvoir (2003), among 

others. 

 

KEYWORDS: Anne Hébert; Kamouraska; Les fous de Bassan; La cage; literary translation; 

feminism. 
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INTRODUÇÃO  

 

 

A escritora quebequense Anne Hébert (1916-2000) tem importância capital para a 

paisagem literária do Canadá. Além de ser célebre no mundo francófono, é uma das autoras 

mais comentadas pela crítica anglo-canadense, e seus textos são os mais traduzidos para o 

inglês, ao lado de escritoras como Gabrielle Roy e Marie-Claire Blais (GODARD, 2002).  

O interesse pela obra hebertiana em seu próprio país e fora dele é bastante 

expressivo. No âmbito canadense, citamos, entre outras, a pesquisa coordenada pela Profa. 

Nathalie Watteyne da Universidade de Sherbrooke, Quebec: “Edição crítica das obras de 

Anne Hébert” (CRSH 2006-2009 ; 2009-2012)
1
. Cumpre destacar, também, a fundação do 

Centro Anne Hébert
2
, criado em 1996 e sediado na Universidade de Sherbrooke, que tem por 

principal objetivo motivar a pesquisa e divulgar os trabalhos realizados sobre essa autora bem 

como promover a literatura escrita por mulheres. Esse centro publica anualmente a revista 

Cahiers Anne Hébert 
3
, um periódico de referência internacional para os estudiosos dessa 

escritora. 

O prestígio internacional de Anne Hébert pode ser observado, sobretudo, pela 

ampla recepção de seus escritos ao redor do mundo. A maior parte de sua obra foi traduzida 

para diferentes línguas como chinês, neerlandês, sueco, polonês, grego, espanhol, inglês e 

português. À parte a numerosa fortuna crítica, várias teses e dissertações foram dedicadas ao 

estudo de seus livros e, aos filmes que foram adaptados de dois de seus romances, conforme 

comprova bibliografia organizada pela professora Nathalie Watteyne (2008), que totaliza 

3.060 referências – de diferentes países – sobre a obra hebertiana. 

Também no Brasil, Anne Hébert incita o interesse de estudiosos. Dissertações de 

mestrado e teses de doutorado foram defendidas em universidades brasileiras. Assinalamos a 

tese de doutorado da professora Maria Bernadette Porto, da Universidade Federal Fluminense: 

O Espaço Mítico em Kamouraska de Anne Hébert (1983), e, ainda a respeito do romance  

Kamouraska, a tese da professora Ângela Maria da Silva Corrêa, da Universidade Federal do 

                                                           
1
 Informação disponível em: <http://www.usherbrooke.ca/centreanne-hebert/recherche/>. Acesso em 09. 03.2011 

Édition critique des œuvres d’Anne Hébert. Todas as citações redigidas em língua estrangeira foram por nós 

traduzidas, salvo quando indicadas diferentemente.  
2
 Sítio do Centre Anne Hébert < http://www.usherbrooke.ca/centreanne-hebert/>. Acesso em 13. 03. 2011. 

3
 Optou-se por não traduzir, nesta tese, títulos de revistas, de obras teóricas e literárias que não foram traduzidas 

no Brasil. 

http://www.usherbrooke.ca/centreanne-hebert/
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Rio de Janeiro: Erros em tradução do francês para o português: do plano lingüístico
4
 ao 

plano discursivo (1991).  Enfatizamos igualmente a dissertação de mestrado e a tese de 

doutorado da professora Núbia Hanciau, da Fundação Universidade Federal do Rio Grande, 

ambas defendidas na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, cujos títulos são 

respectivamente: Les romans d'Anne Hébert: une source pour l'étude de la littérature 

québécoise (1994)
5
, e A feiticeira, personagem histórica e ficcional em três escritoras da 

América francesa (2001). E, mais recentemente, a tese de Valdir da Silva Chagas: 

Cartografias imaginárias. O espaço em Anne Hébert (2010), orientada pela professora Maria 

Bernadette Porto.  

É importante notar que, apesar de existir um público acadêmico interessado na 

escrita hebertiana, ainda são poucos os trabalhos sobre a literatura canadense no Brasil. 

Observamos uma maior concentração desses estudos nas regiões sul e sudeste do País. Eloína 

Prati dos Santos (1995), professora na Fundação Universidade Federal do Rio Grande, 

assinala, no ensaio “O outro somos nós”, que o fato de a literatura canadense ser pouco 

conhecida no Brasil surpreende, porque, de acordo com suas pesquisas, a história do Canadá e 

muitas de suas características apresentam mais semelhanças com a literatura latino-americana 

do que com a literatura de seu país vizinho, os Estados Unidos. Por essa razão, podemos 

inferir, juntamente com a pesquisadora, que, estudando a literatura canadense, com a qual 

compartilhamos uma mesma identidade americana, poderíamos descobrir que “o outro somos 

nós”. 

Detentora de vasta publicação
6
, Anne Hébert escreveu poesias: Le tombeau des 

rois (1953), Les songes en équilibre (1942) ; romances: Les chambres de bois (1958), 

Kamouraska (1970), Les enfants du sabbat (1975), Les fous de Bassan (1982); peças de 

teatro: La mercière assassinée (1958), La cage (1990);  novelas: Le Torrent (Le Torrent, 

1950), e textos sobre arte poética: Écrire un poème (1993). Vários de seus livros foram 

premiados. Entre eles, o seu primeiro romance Les chambres de bois que recebeu o prêmio 

France-Canada em 1958; Kamouraska, Prix des Libraires de France em 1971; Les enfants 

du sabbat, Gouverneur Général em 1975 e Académie Française em 1976; Les fous de Bassan 

recebeu o prestigioso Femina em 1982 ;  L’enfant chargé de songes (1992) foi Prix du 

                                                           
4
 Tese – exceto citações – em grafia atualizada segundo o Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa de 1990, 

que entrou em vigor no Brasil em 2009.  
5
 “Os romances de Anne Hébert: uma fonte para o estudo da  literatura quebequense”. Dissertação originalmente  

redigida em língua francesa. 
6
 Conferir sítio sobre Anne Hébert e sua obra concebido pelo professor Robert Harvey, membro do comitê de 

orientação do Centro Anne Hébert da Universidade de Sherbrooke, Quebec: < http://www.anne-hebert.com>. 

Acesso em 13.03.2011. 

http://www.anne-hebert.com/Tombeau_des_rois.htm
http://www.anne-hebert.com/Tombeau_des_rois.htm
http://www.anne-hebert.com/les_songes_en_equilibre.htm
http://www.anne-hebert.com/kamouraska.htm
http://www.anne-hebert.com/la_merciere_assassinee.htm
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Gouverneur Général em 1992. Em 1999, Hébert obteve o prêmio France-Québec pelo 

romance Un habit de lumière e pelo conjunto de sua obra. 

A importância dos textos de Anne Hébert pode ser mensurada ainda pelo interesse 

da indústria cinematográfica canadense, pois dois de seus romances foram levados às telas de 

cinema: Kamouraska, pelo diretor Claude Jutra em 1973, e Les fous de Bassan por Yves 

Simoneau em 1986
7
.   

No Brasil, três obras da autora citada foram traduzidas na íntegra para o 

português: Kamouraska (1970), que recebeu o título de A máscara da inocência (1972) na 

tradução de Leônidas Gontijo de Carvalho; Les fous de Bassan (1982), com o título Os gansos 

selvagens de Bassan (1986) na tradução de Vera de Azambuja Harvey, e La cage (1990), 

intitulada A gaiola de ferro (2003) traduzida por Núbia Hanciau. A novela “Un grand 

mariage” – incluída na coletânea Le Torrent (1950) –, traduzida por Normélia Parise como 

“Um grande casamento” (1991), consta na antologia organizada por Zilá Bernd e Joseph 

Melançon (1991): Vozes do Quebec. Em 1985, Lilian Pestre de Almeida traduziu cinco 

poemas extraídos de Le tombeau des rois (1953) e um poema retirado de Le mystère de la 

parole (1960), publicados nos Cadernos do CEF (Círculo de Estudos Francófonos) da 

Universidade Federal Fluminense. Em novembro de 2009, cinco poemas de Anne Hébert, 

traduzidos por Núbia Hanciau, foram publicados numa antologia bilíngue intitulada: Pequena 

antologia da poesia quebequense.  

O fato de ser uma escritora quebequense conhecida internacionalmente e 

reconhecida pela instituição literária e pelo público leitor, seja no interior ou exterior do 

Canadá, como verificamos anteriormente, reforçou nosso interesse em escolher Anne Hébert 

como nosso objeto de estudo.  Essa escolha justifica-se, mais particularmente, pelo fato de 

querermos dar continuidade à perspectiva de estudo adotada na realização da pesquisa para a 

dissertação de mestrado defendida no Canadá, na Universidade de Saskatchewan, que recebeu 

o título Le rapport mère-fille dans deux romans à la première personne de Gabrielle Roy
8
 

(PÔRTO, 2006). Pretendemos, assim, continuar a examinar a literatura quebequense de 

autoria feminina, porém, sob um novo prisma, aquele que discute a representação do 

feminismo por meio de uma abordagem comparativa entre original e tradução, conforme 

explicaremos adiante. Outra razão que nos levou a optar pelo estudo de Hébert é o fato de ela 

                                                           
7
 O filme Le Torrent, inspirado na novela homônima, foi lançado a partir de 26 de outubro de 2012 no Quebec, 

após a defesa desta tese. Conforme: <http://www.cinoche.com/films/le-torrent/index.html> e 

<http://www.lapresse.ca/cinema/201209/20/49-3271-le-torrent.php>. Acesso em: 28.10.2012. 
8
 “O relacionamento mãe-filha em dois romances de Gabrielle Roy redigidos na primeira pessoa”. Dissertação 

originalmente  redigida em língua francesa. 
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ser uma das poucas escritoras quebequenses traduzidas no Brasil, como se comprova pela lista 

de obras traduzidas publicada no sítio da Embaixada do Canadá no Brasil
9
.   

É oportuno observar que o documento da Embaixada do Canadá apresenta 66 

autores canadenses traduzidos no Brasil. Desses, 38 são escritores do sexo masculino, 

destacando-se, na categoria não ficção, o teórico Northrop Frye com seis obras traduzidas e 

outros 16 autores de textos ficcionais que publicaram em inglês, alguns com um ou três livros 

traduzidos. No que diz respeito à presença feminina, há 28 escritoras, das quais 25 escrevem 

em língua inglesa. Na categoria ficção, destacam-se Margareth Atwood com 16 obras 

traduzidas; Mazo  de la Roche, que publicou seu primeiro romance em 1923, com 17 livros 

em língua portuguesa; Joy Fielding com oito obras e outras 17 autoras, muitas com apenas 

uma ou duas obras de ficção traduzidas. Apenas três escrevem em francês: Claire Varin, 

especialista em Clarice Lispector; a psicanalista Micheline Lacasse e Anne Hébert, com três 

livros traduzidos. Há ainda dez antologias publicadas, sendo sete de textos de ficção (contos, 

poesias), assinalando-se a coletânea bilíngue de poesias, organizada pelo professor Álvaro 

Faleiros da Universidade de São Paulo, e três de textos de não ficção, destacando-se, na 

categoria ensaios/crítica literária, a coletânea organizada por Núbia Hanciau, Eloína dos 

Santos e Eliane Campello A voz da Crítica Canadense no Feminino (2001), que apresenta 

textos de nomes representativos do pensamento feminista quebequense na 

contemporaneidade, como Nicole Brossard, Barbara Godard, Diana Brydon e Lori Saint-

Martin.  

Nota-se, assim, pelo número de obras de ficção traduzidas, que a literatura 

canadense não é muito difundida no Brasil. Verifica-se, particularmente, que a literatura 

quebequense não tem muita representatividade em nosso país. Carece assinalar que, dos nove 

escritores do sexo masculino que escrevem em francês, apenas quatro são literatos, 

destacando-se Réjean Ducharme com o romance Gros mots (1999), que recebeu o título em 

português Baixo calão (2005). Ressalte-se, ainda, que Anne Hébert é pouco traduzida, apesar 

de sua larga recepção em outros países, conforme ilustra a bibliografia já destacada 

(WATTEYNE, 2008).  

Finalmente, o último critério que norteou a escolha do nosso objeto de estudo foi 

o corpus disponível para a pesquisa, a saber: Kamouraska, Les fous de Bassan e La cage. 

Como veremos adiante, esses títulos são significativos para o estudo de temáticas feministas.  

                                                           
9
 A última atualização dessa lista, que foi utilizada em nossa pesquisa, data de 29 de janeiro de 2009: Embaixada 

do Canadá no Brasil: <http://www.canadainternational.gc.ca/brazil-bresil/cultural_relations_culturelles/ 

publication.aspx?lang=por> Acesso em  09. 03. 2011. 
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Em La cage, por exemplo, Hébert faz uma releitura/reescritura feminista de um mito do 

imaginário coletivo quebequense.  É pertinente esclarecer que os poemas de Anne Hébert não 

fazem parte do nosso corpus porque a antologia de poesias, mencionada anteriormente 

(HANCIAU, 2009), foi publicada no momento em que a pesquisa já estava em estágio 

avançado. Saliente-se, nesse particular, que a tradução de poemas implica uma problemática 

diferente da enfrentada na tradução de romances ou dramas. Importante esclarecer também 

que a preferência pelo corpus selecionado, a decisão de não analisar a tradução dos seis 

poemas publicados em 1985 e de não inserir a novela  “Um grande casamento”, como objeto 

de análise de um capítulo, devem-se ao fato de preferirmos trabalhar com os textos que foram 

traduzidos na íntegra e de forma independente (obras que não componham antologias nem 

constituam artigos de revistas). Por fim, optamos por títulos que constavam de forma explícita 

no documento oficial da Embaixada do Canadá a que já nos referimos, uma vez que é com 

base nesse documento que muitos leitores brasileiros interessados no assunto, sobretudo os 

não especializados, têm acesso ao que existe de literatura canadense traduzida no Brasil.  

Nascida em Saint-Catherine de Fossambault, pequena cidade próxima de Quebec, 

Anne Hébert vem de uma família que se preocupa com a cultura e a literatura. Seu pai, o 

crítico literário Maurice Hébert, incentivou-a desde muito cedo a desenvolver os seus talentos 

de escritora. Já na adolescência, ela escrevia peças de teatro que encenava juntamente com 

seus irmãos e, muito próxima do primo, o célebre poeta quebequense Hector de Saint-Denys 

Garneau (1912-1943), descobriu poetas como Supervielle, Rimbaud, Paul Éluard, Paul 

Claudel, entre outros.  

Vivendo alguns anos entre Quebec e Paris, Anne Hébert muda-se para a capital da 

França em 1965, retornando ao Quebec em 1998
10

. Essa longa ausência do país natal, 

contudo, não significou o abandono de suas raízes. Observa-se, em Anne Hébert, a presença 

de traços do Quebec que pode ser verificada por meio de fatos históricos, políticos e 

                                                           
10

 É preciso esclarecer que Anne Hébert publicou primeiramente no Quebec e, somente mais tarde, mudou-se 

para Paris, com visitas regulares ao país natal. Suas obras eram publicadas na França e, posteriormente, no 

Quebec. Sua obra é reconhecida pelos críticos e pela instituição literária como pertencente ao Quebec (EMOND, 

1980). No que diz respeito às influências francesas na obra de Hébert, a autora declara: “Somos marcados, 

sobretudo, pelo nosso país. Claro, sou marcada pela França porque a minha cultura é francesa. Mas o país que 

mais me marcou, minhas mais profundas raízes estão aqui no Quebec. Não tendo vivido minha infância e minha 

adolescência, que são as idades mais importantes da vida, na França, eu posso ter um olhar bem menos profundo 

sobre o que acontece là. [...] A França não exerce influência sobre a minha escrita. Tudo o que me vem 

naturalmente se passa no Quebec” (DUFAUX, 1978, p. D12). No original: On n’est marqué surtout par son 

pays. Bien sûr je suis marquée par la France parce que ma culture est française. Mais le pays qui m’a le plus 

marquée, mes plus profondes racines, c’est quand même ici [Québec]. N’ayant pas vécu mon enfance et mon 

adolescence qui sont les âges les plus  importants dans la vie, làs-bas, je peux avoir un regard beaucoup moins 

en profondeur sur ce qui se passe en France. […] La France n’a pas d’influence sur mon écriture. Tout ce qui 

me vient naturellement se passe ici [Québec].  
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religiosos que influenciaram a vida dos habitantes dessa província. Contudo, é preciso 

observar que, ainda assim, as impressões da autora se furtam a estampa do folclore ou da 

literatura regional.  

Hébert não apreciava a idéia de introduzir em seus escritos “canadianismos” para 

dar uma cor local à literatura (BIRON et al., 2007). Explica-se, pois, o fato de não 

encontrarmos nos textos dessa escritora o “falar quebequense”, mas apenas algumas 

expressões que se impõem em situações precisas, como afirmou a própria autora (GAUVIN, 

1997). Não se percebe, desse modo, sua  intenção em discutir questões de identidade 

passando, marcadamente, pelo viés do falar do Quebec, como acontece, por exemplo, com 

Michel Tremblay. Todavia, sempre que possível, Hébert declara o seu sentimento de 

pertencimento à sua terra: “não escrevo sobre o que vejo ao meu redor. Escrevo sobre o que 

tenho em mim. O Quebec está em mim profundamente. Ele está entremeado em mim. Ele faz 

parte da minha vida”
11

 (GAUVIN, 1997, p. 226). Além disso, ela explica que o fato de morar 

na França lhe proporcionou a distância geográfica necessária para poder criar: “Ao me 

expressar, trato das paisagens que conheci, que amei [...]. Preciso de distância, de liberdade 

com as paisagens, com as cidades”
12

 (GAUVIN, 1997, p. 226).     

De fato, o universo literário de Anne Hébert é constituído por lugares e espaços 

que evocam o Quebec e por acontecimentos e ideologias que marcaram a sociedade 

quebequense, sobretudo se retomamos períodos sombrios que se considera que abafaram e 

entravaram a  sua evolução cultural e social. Hébert começou a se inserir no espaço literário 

nos anos 1940/1950, período em que La grande noirceur, ou seja, “A grande escuridão” 

(1944-1959), dominou e limitou profundamente a província que, por um lado, experimentava 

o crescimento industrial devido à Segunda Guerra Mundial e, por outro, mantinha sua 

população num estado de estagnação social, intelectual e cultural. O Quebec se encontrava 

sob o governo de Maurice Duplessis
13

, então primeiro ministro e fundador do partido político 

l’Union Nationale, isto é, “A União Nacional”. Conservador, ele defendia os valores 

tradicionais: religião, família e cultura da terra. Esse homem político desconfiava das  ideias 

progressistas e dos artistas que ousavam se expressar livremente, então, essa época se 

                                                           
11

 [...] je n’écris pas sur ce que je vois autour de moi. J’écris sur ce que j’ai en moi. Le Québec est en moi 

profondément. Il est tricoté avec moi. Il fait partie de ma vie. 
12

En m’exprimant moi-même j’exprime les paysages que j’ai connus, que j’ai aimés […]. J’ai besoin de 

distance, de liberté avec les paysages, avec les villes. 
13

 Maurice Duplessis foi primeiro ministro do Canadá de 1936 a 1939 e de 1944 até a sua morte, em 1959. Essa 

segunda etapa de seu governo foi marcada pelo descontentamento de cidadãos e, principalmente, de intelectuais 

e artistas que se opunham à estrutura social conservadora tradicional da província do Quebec. Reiteramos que, 

foi por causa da censura de ideias que esse período foi denominado de La grande noirceur (TÉTU DE 

LABSADE, 2001).  
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caracterizou pela repressão a tudo que dizia respeito à vida intelectual e artística da província. 

Seu mérito, segundo alguns historiadores, foi o de ter defendido a autonomia do Quebec 

frente ao governo federal canadense, mas foi muito criticado por ter permitido que os 

estrangeiros explorassem os seus recursos, privando a província de desenvolver suas 

indústrias e ofertar trabalhos mais especializados aos quebequenses (TÉTU DE LABSADE, 

2001).  Assim, durante esse período, o silêncio predominou no Quebec e suas riquezas 

ficaram nas mãos de canadenses ingleses ou estrangeiros. Os quebequenses não tinham acesso 

a uma boa educação e nem a bons cargos, que, na maioria das vezes, exigiam o domínio da 

língua inglesa. Nessa época obscura, toda produção artística e intelectual era policiada pelo 

clero que também controlava a maior parte do sistema de ensino. Desse modo, o imaginário 

quebequense foi alimentado por ideologias conservadoras que pregavam a submissão à 

religião e a manutenção da família tradicional. Porém, Anne Hébert e muitos outros artistas e 

escritores ousaram combater esse obscurantismo cultural por meio de suas obras, fato que 

explica a desconfiança de Duplessis em relação aos artistas. Muitos tiveram de partir do 

Quebec para terem a liberdade de criar.   

Inserida nessa sociedade que pregava a ideologia conservadora, Anne Hébert não 

conseguiu, no Quebec, editor para Le Torrent (1950) e Le tombeau des rois (1953). Esses 

títulos marcam, segundo alguns críticos, a emergência de Anne Hébert na cena literária 

(BIRON et al., 2007). Le Torrent foi publicado com recursos da própria  autora, pois foi 

considerado violento. Quanto às poesias, foram publicadas graças ao escritor Roger Lemelin 

que assumiu as despesas da impressão. Já o seu primeiro romance Les chambres de bois 

(1958) foi publicado na França, pela Éditions du Seuil.   

Assim, desde o princípio, Hébert perturbou o status quo da sociedade 

quebequense, porque desestabilizou as ideologias veiculadas pelo movimento conservador 

duplessiste
14

, que pregava, entre outras ideias, a manutenção da família tradicional e o apego à 

terra, afastando as pessoas das cidades e de uma formação profissional e educacional 

considerada mais avançada. Sua obra expunha, também, as fragilidades de um governo que 

impedia a livre expressão do indivíduo, sua evolução e seu crescimento intelectual. Os 

governantes da ideologia de conservação incentivaram o crescimento da população 

francófona, mas não se preocuparam em oferecer condições para se criar um ambiente 

favorável ao desenvolvimento econômico que contemplasse os quebequenses e, 

consequentemente, a vida cultural e intelectual da província. Desde sua fundação, o Quebec 

                                                           
14

 Relativo a Maurice Duplessis. Conforme  página 18, nota 13, da presente introdução. 
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enfrentou lutas e revoltas por melhores condições de vida e pela busca da preservação de sua 

identidade cultural e linguística francesas, porém especificamente “quebequense”. Nesse 

contexto histórico e social, a escritura de Anne Hébert incomodava porque se tornava “ um 

gesto de revolta e de libertação” de uma escritora que  “aceitou dizer todo o silêncio de um 

país onde  nada deveria morrer nem mudar”
15

 (EMOND, 1980, p. 111). A esse respeito, torna-

se forçoso assinalar que, embora inspirada e ambientada na maior parte do tempo no Quebec, 

a obra hebertiana é vista como universal, porque trata de questões que permeiam a condição 

humana.  

Poeta, dramaturga, novelista, romancista, Anne Hébert praticou diferentes gêneros 

literários com igual desenvoltura. Sua obra inspira leituras em diferentes abordagens, não 

sendo circunscrita a algum grupo ou corrente literária: 

 

Os romances de Anne Hébert não se inserem, verdadeiramente, em  

nenhuma grande corrente literária: eles não se arrolam a uma estética 

realista, e menos ainda a uma escrita histórica, psicológica, existencialista, 

surrealista ou feminista. Mas, ainda assim, esses romances contemplam, de 

um modo ou de outro, esses movimentos citados. Trata-se, pois, de uma 

escrita que resiste [...] a etiquetas críticas e a interpretações unívocas
16

 

(PATERSON, 1985, p. 13). 

 

Desse modo, não se permitindo ser aprisionada por nenhuma corrente ou 

movimento literário, a escrita de Anne Hébert tem sido associada à violência das personagens 

e à revolta contra comportamentos submissos (GAUVIN; MIRON, 1998), além de chamar a 

atenção para as relações familiares que não são nada tranquilas como desejava a ideologia 

conservadora durante La Grande Noirceur. Com efeito, entre as temáticas recorrentes em  

Anne Hébert, destacamos, em grandes linhas, as relações familiares conflituosas, quase 

sempre motivadas por uma condição social opressora que se reflete no modo como as famílias 

constroem essa relação – uma família em que o indivíduo se sente sufocado (ex. Le Torrent, 

Les chambres de bois, Le temps sauvage).  Sobressaem-se também os temas da revolta e da 

violência das personagens (Le Torrent, Les fous de Bassan) e, particularmente, das femininas 

(Kamouraska). Ressalte-se, ainda, a trajetória de uma personagem que procura definir sua 

                                                           
15

 [...] un geste de révolte et de libération [...] a accepté de dire tout le silence d’un pays où rien ne devait 

mourir ni changer . 
16

 Les romans d’Anne Hébert ne s’insèrent pas véritablement dans aucun grand courant littéraire : ils  ne 

tiennent ni d’une esthétique réaliste, et encore moins d’une écriture historique, psychologiste, existentialiste, 

surréaliste ou féministe. Mais ces romans participent tous par un biais ou par un autre, à ces divers 

mouvements. Il s’agit donc d’une écriture qui résiste [...] aux étiquettes critiques et aux interprétations 

univoques. 
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identidade cultural e individual, como é o caso de Flora Fontanges (Le premier jardin).  

O universo hebertiano imprime um sentimento de exílio existencial e/ou social 

(BISHOP, 1993), nele, as personagens mostram-se por vezes irrequietas frente a um passado 

sufocante. De fato, tempo e identidade são aspectos que vêm à baila já que o que está em jogo 

é uma  busca existencial incessante (MARCHEIX, 2005); uma busca que se delineia também 

na narrativa (LINTVELT, 1996) e, mais particularmente, nos planos temporais múltiplos.  

Assinale-se que Anne Hébert privilegia a técnica narrativa do flash back, revelando a 

identidade cindida da personagem entre o aqui e o acolá. São, enfim, a clausura interior do ser 

humano e seu desejo de libertação, os temas basilares dessa autora.  

Temas como a clausura, a alienação e a violência estão entre os mais estudados na 

obra hebertiana durante os anos de 1980, mas, a partir dos anos de 1990, tornaram-se 

recorrentes os estudos com abordagens linguísticas e feministas (WATTEYNE, 2008). A 

publicação de Anne Hébert en revue (setembro de 2006), sob a direção de Paterson e Saint-

Martin, testemunha a riqueza e a diversidade de pontos de vista críticos – leituras temáticas, 

narratológicas, intertextuais, feministas – nas análises acerca da escritora em estudo. Essa 

coletânea reúne textos que vão de 1975 a 2002, apresentando-nos, como as próprias 

organizadoras observam, uma constante da escrita de Hébert que a crítica não esgotou, a 

oscilação entre pólos opostos: “aprisionamento e libertação, bem e mal, dia e noite, passado e 

presente, vida e morte”
17

 (PATERSON; SAINT-MARTIN, 2006, p. 7). Tais tensões 

continuam a despertar o interesse de estudiosos.    

É pertinente assinalar que, à parte as temáticas supracitadas e os aspectos ditos 

universais da obra hebertiana – tais como a incomunicabilidade dos seres e as angústias 

existenciais do indivíduo – que lhe valeram reconhecimento internacional, o estudo do corpus 

selecionado nos interessa, sobretudo, pelo tratamento do universo feminino. Pois, nessa 

autora, encontramos um leque de personagens femininas de todas as idades e classes sociais, 

mulheres e meninas que não parecem satisfeitas com o destino que lhes reserva uma 

sociedade baseada em princípios tradicionais que as excluem de toda forma de acesso à 

cultura e à liberdade de decisão. Por isso: 

 

A obra de Anne Hébert é incontornável para quem deseja estudar as 

mulheres na literatura quebequense, uma vez que  a autora trata do perfil 

feminino sob os mais diversos aspectos, tais como a idade, a classe social e a 

época em que as mulheres viveram. Nesse sentido, a autora nos oferece uma 

visão geral acerca da condição feminina e da revolta das mulheres no 

                                                           
17

 [...] captivité et libération, bien et mal, jour et nuit, passé et présent, vie et mort. 
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Quebec
18

 (SAINT-MARTIN, 1989, p. 185). 

Inserida num novo contexto social − final dos anos oitenta e desenrolar dos anos 

noventa, que assinala o rápido desenvolvimento dos estudos feministas no Quebec − a 

produção literária de Anne Hébert suscita uma profusão de leituras à luz dessa nova 

configuração no plano literário quebequense (SAINT-MARTIN, 1989; BISHOP, 1993; 

ANCRENAT, 1999). Depreendem-se dessas leituras a riqueza e a complexidade de uma obra 

que, ao ser examinada pelo viés da visão feminista, denuncia o quão oprimida é a condição 

feminina. Isso é notável por meio da força e da poesia das palavras da autora que levam o 

leitor a sentir a dor e o prazer, sem, no entanto, tornar explícita uma reivindicação dos direitos 

de mulheres e homens, o que vincularia essa obra ao que comumente é denominado  literatura 

engajada. Ocorre que, ao explorar o universo feminino, mesmo sem assumir uma posição 

explícita de engajamento, Hébert chama a atenção para problemas ligados à construção social 

do masculino e do feminino, no sentido de observar o que um dado contexto social e cultural 

destina aos homens e às mulheres. Percebemos, em sua escrita, como no caso do romance Les 

fous de Bassan, o questionamento dos papéis que assumem homens e mulheres na sociedade e 

o modo pelo qual se estabelece a relação de poder entre ambos. Cumpre salientar que a 

vertente feminista vem despertando interesse cada vez maior por parte dos estudiosos de Anne 

Hébert. A publicação recente, por exemplo, do volume 08 do Cahiers Anne Hébert, cujo título 

é “Féminin/masculin dans l'oeuvre  d'Anne Hébert” (2008), comprova tal interesse.  

Diante de todas essas leituras e das diferentes abordagens críticas que Anne 

Hébert inspirou, observamos que muito pouco foi publicado sobre a tradução de seus livros, 

sobretudo se consideramos que estes foram traduzidos para muitas línguas. Além dos textos a 

que já nos referimos (CORRÊA, 1991; FORTIER, 2001; HÉBERT; SCOTT, 1970; 

GODARD, 1984; MEZEI, 1986), identificamos somente o volume 03 do Cahiers Anne 

Hébert (2001), que aborda alguns aspectos instigadores do ato tradutório relacionado à obra 

dessa autora, e o artigo de Vera de Azambuja Harvey (1988), tradutora de Les fous de Bassan, 

intitulado: “Tradução e transcrição em Les fous de Bassan de Anne Hébert”, que traz um 

breve testemunho da sua experiência ao traduzir esse romance
19

. Esclarecemos, porém, que, 
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L’œuvre d’Anne Hébert est tout à fait incontournable pour qui veut étudier les femmes en littérature 

québécoise, car l’auteure y fait le portrait de femmes très diverses quant à leur âge, leur classe sociale et quant 

à l’époque où elles vivent ; elle nous offre en quelque sorte un tour d’horizon, un panorama de la condition 

féminine et de la révolte des femmes au Québec. 
19

 Para essa busca, consultamos os sítios de pós-graduação das universidades brasileiras que possuem linhas de 

pesquisa em literaturas francófonas, como é o caso da Universidade Federal Fluminense e da Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul; também examinamos o portal de pesquisa da CAPES e o portal canadense Theses 

Canada (esse portal disponibiliza dissertações e teses defendidas em universidades canadenses). 



23 

 

na nossa trajetória de pesquisas e leituras sobre a obra hebertiana e sobre os estudos de 

tradução − ponto inicial para o desenvolvimento de nosso projeto de tese − destacam-se dois 

textos que contribuíram para a definição do tema que decidimos abordar. O primeiro texto é 

de autoria de Barbara Godard (2009), “A tradução: um diálogo entre feministas canadenses e 

quebequenses”, em que a professora e tradutora explica que as discussões sobre a diferença 

sexual em tradução foram primeiramente suscitadas no Canadá, por Frank Scott, no contexto 

da tradução de um poema de Anne Hébert, Le tombeau des rois (1953). Ocorre que, ao 

traduzir esse poema cujo tema é um “estupro ritual”, conforme explicaremos no capítulo 1, o 

tradutor, e também poeta, ocultou o seu valor feminista. Foi Anne Hébert, por meio de 

diálogo estabelecido com Scott no conhecido Dialogue sur la traduction (HÉBERT; SCOTT, 

1970), que o levou a observar tal problema, que foi reparado em seguida. Godard (1984) e 

Kathy Mezei (1986) assinalam esse momento capital no diálogo dos poetas, para inserir uma 

nova problemática no âmbito da tradutologia, a da diferença sexual. Assim:   

 

O que começou como um diálogo sobre tradução entre os poetas Hébert e 

Scott tornou-se, em seguida, um diálogo entre feministas a propósito das 

assimetrias de poder em torno da diferença lingüística e sexual (GODARD, 

2009, p. 139). 

 

O segundo texto que inspirou a escolha do nosso tema é um artigo de  Shirley 

Fortier (2001), da Universidade de Sherbrooke (Quebec), publicado no Cahiers Anne Hébert 

e intitulado “(Non) inscription du féminin dans la traduction anglaise de Kamouraska”. Essa 

pesquisadora apresenta uma análise sucinta, porém esclarecedora, de alguns aspectos que 

julga problemáticos na tradução inglesa de Kamouraska realizada por Norman Shapiro (Nova 

Iorque, 1973). Ela assinala que a personagem Élisabeth d'Aulnières de Anne Hébert não é 

exatamente a mesma na tradução. Ainda segundo Fortier, as escolhas do tradutor camuflaram 

e atenuaram as características feministas do texto de partida, passando a imagem de uma 

Élisabeth menos decidida e menos inconformada com sua situação de clausura doméstica.   

Considerando o contexto das leituras feministas de Hébert e os textos de Godard e 

de Fortier mencionados, ficamos instigados a pesquisar a tradução das obras da autora no 

Brasil, observando, mais particularmente, como são traduzidas as passagens que podem ser 

consideradas como portadoras de uma visão feminista. Isso, a fim de formular uma imagem 

da Anne Hébert que surge da tradução brasileira. Lembramos aqui de Lefevere (1995, p. 7) 

que afirma que “os tradutores [...] criam uma imagem do original para o seu tempo e seus 
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leitores”
20

. 

Feitas essas observações, assinalamos que o objetivo deste trabalho será o de 

analisar a presença ou a ausência de traços feministas na tradução brasileira de três obras de 

Anne Hébert. Faremos um estudo comparativo entre os originais de Kamouraska, Les fous de 

Bassan e La cage, com suas respectivas traduções para o português: A máscara da inocência, 

Os gansos selvagens de Bassan e A gaiola de ferro. O intuito é observar como as escolhas dos 

tradutores refletem-se na construção de sentidos do texto de chegada. Pretendemos verificar 

se podemos depreender atenuação das características feministas nas traduções brasileiras, a 

exemplo do que Fortier (2001) afirma ocorrer com a tradução em língua inglesa de 

Kamouraska. Finalmente, considerando que as obras de Hébert foram traduzidas no Brasil por 

diferentes profissionais, buscaremos examinar se estas apresentam algum tipo de 

homogeneidade no que diz respeito ao tratamento das marcas feministas da autora. 

Esclarecemos que consideramos feminista, no contexto desta pesquisa, obras que 

criticam e denunciam a posição subordinada das mulheres numa sociedade tradicional 

conservadora. Para tanto, não precisam construir uma narrativa que apresente um universo 

isento da opressão patriarcal, mas devem mostrar, criticar e denunciar o funcionamento de 

uma organização social que exclui e oprime as mulheres, como veremos na análise do nosso 

corpus. Retomaremos essa discussão no capítulo 2, quando apresentaremos a definição de 

texto feminista de Rita Felski (1989) que norteará este trabalho.  

É pertinente ressaltar que este não será um trabalho prescritivo de estudos da 

tradução, pois não proporemos regras para se traduzir bem. Podemos afirmar que nosso 

trabalho se aproxima da vertente descritiva (HERMANS, 1985; LAMBERT; VAN GORP, 

1985) porque observaremos as traduções já realizadas, sem no entanto nos restringirmos a 

uma única. Isso posto,  analisaremos três obras de Anne Hébert traduzidas para o português e 

publicadas de forma independente, conforme mencionado. Além disso, consideraremos, nas 

análises, textos críticos e literários, tanto da cultura fonte quanto da cultura receptora.  

Propomos uma leitura textual e contextual da tradução (BERMAN, 1995), 

partindo da premissa de que tradução não é transferência de significados.  Concebemos a 

tradução como leitura, interpretação, reescrita e criação, baseando-nos em teóricos da 

tradução como Lefevere (2007), Simon (1994) e  von Flotow (1997).  

Adotaremos, assim, uma perspectiva analítica que englobará, conforme já 

comentamos, tanto os textos de críticos da obra hebertiana, quanto teóricos dos estudos da 
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 Translators [...] do create an image of the original for their time and their readership.  
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tradução, bem como teóricos da tradução feminista e estudos de gênero (FELSKI, 1989; 

SIMON, 1996; DE LOBINIÈRE-HARWOOD, 1991; THÉORET, 1987). Por essa múltipla 

visão, buscaremos analisar como a mulher hebertiana lúcida, forte, cheia de vitalidade e às 

vezes inescrupulosa, segundo algumas leituras, é representada nas traduções brasileiras. Serão 

também foco de estudo aquelas personagens, cumpre dizer raras, que não conseguem 

expressar seu descontentamento diante da opressão patriarcal a qual são subjugadas. Veremos, 

então, como se inscrevem, na tradução brasileira de Hébert, as denúncias por vezes implícitas 

de um sistema patriarcal que impede a mulher de alcançar sua individualidade e de definir sua 

identidade feminina. 

Para tanto, examinaremos, no primeiro capítulo, a posição que Anne Hébert ocupa 

no âmbito das reflexões sobre a écriture au féminin 
21

 no contexto canadense. Essa discussão 

nos levará, inevitavelmente, à chamada tradução feminista e ao papel que Hébert 

desempenhou na introdução dessa nova prática de tradução.  

Nos capítulos seguintes, traremos à baila as obras que constituem o corpus deste 

trabalho. Nesse caso, destinaremos um capítulo para cada um dos livros, de forma a cotejar 

fragmentos dos originais e suas  traduções para o português. A ordem da apresentação dos 

títulos seguirá a data de sua publicação no original. Assim, analisaremos, primeiramente, 

Kamouraska (1970) e A máscara da inocência (1972) e, na sequência, Les fous de Bassan 

(1982) e Os gansos selvagens de Bassan (1986) e, por fim, La cage (1990) e A gaiola de ferro 

(2003). Lembramos que esses textos foram traduzidos, respectivamente, por Leônidas Gontijo 

de Carvalho, Vera de Azambuja Harvey e Núbia Hanciau.  

Esclarecemos que, para o exame das marcas feministas selecionaremos diferentes 

temas para discussão de cada obra. Assim, no segundo capítulo, será abordado o romance 

Kamouraska, no qual exploraremos a representação da maternidade e a presença da 

sexualidade e da violência, considerando, principalmente, as contribuições de Lori Saint-

Martin (1999) e Elisabeth Grosz (2000). No terceiro capítulo serão assinalados diferentes 

tipos de resistência frente aos poderes patriarcais, observados nas personagens femininas de 

Les fous de Bassan, assim como será examinado o discurso de poder do pastor Nicolas Jones, 

um dos protagonistas desse romance. E como fundamentação teórica contaremos, sobretudo, 

com o pensamento de Michel Foucault (1979) a respeito de poder e resistência. No quarto 

capítulo, por sua vez, será analisada a releitura/reescritura feminista do mito da Corriveau, 

popular no Quebec, realizada por Anne Hébert na peça La cage. Esse estudo terá como base 
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 Traduzido para: “Escrita no feminino”. No próximo capítulo, trataremos com maior vagar a respeito dessa 

terminologia. 



26 

 

as proposições de Michel Pêcheux (1999), Michel de Certeau (1994), Lévi-Strauss (1967), 

Mircea Eliade (1972) e Maurice Halbwachs (2006), no que concerne às questões relacionadas 

ao mito e à memória. Para as questões feministas, por seu turno, recorreremos a Luce Irigaray 

(1981) e Simone de Beauvoir (2003), entre outros. Salientamos, por fim, que, para o 

desenvolvimento de todos esses capítulos, levaremos em conta os teóricos e críticos 

feministas mencionados no decorrer desta introdução, assim como os da tradução, sobretudo 

Aubert (1998) e suas modalidades tradutórias. 
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CAPÍTULO 1 

 

O lugar de Anne Hébert na literatura de autoria feminina do Quebec 

 

 

On ne peut pas être femme sans être féministe.
1
  

Anne Hébert 

 

1.1 Transformações ideológicas no Quebec  

 

Conforme mencionamos anteriormente, durante os anos quarenta e cinquenta 

predominou no Quebec uma ideologia conservadora impulsionada pelo governo de Maurice 

Duplessis. Assim, mesmo após a Segunda Guerra Mundial, com os avanços da indústria, a 

província do Quebec se apresentou como uma sociedade tradicional, clerical e ruralista 

(MONIÈRE, 1977). Anne Hébert começou a publicar nesse período considerado repressivo e 

conturbado da vida cultural. Toda a sociedade era, nesse momento, regida por dogmas da  

religião católica. O clero supervisionava tudo o que fosse ligado ao domínio artístico e 

literário (BIRON et al., 2007).  Na literatura, predominavam temas que visavam promover o 

apego à terra e a valorização de famílias numerosas, características da chamada literatura do 

Terroir, ou seja, rural, cuja produção predominou no cenário literário canadense francês até 

1945. 

Diante desse controle de comportamentos, e, de ideias que poderiam ser 

consideradas subversivas, Anne Hébert teve os seus primeiros textos censurados : Le Torrent 

(1950) e Le tombeau des rois (1953), como assinalamos na introdução deste trabalho. É 

oportuno esclarecer que o conteúdo de Le Torrent era perturbador para a sociedade até então 

denominada canadense francesa, que incentivava famílias numerosas e valorizava mães 

altruístas ao serviço da fé católica e da preservação da cultura e língua francesas. Ocorre que 

Le Torrent desconstrói essa concepção ideológica tradicional da figura da mulher: Hébert 

coloca em cena uma mãe má, Claudine Perreault, que usando de tirania aniquila o filho, 

François Perreault. Este, por sua vez, provoca a morte de sua própria mãe. Ora, associar a 

violência à figura da mãe – que segundo os moldes tradicionais representa o amor 

incondicional – foi uma ousadia que custou a Anne Hébert a publicação de seu próprio livro. 

A escritora não conseguiu encontrar no Quebec editor algum que estivesse disposto a 
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 Traduzido para: “Não se pode ser mulher sem ser feminista” (BISHOP, 1993, p. 207). 
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compartilhar a opinião de que a religião pudesse ser responsável pela violência materna. É 

certo que Claudine é uma mãe má que tenta impedir o filho de viver, mas é preciso lembrar – 

e o texto de Hébert o faz bem – que Claudine, ao ser expulsa de seu vilarejo por ser mãe 

solteira, é também vítima de uma ideologia clerical, uma ideologia que sufoca principalmente 

as mulheres, pois são elas, na obra de Hébert, que se mostram insatisfeitas com a vida de 

privações que levam, e rejeitam, por vezes, os valores tradicionais prezados pela sociedade 

quebequense de diferentes épocas: 1840 (Kamouraska), 1936 (Les fous de Bassan), 1950 (Le 

Torrent). Assim, em Le Torrent, pode-se depreender que os dogmas da religião privam a 

mulher de sua identidade e fazem com que ela destrua a vida dos filhos quando transmite a 

eles os valores que pregam a culpabilidade e a submissão cega às leis da Igreja. É pertinente 

salientar que esse texto foi inspirado por um fait divers 
2
 ocorrido no Quebec: um aluno do 

Grand Séminaire, isto é, “Grande Seminário”, matou a mãe e o caso foi abafado sem chegar 

aos tribunais; nota-se que é descrito com plena lucidez um meio jansenista em que toda a 

sociedade quebequense tradicional está sendo julgada (EMOND, 1980). Diante desses fatos, é 

possível compreender os motivos que provocaram a censura de alguns escritos de Anne 

Hébert, pois ousaram questionar e desestabilizar crenças fundamentais para a manutenção do 

status quo daquela sociedade.  

Tal era de repressão que limitava até mesmo a produção artística e literária, 

despertou em alguns grupos o desejo de lutar para reivindicar melhores condições de vida e 

liberdade de expressão para o povo canadense francês. O descontentamento da população 

intelectual diante das limitações impostas pelo governo duplessiste começa, então, a abalar as 

bases da ideologia conservadora. Em 1948 um grupo de artistas, homens e mulheres, 

inspirados no surrealismo francês, junta-se ao pintor Paul-Émile Borduas e publica um 

manifesto intitulado Refus Global, ou em língua portuguesa, “Recusa Total”. Trata-se de um 

texto que se opõe ao obscurantismo cultural e à ordem estabelecida no Quebec. O manifesto 

apresenta, assim, uma denúncia dos valores conservadores e religiosos que dominavam essa 

província, revela uma procura intensa pela liberdade, chamando a atenção para a urgente 

necessidade de uma transformação social que seria realizada pelo viés da criação artística 

(SMART, 1998).  

Acompanhando esse movimento de reivindicações, os anos de 1960 apresentam 

outro importante momento da história do Quebec que, como veremos adiante, também 

influenciou a vida literária da província: a chamada Révolution Tranquille,em outras palavras, 
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 Fatos do dia, seção de um jornal onde são publicados incidentes da vida cotidiana. 
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“Revolução Tranquila”, nome que designa um conjunto de reformas que foram iniciadas de 

1960 a 1966, durante o governo do liberal Jean Lesage, cujo slogan de campanha foi Il faut 

que ça change, ou seja, “É preciso mudar”. É a partir desse período que ocorre uma série de 

transformações ideológicas no Quebec. Inicialmente passa-se do “respeito às tradições” ao 

“desafio do progresso”
3
: o conservadorismo político e clerical e o imobilismo social e 

intelectual são sucedidos por uma fase de progresso e mudanças sociais e culturais 

(MONIÈRE, 1977, p. 261). Os ideais e desejos de transformação que antes habitavam o 

espírito de alguns grupos de intelectuais são tomados pela maioria da população que 

reivindica a circulação livre de opiniões. Nesse contexto, a religião católica perde poder sobre 

a sociedade, encerrando-se a era da chamada equivalência entre católico e francês 

(MONIÈRE, 1977).  

Por ter promovido uma série de transformações na sociedade quebequense, 

política, econômica e cultural − atingindo a língua, educação, religião, artes e letras, família, 

mídia, costumes, trabalho e sindicalismo −, a Révolution tranquille (1960-1966) é um período 

conhecido como o do despertar identitário do Quebec. Os artistas foram os principais 

propagadores desse espírito de progresso que contagiou a província. Abandona-se, assim, o 

termo “canadense francês”, e os seus habitantes a partir desse momento, se autodenominam  

“quebequenses”, um modo de registrar na língua as marcas de uma identidade própria. Nos 

anos seguintes, sob exigência da população, os governos fundam instituições que permitem 

aumentar o nível de instrução e também socioeconômico de seu povo e impõem o francês  

como língua de uso público, entre outras providências que visaram à modernização do 

Quebec (BOUCHARD, 2012). 

Essas transformações ocorridas durante a Révolution tranquille influenciaram 

também a literatura do Quebec, que deixou de ser conhecida como “literatura canadense 

francesa”, para então ser denominada “literatura quebequense”. Essa mudança de 

terminologia é significativa por várias razões. Primeiramente, porque traz a marca de uma 

consciência de se produzir uma literatura numa variedade de francês que carrega a identidade 

e a história do povo dessa província (BOUCHARD, 2012), além de vincular o seu nome ao 

espaço geográfico em que se insere. Em segundo lugar, porque essa literatura deixou de estar 

ligada ao único projeto de sobrevivência nacional (BIRON et al, 2007) que caracterizou os 

anos que antecederam a Révolution. A partir desse momento de reformas que movimentaram 
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 No original : respect des traditions ; défis du progrès. 
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essa revolução, a literatura passa a interrogar a identidade nacional: percebe-se que os textos 

escritos durante esse período se preocupam muito mais em questionar essa identidade do que 

em afirmá-la (BIRON et al. 2007). 

Observa-se, na cena literária, um aumento significativo de publicações. A 

ideologia progressista da Révolution tranquille parece ter criado um ambiente que favoreceu o 

desenvolvimento do romance feminino (BROWN, 1992a). Nesse particular, carece esclarecer 

que a literatura escrita por mulheres é importante em todas as épocas da história literária do 

Quebec, mas que, antes dos anos de 1960, o número de mulheres escritoras é sensivelmente 

menor do que o de escritores (BROWN, 1992a).  Ora, essa diferença é compreensível se 

retomarmos o contexto histórico e social da sociedade tradicional canadense francesa, em que 

as mulheres eram vistas como servas da família, sem acesso à educação e a uma vida 

profissional. Depois de um período de tímidas publicações por escritoras, nota-se, durante os 

anos sessenta, uma produção mais significativa de romances escritos por mulheres.  

A partir dos anos setenta surge uma série de reinvindicações políticas e estéticas 

que influenciaram a literatura do Quebec, entre elas, o feminismo
4
. Seguirão anos de 

contestação e de rupturas, mas também de um desenvolvimento significativo da literatura 

quebequense, impulsionado por uma época de reformas que desencadeou uma produção 

artística importante. Esse período é reconhecido por uma marcante efervescência cultural. 

Lendo Anne Hébert, podemos observar: que a autora viveu todas essas 

transformações que foram paulatinamente perturbando e transformando a sociedade 

quebequense; que a sua obra, mesmo não se filiando a uma literatura militante e engajada, 

conforme destacamos na introdução, revela a preocupação da autora com relação aos 

problemas que marcaram o seu tempo, e que “[a] trajetória de sua obra vincula-se à mutação 

sócio-cultural do Quebec, proscrevendo valores ultrapassados, ligando a libertação pessoal 

dos personagens – mulheres e homens – à libertação coletiva” (HANCIAU, 1995, p. 150). 

Constatamos, assim,  que algumas de suas personagens expressam os desejos de liberdade da 

sociedade quebequense, evocados no trecho a seguir, extraído do manifesto Refus Global, 

publicado originalmente em 1948: 

                                                           
4 Esclarecemos que o ano de 1970 é enfatizado, nesse ponto, por causa do renascimento do movimento feminista 

organizado no Quebec (SAINT-MARTIN, 1997)  que, por sua vez, influenciou a literatura quebequense desse 

período. Destaca-se, em 1971, a criação do Front de libération des femmes du Québec [Frente de liberação das 

mulheres do Quebec]. Cumpre esclarecer ainda, que a história do feminismo, no Quebec, começou muito antes 

dos anos setenta. Michèle Jean (1979, p. 18) assinala quatro fases que representam a história da tomada de 

consciência feminista da mulher quebequense: de 1893 a 1940 (organização coletiva pela conquista dos direitos 

fundamentais: o feminismo social cristão); de 1840-1960 (o movimento das mulheres trabalhadoras, iniciativas 

individuais e feminismo discreto); 1960-1969 (florescimento da ideologia igualitária e renascimento do 

feminismo organizado); 1969-1979 (a nova vaga feminista: o privado é político). 
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O reinado do medo multiforme terminou [...]. 

Que aqueles que se sintam tentados pela aventura se juntem a nós. 

[...] nós vislumbramos que o homem, uma vez liberto da inutilidade de 

qualquer corrente, é capaz de realizar mesmo na ordem imprevista [....] os 

seus dons em sua plenitude. 

Até o momento, sem descanso nem pausa, em comunhão de sentimento com 

os sequiosos de um bem-estar [...], nós perseguiremos com alegria nossa 

selvagem necessidade de liberdade
5
 (BORDUAS apud SMART, 1998, p. 9). 

 

Esse manifesto, redigido por Borduas e assinado por 15 artistas (7 são mulheres), 

denuncia e repudia a sociedade tradicional e clerical quebequense e reivindica a liberdade de 

expressão. Ora, essa “selvagem necessidade de liberdade”, evocada pelo texto de Borduas, 

está impregnada na maioria das personagens de Anne Hébert que, conforme dito 

anteriormente, começa a publicar seus livros durante essa época de manifestações contrárias 

ao poder conservador estabelecido no Quebec. Nora Atkins, personagem de Les fous de 

Bassan, criada numa comunidade minoritária protestante, brada aos quatro cantos o seu 

desejo de explorar o mundo e, em 1936, reivindica a igualdade entre homens e mulheres. 

Elisabeth d’Aulnières, personagem de Kamouraska, aspira a uma liberdade que nunca poderá 

alcançar no Quebec católico e tradicional de 1840. Irmã Julie, personagem de Les enfants du 

sabbat, se revolta contra a alienação do indivíduo, mais precisamente aquela que se 

alimentava no seio de uma instituição católica, a saber, o convento do Précieux Sang, ou seja,  

“Precioso Sangue”, referência a uma sociedade dominada pela ideologia tradicional e clerical 

dos anos trinta e quarenta. Não é por acaso que evocamos essas personagens femininas 

hebertianas para exemplificar o selvagem desejo de liberdade que persegue as criações de 

Hébert, pois o tema da libertação do indivíduo atinge especialmente as mulheres de sua obra, 

como veremos adiante.   

 

1.2 Escrita feminina, escrita feminista, “écriture au féminin”  

 

De fato, esse clima de mudanças estruturais e ideológicas que acabamos de 

descrever continua influenciando grupos de escritores, intelectuais e artistas que desejam o 

desenvolvimento social e cultural do Canadá francês. Nessa perspectiva, a literatura também 

muda, e novas escrituras surgem na cena literária, entre elas, o que se convencionou chamar 
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 Le règne de la peur multiforme est terminé […]. / Que ceux tentés par l’aventure se joignent à nous. / [...] nous 

entrevoyons l’homme libéré de ses chaînes / inutiles, réaliser dans l’ordre imprévu [...] la plénitude de ses dons 

individuels./ D’ici là, sans repos ni halte, en communauté de sentiment avec des / assoiffés d’un mieux-être […] 

nous poursuivrons dans la joie notre/ sauvage besoin de libération. 
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de escrita feminina, praticada majoritariamente por mulheres. A partir dos anos sessenta, 

mulheres militantes e escritoras lutam para garantir uma maior participação da mulher na 

esfera pública. Revistas feministas surgem, mais particularmente no decorrer dos anos setenta 

e oitenta: Québécoises deboutte! (1969-1974), Les têtes de pioche (1976-1979), Des luttes et 

des rires de femmes (1977-1981), La vie en rose (1980-1987). Em literatura, escritoras 

publicam obras que são rotuladas de feministas. Entre essas escritoras, Madeleine Gagnon 

(Pour les femmes et tous les autres, 1974), Louky Bersianik (L’Euguelionne, 1976), Luce 

Guilbault et al.  (La Nef des sorcières, 1976), Nicole Brossard (L’Amèr ou Le Chapitre effrité, 

1977), Denise Boucher (Les Fées ont soif, 1977) e France Théoret (Nécessairement putain, 

1980) buscam imprimir em suas obras e ensaios críticos a afirmação da mulher enquanto 

sujeito crítico, repelindo a imagem da mulher objeto e vítima da ideologia patriarcal. Esses 

primeiros textos são marcados pelo espírito da luta feminista e por uma consciência aguçada 

da exclusão do feminino na linguagem. Por isso, são por vezes considerados como portadores 

de uma escritura assinalada pela revolta, pela violência e pelo engajamento político. Nesse 

sentido, muitas dessas escritoras ligadas ao movimento de literatura feminista se preocupam  

não apenas em discutir a condição das mulheres pelo viés da língua e das ideologias, como, 

também, e, principalmente, com o ato de escrever em si, que segundo Nicole Brossard trata-se 

de um ato político (RESCH, 2009). 

É oportuno lembrar que, antes dessa nova configuração ideológica, existiram 

revistas femininas que garantiram a presença da mulher no universo da escrita: Le Coin du feu 

(1893-1896),  Le Journal de Françoise (1902-1909), Pour vous Mes Dames (1913-1915) e La 

Bonne Parole (1913-1957). No entanto, cumpre assinalar que o discurso presente nos artigos 

publicados por essas revistas, ainda estavam arraigados em valores tradicionais ligados à 

família (LEQUIN, 1992). Quanto à produção literária, escritoras como Jovette Bernier em La 

chair décevante (1931) ou Thérèse Tardif em Désespoir de vieille fille (1943) já 

questionavam a alienação e a imagem tradicional da mulher alimentada pela ideologia de 

conservação. Bernier, que ganhara um prêmio com a publicação de uma coletânea de poemas 

em 1929, teve o romance supracitado censurado. É importante ressaltar que o escândalo 

causado por esse romance reside, sobretudo, na escolha do tema: a autora aborda a temática 

do amor do ponto de vista de Didi Lantagne, mãe solteira que assume a sua maternidade − 

assunto tabu na sociedade e não habitual na produção literária da época (PÔRTO, 2006). 

Segundo Luce Lequin (1992, p. 235), o drama vivido por Didi, que é rechaçada e condenada 

depois que seu “erro” torna-se público, expõe regras sociais que “[...] condena[m] a mulher 
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transgressora e absolve[m] o homem fraco”
6
. Por outro lado, escritoras como Laure Conan 

(1845-1924), Germaine Guèvremont (1893-1968) e Gabrielle Roy (1909-1983) tiveram suas 

obras consagradas, mas, pela leitura do chamado valor universal, leitura que, silencia “[...] a 

voz feminina demasiadamente subversiva que elas [as obras] contêm”
7
 (SMART, 1988, p. 

34).   

Importa salientar que todas essas escritoras trouxeram, cada uma a sua maneira, 

um ponto de vista feminino sobre o mundo, ou provocaram algum tipo de ruptura com a 

tradição literária, mesmo que não tenham causado escândalo no momento da recepção de suas 

obras, como ocorreu com La chair décevante. Convém notar, nesse particular, que Conan é 

considerada a autora do primeiro romance “psicológico” da literatura quebequense e, também, 

o primeiro a ser narrado em primeira pessoa; os textos de  Guèvremont são apontados como 

um marco no fim do período clássico do romance do Terroir, porque não apresentam uma 

apologia do modo rural de vida, e Roy, com Bonheur d’occasion, traz imagens da vida urbana 

para o romance quebequense que, até então, era inteiramente dedicado à representação do 

ambiente rural. Esses fatos nos levam a afirmar que: “No Quebec, um sobrevoo ainda que 

breve do corpus literário deixa suspeitar que, quando as mulheres escrevem, a tradição se 

rompe e a transformação se insere no edifício sólido das representações culturais”
8
 (SMART, 

1988, p. 13). 

Anne Hébert começa a publicar os seus livros antes da formação de uma 

consciência feminista em literatura no Quebec, porém seus primeiros poemas e narrativas 

trazem em seu bojo uma leitura crítica do universo feminino revelando as opressões, as 

limitações e as agressões infligidas à mulher na sociedade quebequense, como discutimos na 

seção anterior. Cumpre ainda salientar que embora a sua escrita seja considerada clássica por 

alguns críticos e escritores (THÉORET, 1987), ela não oculta e nem marginaliza o universo 

feminino. Em Hébert, a denúncia da violência física e psicológica exercida contra a mulher é 

revelada através de uma tessitura textual que explora as contradições da existência, que 

podem ser lidas como reflexos de uma sociedade patriarcal que oprime as mulheres. 

Reiteramos que a sua obra privilegia um espaço para a experiência feminina, são 

representadas mulheres e meninas de todas as idades e classes sociais. Nela, as personagens 

femininas falam de suas vivências, dores, medos, ambições e sonhos. Algumas delas 

expressam revolta (Les enfants du sabbat) e  incitam a violência (Kamouraska) ou a exercem 

                                                           
6
 No original: [...] condamne la femme déviante et excuse l’homme faible.  

7
  No original: [...] la voix féminine très subversive qu’elles contiennent.  

8
 No original: Au Québec, un survol même rapide du corpus littéraire laisse soupçonner que lorsque les femmes 

écrivent, la tradition se rompt et le changement s’insère dans l’édifice solide des représentations culturelles. 
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(Le Torrent).   

Ao atribuir à personagem feminina uma posição de destaque na narrativa, ao 

valorizar a sua imagem como sujeito, Hébert provoca “a transgressão de um número 

importante de convenções literárias ligadas à imagem da mulher e que resultaram  na 

manutenção do status quo”
9
 (BROWN, 1992a, p. 144-145). Então, a partir do momento em 

que Hébert dá voz à personagem feminina, fazendo-a falar em primeira pessoa, como ocorre 

em Kamouraska (1970), ela provoca uma ruptura com a tradição literária quebequense que, 

por sua vez, está habituada a apresentar narradores majoritariamente homens que narram a 

história de um ponto de vista masculino. Hébert não parece se preocupar com causas 

nacionais com enfoque nos grandes embates, temas valorizados antes da explosão da escrita 

feminina e feminista nos anos sessenta e setenta. A autora privilegia o universo doméstico, 

familiar, enfim o cotidiano em que suas heroínas estão inseridas, o que não significa que 

negligencie o contexto histórico e social, mas enfatiza  o ponto de vista feminino que está 

imerso num determinado espaço e tempo. Lembramos aqui de Béatrice Didier (1981, p. 37) 

quando explica que a escrita feminina é uma escritura do “interior do corpo, interior da 

casa”
10

. 

Nesse ponto, torna-se necessário esclarecer que várias escritoras quebequenses  

diferenciam modos de escrita surgidos no contexto da literatura feminina quebequense. Entre 

elas, destacam-se Nicole Brossard, Louise Dupré e France Théoret (LOTBINIÈRE-

HARWOOD, 1991), que apresentam três termos recorrentes para designar essas modalidades 

de escrita: écriture féminine [escrita feminina], écriture féministe [escrita feminista] e  

écriture au féminin [escrita no feminino]. France Théoret (1987) explica, referindo-se aos 

textos decorrentes dessa nova configuração ideológica, que a escrita feminina é comumente 

entendida como obras literárias que não questionam, na linguagem, os estereótipos femininos 

Já a escrita feminista remete a escritos, ensaios, manifestos, testemunhos, enfim textos não 

literários. Quanto a chamada écriture au féminin refere-se a textos literários em que o sujeito 

feminino é consciente de seu lugar de inscrição.  

O termo escrita feminista é empregado muitas vezes para se referir a obras de 

escritoras como Nicole Brossard,  Louky Bersianik entre outras, mas essa expressão é também 

utilizada para se referir a textos teóricos que não são artísticos. Por isso, para essas escritoras, 

o termo que melhor reflete a escrita de mulheres, que é um gesto ao mesmo tempo político e 

                                                           
9
 No original: [...] la transgression d’un nombre important de conventions littéraires liées à l’image de la 

femme, et qui avaient pour résultat le maintien du statu quo. 
10

 No original: [...] l’intérieur du corps, l’intérieur de la maison. 
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poético, é a écriture au féminin. Isso porque esse termo busca enfatizar a especificidade de um 

projeto feminista que é ao mesmo tempo pessoal, político, estético, ontológico e 

epistemológico. E, ainda, a écriture au féminin apresenta uma reflexão explícita no próprio 

texto, quer seja a respeito do funcionamento ideológico da língua, quer seja sobre a sua 

recepção por parte do leitor bem como acerca do ato de escrever (FORSYTH, 2010)
11

. 

Finalmente, o que caracteriza a écriture  au féminin no Quebec, segundo Nicole Brossard 

(1998, p. 84), “ é, primeiramente, a sua inscrição na modernidade da escrita quebequense, sua 

inserção numa problemática da linguagem e do simbólico”
12

.  

A fim de ilustrar a chamada écriture au féminin, apresentamos, a seguir, um 

exemplo de uma obra de Nicole Brossard  cujo título foi objeto de muitos comentários 

(FORSYTH, 1979; VON FLOTOW, 1991; SAINT-MARTIN, 1999). Trata-se do romance 

L’amèr ou le chapitre effrité (1977), no qual a autora critica as representações “patriarcais” da 

maternidade em que a figura da mãe é apresentada como devota à família, aquela que está 

sempre sorrindo e abrindo mão de sua subjetividade para cuidar de outros. A autora se recusa 

a contribuir para a manutenção desse mito. Como explica Louise Forsyth (1979), nesse livro, 

Brossard não questiona a função especificamente feminina de gerar uma criança, uma vez 

que, para a autora, essa é uma escolha que cada mulher tem o direito de operar. Sua 

preocupação é a de atacar o “símbolo da mãe, essa forma vazia que significa um conceito 

duvidoso que nega a realidade específica do indivíduo e que o aliena do direito que o seu 

corpo tem de ocupar o espaço”
13

 (FORSYTH, 1979, p. 209). Para tanto, Brossard emprega, 

entre outros recursos, o neologismo em francês  L’amèr, que remete a três termos: mère 

[mãe], mer [mar], amer [amargo], evocando significações relacionadas ao universo materno e 

feminino (FORSYTH, 1979).    

É pertinente observar que essa terminologia (escrita feminina, escrita feminista, 

écriture au féminin) procura dar conta da especificidade de certos textos. Porém, rotular uma 

obra com uma dessas etiquetas não é tarefa fácil, pois pode provocar contradições e 

desconfortos. Convém lembrar que Louise Dupré (1989)  sugere que a escritura de Anne 

Hébert pertence à categoria da escrita feminina, mas essa classificação é, a nosso ver, 

problemática, pois a crítica afirma que a escrita feminina é aquela que apresenta “traços de 

                                                           
11

 Palestra intitulada “ Le genre, la violence, l’écriture et la traduction dans Le désert mauve (1987) de 

l’écrivaine québécoise Nicole Brossard”, proferida no dia 20 de setembro de 2010, no miniauditório Prof. Egídio 

Turchi, na  Faculdade Letras da Universidade Federal de Goiás.  
12

 No original: [...] c’est d’emblée son inscription dans la modernité de l’écriture québécoise, son insertion dans 

une problématique du langage et du symbolique. 
13

 No original: [...] symbole de la mère, cette forme vide qui ne signifie qu’un concept  douteux, tout en niant la 

réalité spécifique de l’individu et en l’aliénant de l’espace que son corps a le droit humain d’occuper. 
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uma feminilidade na textualidade, sem que haja vontade de uma busca pelo feminino nem 

perspectiva feminista alguma”
14

 (DUPRÉ, 1989, p. 24; grifo da autora).  Dupré reconhece que 

as obras de arte resistem a qualquer tipo de definição e observa que mesmo as primeiras 

coletâneas de poesias de Nicole Brossard estão mais próximas de uma escrita feminina do que 

de uma écriture au feminin, contudo, não se furta  ainda de afirmar que em Hébert não há 

nenhuma perspectiva feminista. É importante sublinhar que as pesquisas sobre a obra 

hebertiana, sobretudo a partir dos anos noventa e mesmo nos anos oitenta – como se observa, 

por exemplo, em “Distance, point de vue, voix et ideologie dans Les Fous de Bassan de Anne 

Hébert” (BISHOP, 1984) – , já reconheciam no texto hebertiano a recusa da ideologia 

dominante e das imagens estereotipadas que ela cria da mulher.  

Partindo dessas observações, constatamos como as ideologias e manifestações 

sociais e culturais podem influenciar os modos de leitura que lhe são contemporâneos. 

Esclarecemos que não pretendemos encontrar uma categoria de escrita para atribuir às obras 

do nosso corpus, mas o entendimento dessas teorizações sobre a escrita feminina, elaboradas 

no Quebec, auxilia a conhecer melhor o meio literário e social de pertença da escritora em 

estudo que, mesmo tendo morado muitos anos na França, voltava frequentemente ao Quebec, 

como uma forma de manter vivas as suas lembranças e também para acompanhar as 

mudanças ocorridas na sua terra natal, fonte de inspiração para a sua criação literária. Além 

disso, essas teorizações introduzem as discussões que se seguirão nos próximos capítulos a 

respeito da tradução brasileira da obra de Hébert. Com isso, podemos afirmar que: 

“Quebequense, feminista, a obra hebertiana também permanece: canadense-francesa, marcada 

pelas estruturas ideológicas e sociais que pesaram sobre a infância e a juventude da autora, e, 

não obstante, sobre sua revolta contra várias delas”
15

 (BISHOP, 1993, p. 210).  

Esse descontentamento e essa revolta são vividos por várias das personagens de 

Hébert, especialmente pelas mulheres, o que evidencia a preocupação da autora com questões 

de sua época, a saber, gênero, feminismo e, enfim, o lugar de inscrição da mulher na  

sociedade quebequense. Lembramos que o romance Kamouraska foi publicado em 1970, 

período em que as discussões e pesquisas feministas já estavam em estágio avançado no 

Quebec. É pertinente assinalar que, embora esse romance não apresente o nível de consciência 

de inscrição do sujeito feminino no texto (retomando a definição de écriture au féminin 

                                                           
14

 No original: [...] des traces d’une féminité dans la textualité, sans qu’il y ait volonté d’une recherche sur le 

féminin ni aucune perspective  féministe. 
15

 No original: Québécoise, féministe, l’œuvre hebertienne reste aussi : canadienne-française, marquée par les 

structures idéologiques et sociales qui ont pesé sur l’enfance et la jeunesse de l’auteure, et nonobstant sa révolte 

contre plusieurs d’entre elles. 
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proposta  por France Théoret), promovendo uma discussão explícita das assimetrias do poder 

patriarcal, percebe-se nele, e, em toda a obra da escritora em foco, certa intenção de participar 

dos problemas de sua época, porém à sua maneira. Discreta, ela responde quando lhe 

perguntam se milita em algum movimento:  

  

Não, contudo, pode-se  militar de maneira menos direta, por exemplo, 

mostrando personagens femininas com personalidade forte. [...] [N]ão é por 

acaso que minhas personagens femininas são assim. Ao não retratá-las como 

pequenos seres frágeis, eu exprimo a minha concepção de mulher e, dessa 

maneira, eu deposito, minha fé sobre ela
16

 (BISHOP, 1993, p.199). 

 

Percebemos nessa fala de Hébert que a autora entende o texto literário como o seu 

espaço de “militância”, de modo a visar à reestruturação da sociedade por sua 

intencionalidade e ideologia (BISHOP, 1993). Importa ainda observar que a figura do homem 

na obra de  Anne Hébert é quase sempre representada como um fraco ou como um agressor 

patriarcal momentâneo, porque este, no final de sua trajetória, perde o poder, como ocorre 

com o Juiz Crebessa em La cage, ou com Stevens e Nicolas Jones no romance Les fous de 

Bassan. 

Para as escritoras que praticam a escrita feminista ou a écriture au féminin, 

conforme dito, a transformação da mulher de objeto para sujeito se dá, sobretudo, através da 

subversão explícita da linguagem e de suas ideologias. Entretanto, cumpre advertir que a 

desfamiliarização da forma e da linguagem literárias não tem em si mesma nenhuma relação 

automática com os objetivos políticos do feminismo (FELSKI, 1989). 

Partindo disso, lembramos que a personagem feminina hebertiana é representada 

como sujeito, porém os modos de subversão contra a ordem estabelecida não são 

necessariamente a subversão do léxico nem da sintaxe, são outros, como discutiremos adiante. 

É pertinente  assinalar que  os textos da autora  

 

[...] testemunham uma luta constante para contornar o papel  tradicional 

reservado à mulher, a fim de passar do status de objeto ao de sujeito, seja 

pela subversão,  perversão,  sedução,  denúncia;  ou ainda movido pelo 

sentimento de revolta
17

 (HAYWARD, 1993, p. 149).  

                                                           
16

No original: Non ; mais on peut militer de façon moins directe, par exemple, en montrant des personnages 

féminins à forte personnalité. […] ce n’est pas par hasard que mes personnages féminins sont comme ça. En les 

montrant  autrement que comme de petits êtres fragiles, j’exprime ma conception de la femme, je fais en quelque 

sorte un acte de foi en elle. 
17

 No original: [...]témoignent d’une lutte constante pour contourner le rôle traditionnel réservé à la femme afin 

de faire passer du statut d’objet à celui de sujet, que ce soit par la subversion, la perversion, la séduction, la 

dénonciation ou carrément la révolte.   



38 

 

Enfim, é relevante sublinhar que a obra de Hébert provoca a tradição de diferentes 

maneiras, seja pelo tratamento da figura da mulher, seja ao se liberar de certas convenções 

literárias: a autora não se preocupa muitas vezes em manter uma narração linear e nem em 

respeitar as formas consideradas tradicionais na escrita de poesia (BIRON, p. 2007).  

 

1.3 A representação da personagem feminina na obra de Anne Hébert  

   

É importante lembrar que a representação ideológica da personagem feminina na 

literatura canadense-francesa anterior a 1945, corresponde, segundo alguns historiadores 

(COLLECTIF CLIO, 1982), à realidade da maioria das mulheres que viveram durante essa 

época. Isto é, a personagem feminina afronta, na ficção, problemas similares aos que as 

mulheres canadenses francesas enfrentavam na sociedade tradicional e clerical: vida 

confinada ao lar, trabalho doméstico esgotante, numerosas gestações, falta de instrução e de 

vida profissional, entre outras dificuldades que limitavam a sua esfera de ação (PÔRTO, 

2006).  

A maior parte dos romances que foram publicados entre 1900 e 1945, que são 

chamados de romance do Terroir, apresenta personagens femininas cujas vidas se resumem 

ao ambiente familiar e rural. A elas é destinado o trabalho doméstico na casa paterna e, após o 

casamento, soma-se um destino de dificuldades ainda maior, agravado pelos papéis de esposa 

e mãe. Isso porque as condições de vida eram precárias, os casamentos eram geralmente 

realizados por conveniência, e muitas mulheres não eram respeitadas pelos maridos, como 

constatamos no romance de Claude-Henri Grignon, Un homme et son péché, publicado 

originalmente em 1933, em que Séraphin Poudrier, homem avarento, explora a jovem esposa 

Donalda:  

 

[...] em menos de seis meses de casamento, ela torna-se essa máquina que 

serve para ordenhar as vacas, para cozer o pão, para fiar a lã, para consertar 

roupas fedorentas, para cozinhar, para lavar a louça, para limpar o chão, para 

cuidar dos doentes à noite, [...] para trabalhar na terra durante a semeadura e 

a colheita, enfim, ela torna-se a mulher “faz-tudo”, exceto amor
18

 

(GRIGNON, 1986, p. 85-86). 

 

 Ainda em outra obra da época, o destino da personagem Maria Chapdelaine, 

                                                           
18

 No original: [...] en moins de six mois de mariage, elle devient cette mécanique qui sert à traire les vaches, à 

cuire le pain, à filer la laine, à repriser des habits puants, à faire la cuisine, à laver la vaisselle, à nettoyer le 

plancher, à veiller les malades la nuit […] à travailler sur la terre au temps de semailles et des récoltes, enfin, 

elle devient la femme à tout faire, excepté l’amour.  



39 

 

que dá nome ao romance de Louis Hémon, cuja primeira edição data de 1914, não é nada 

promissor, como observamos neste trecho:  

 

[...] tornar-se sua [Maria se refere à Eutrope Gagnon] mulher e continuar a 

vida presente, numa outra casa de madeira, numa outra terra semi-

desbravada. Limpar a  casa  [...] ao longo de toda uma vida terna e 

dura...[...]
19

 (HÉMON, 1980,  p. 149-150). 

 

Nesse contexto ideológico, a mulher também é privada do direito à palavra. Sua 

voz não é ouvida dentro e nem fora dos limites da sua casa. Ela está a serviço dos seus e, uma 

vez cumprido o seu papel de reprodutora, é evacuada da cena romanesca. É assim que tantas 

Alphonsine Moisan 
20

 desaparecem da trama após terem tido os filhos que deveriam trazer ao 

mundo para trabalhar nas terras paternas. Como podemos observar, a mulher do romance do 

Terroir não tem história, pois, para a ideologia oficial da época: “sua existência e seu valor 

começam e terminam no papel de esposa e de mãe a que sempre fora destinado a ela”
21

 

(SMART, 1988, p. 116).  

Em 1945, Gabrielle Roy publica Bonheur d’occasion, considerado o primeiro 

romance urbano da literatura do Quebec, conforme nos referimos. Nessa e nas demais obras 

da autora, a figura feminina é predominante e, embora Roy apresente personagens que vivem 

sob o jugo do patriarcado, diferentemente daquelas do romance do Terroir, são seres que têm 

aspirações e sonham com uma vida outra.  

Nos textos de Gabrielle Roy, a mulher também desempenha um papel tradicional 

de mãe  dedicada à família. É oportuno assinalar que, antes dos anos sessenta, é recorrente, 

em obras escritas por mulheres, personagens femininas que são “mais mãe do que mulher”
22

 

(HAYWARD, 1993, p.149). Mas, com Roy, a mulher cumpre uma trajetória, fato que não 

ocorria com a maioria das personagens femininas do romance do Terroir. Além disso, ao 

representar a figura materna, a autora não deixa de revelar o mal-estar e o sofrimento das 

mulheres diante de uma vida de privações. Entretanto, esse descontentamento não se 

transforma em revolta.  

Essa é uma das características que diferenciam a produção literária de Anne 

                                                           
19

 No original:  […] devenir sa [Maria se refere à Eutrope Gagnon] femme et continuer la vie d’à présent, dans 

une autre maison de bois, sur une autre terre mi-défrichée… Faire le ménage […] à travers toute une longue vie 

terne et dure… […].  
20

 Referência à personagem Alphonsine Moisan, do romance Trente Arpents, de Ringuet (1967), publicado em 

1938.  
21

 No original: [...] son existence et sa valeur commencent et finissent dans le rôle d’épouse et de mère auquel 

elle est destinée de tout temps.  
22

 No original: Mère plutôt que femme.    



40 

 

Hébert em relação a vários textos que a antecederam, como, por exemplo, os das já 

mencionadas Laure Conan, Gabrielle Roy, Germaine Guèvremont, entre outras.  Anne Hébert 

também apresenta mulheres cujas vidas se resumem ao papel de mães. No entanto, a 

representação da figura feminina nessa autora, alcança outra configuração, pois essas mães 

podem ser más, e a mulher é capaz de crueldade, de revolta e de violência (SAINT-MARTIN, 

1989).  Hébert “deixa que, em seus livros, a voz mais silenciada de todas, a das mulheres, 

exploda com toda a sua força criativa e contestadora” (VELLOSO PORTO, 1989, p. 69), 

como veremos em seguida. 

Toda a problemática da opressão feminina se apresenta na pronúncia de Hébert de 

maneira contundente, através das situações em que é descrito o funcionamento da sociedade 

patriarcal. A escrita de Hébert choca, porque suas imagens são fortes: há sangue, estupro, 

assassinato, enfim, violência física ou verbal.  

Em Les enfants du sabbat, por exemplo, há muita presença de sangue: “Como a 

menina sagrava muito, o diabo, deixando-a, disse-lhe que era o sangue do porquinho degolado 

que lhe escorria por entre as coxas e não seu próprio sangue”
23

 (ES, p. 45) ou : “Ela 

[Philomène] mergulha suas mãos nos tachos de sangue que lhe estendem as crianças, oferece 

de beber a toda a assembleia”
24

 (ES, p. 43) e, ainda : “A dama do mais precioso sangue, sou 

eu! Grita irmã Julie [...] Pernas abertas, chamuscadas de sangue [depois de ter dado à luz uma 

criança]”
25

 (ES, p. 184). Vários críticos viram nessa presença marcante de sangue, quase 

sempre ligada às funções biológicas do corpo feminino, um desafio aos tabus que o 

consideram impuro. English e Viswanathan (1981) exploram, em seu artigo, o contexto das 

estruturas do imaginário e a organização própria desse romance que conferem, a essa visão 

marcante do “sangue”, sua força e sua expressividade.   

Quanto à violência, convém sublinhar que ela não é atribuída apenas ao homem. 

Mas, para a mulher hebertiana, com poucas exceções, a revolta através da violência é o único 

meio de libertação.
26

  Em Kamouraska, Élisabeth grita: “Amor, amor, eu te mordo, te bato, te 

mato”
27

 (K, p. 9) e experimenta sentimentos ditos não nobres, a saber, o desejo de ver seu 

marido morto. Em Le Torrent, Claudine Perreault, através de um ato violento, causa a surdez 

                                                           
23

 No original: Comme la petite fille saignait beaucoup, le diable, en la quittant, lui dit que c’était le sang du 

petit cochon égorgé qui lui coulait entre les cuisses et non son propre sang. 
24

 No original:  Elle [Philomène] trempe ses mains dans les bassines de sang que lui tendent les enfants, offre à 

boire à toute l’assemblée. 
25 No original: La dame du plus précieux sang, c’est moi ! Crie sœur Julie [...]. Jambes ouvertes, ruisselantes de 

sang.  
26

 Lori Saint-Martin (1989) faz um estudo mais amplo da revolta das personagens em Anne Hébert. 
27

 No original: Amour, amour,je te mords, je te bats, je te tue. 
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de François, seu filho, como dito parágrafos atrás.   

Outra característica distintiva de Hébert é a preocupação em considerar as 

implicações sociais quando aborda a experiência feminina. Em sua obra, uma mãe não é 

simplesmente má (evoquemos mais uma vez Claudine, de Le Torrent), ou uma mulher não é 

louca ou leviana por razões ontológicas (SAINT-MARTIN, 1989). A autora aponta as causas 

sociais que levam, por exemplo, uma mulher a não querer corresponder à imagem de mãe e 

dona de casa altruísta que espera o Quebec católico dos anos cinquenta e sessenta. Além 

disso, Hébert revela o sofrimento vivido por aquelas mulheres que abafam suas próprias 

aspirações para se conformarem a um modelo familiar e social para o qual não têm inclinação.  

Nesse ponto, é importante ressaltar, como antecipado, que a ideologia clerical, 

extremamente enraizada na cultura quebequense, é constantemente denunciada em Hébert.  A 

ideologia católica dominou por muitos anos os espíritos dos quebequenses. O incentivo à 

formação de famílias numerosas justificou-se pelo desejo do clero de preservar a língua e a 

cultura francesas. O forte controle da Igreja “deixou marcas profundas no imaginário 

feminino que viveu essa influência como castração da sexualidade e da feminilidade” 

(BERND, 2005, p. 456). Ainda evocando o romance Les enfants du sabbat, nota-se que a 

trama se passa principalmente num convento, havendo constante justaposição da vida de irmã 

Julie em seu exterior, a saber, na cabana da montanha de B...,
28

 e a imobilidade e hipocrisia 

presentes no monastério. Ao ritual de feitiçaria da cabana de B..., contrapõe-se a monotonia 

das orações irrefletidas em latim. A imagem de abafamento e de aprisionamento está presente 

em todo o romance como uma alegoria de uma sociedade presa às tradições e crenças que a 

impedem de evoluir.  

Observa-se, quase sempre, que as personagens femininas da obra hebertiana, 

influenciadas pela ideologia católica, transmitem às suas filhas o legado da repetição da 

mulher submissa. Já as mulheres que estão à margem da sociedade e que não são 

influenciadas pela ideologia clerical, como é o caso de Philomène, mãe de irmã Julie, 

transmitem às suas filhas a liberdade e o prazer de viver. Após a morte de seus pais, Julie é 

recebida no convento graças à “bondade” da irmã superiora que a aceita sem nenhuma 

referência. No convento, a irreverência, a alegria ou a revolta de Julie chocam as outras freiras 

que afirmam, quando qualquer coisa ruim acontece: “Todo o mal vem de irmã Julie, isto é 

certo. O que sabemos desta freirinha que entrou aqui sem dote e sem currículo?”
29

 (ES, 
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 Nome do local, da forma como está escrito no romance. 
29

 No original: Tout le mal vient de sœur Julie, c’est certain. Que savons-nous de cette petite sœur, entrée ici 

sans dot et sans curriculum vitae?   
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p.141). Certo dia, numa missa às vésperas de fazer os seus votos definitivos, irmã Julie 

rememora sua vida e sua experiência na casa da montanha de B.... Nesse momento, os 

contrastes e as comparações entre os ritos católicos e os da feitiçaria são inegáveis. A prática 

da feitiçaria vem, nesse caso, substituir os ritos da religião católica. É pertinente assinalar que, 

nesse romance de  Hébert, a personagem da “feiticeira” evoca uma geração de mulheres que 

transmite umas às outras a força e a vitalidade
30

.  

A esse respeito, podemos afirmar que o tema da genealogia feminina tão discutida 

por Irigaray também faz parte das preocupações da autora quebequense em estudo; em um 

congresso em Montreal ela faz a seguinte declaração:  

 

Eu penso que também é necessário [...] que nós afirmemos que existe uma 

genealogia de mulheres. Genealogia de mulheres na nossa família: afinal, 

nós temos uma mãe, uma avó, uma bisavó [...] Tentemos nos situar para 

conquistar e conservar nossa identidade nessa genealogia feminina
31

 

(IRIGARAY, 1981, p. 29-30).  

  

 Em Les enfants du sabbat, temos o exemplo da feiticeira Philomène que 

transmite à sua filha Julie alguns valores positivos. No trecho a seguir, quase como resposta à 

conclamação de Irigaray, Julie evoca seus dons de feiticeira herdados de sua mãe e de sua 

avó:  “Eu os amedronto porque tenho os olhos amarelos, como minha mãe e minha avó. Toda 

uma descendência de mulheres com olhos viperinos, vindas de velhos países, desembarcadas 

aqui, há trezentos anos, com seus poderes e seus feitiços como bagagem [...]”
32

 (ES, p. 86).  

A herança maternal até certo ponto positiva de Julie, contudo, é uma exceção na 

obra de  Hébert, pois nos seus textos há um leque de mães ausentes ou más. No caso de Julie, 

porém, a imagem da feiticeira aparece como símbolo de libertação da mulher, traço que é 

recorrente no contexto quebequense. Como sublinha Núbia Hanciau (2001, p. 259) :  

 

[...] mais do que protagonistas vítimas, rebeldes, histéricas, possuídas ou 

loucas, Hébert [faz] surgir no romance heroínas que promovem a feiticeira, 

                                                           
30

 Cumpre assinalar que muitas escritoras escolhem figuras femininas depreciadas pela tradição, entre elas a 

“feiticeira”, e as reabilitam em seus textos, imprimindo-lhes valores positivos, como ocorre nesse romance de 

Hébert. Para saber mais sobre esse assunto, sugerimos a leitura de Saint-Martin (1997) e Núbia Hanciau (2001) 

que estudam a figura da feiticeira na literatura, a primeira no contexto quebequense, e, a segunda, nos contextos 

quebequense e antilhano.  
31

 No original: Je pense qu’il est nécessaire aussi […] que nous affirmions qu’il existe une généalogie de 

femmes. Généalogie de femmes dans notre famille : après tout, nous avons une mère, une grand-mère, une 

arrière grand-mère […] Essayons de nous situer pour conquérir et garder notre identité dans cette généalogie 

féminine.  
32

 No original: Je leur fais peur parce que j’ai les yeux jaunes, comme ma mère et comme ma grand-mère. Toute 

une lignée de femmes aux yeux vipérins, venues des vieux pays, débarquées ici, il y a trois cents ans, avec leurs 

pouvoirs et leurs sorts en guise des bagages […].  
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transformada e travestida de novos valores, dinâmica, ativa e criativa. 

 

A experiência da maternidade como forma de opressão é muito frequente na 

literatura quebequense de autoria feminina. Anne Hébert também a explora, denunciando a 

submissão  da mulher ao seu corpo reprodutor: “Uma mulher ri [...] escuta-se com dificuldade 

o que ela diz. Trata-se de família numerosa, de bebês muito grandes que é preciso colocar no 

mundo à custa de dores pavorosas”
33

 (ES, p. 42). Mas a autora não se limita a descrever esse 

aspecto da condição feminina, pois mostra diferentes formas de resistência por parte das 

mulheres.  

É ainda no seio da família que se estabelece outro problema ligado à condição 

feminina e igualmente abordado por Hébert: o conflito da identidade ou do nome próprio. Ao 

longo do romance Le premier jardin, há uma reflexão significativa a esse respeito:  

 

Guillemette Thibault é um belo nome para se ter toda vida, sem nunca trocá-

lo pelo nome de um estrangeiro que a tomaria por esposa. Ela já recusou dois 

pretendentes [...]. O que ela mais temia no mundo, que lhe tomassem o seu 

nome, aconteceu em seguida. Após dois anos de noviciado, ela se tornou 

irmã Agnès-de-la-Pitié, e nunca mais se ouviu falar de Guillemette 

Thibault
34

 (HÉBERT, 1988, p. 87).  

 

 Como se vê, as mulheres quase sempre perdiam seus nomes, seja por causa do 

casamento ou da vida religiosa
35

. A importância capital do nome próprio também é evocada 

em Kamouraska: “‘Élisabeth’. Ele [Georges Nelson] chamou-me pelo meu nome. Pela 

primeira vez. Eu abaixo a cabeça para esconder minha alegria”
36

 (K, p. 125). Para essa 

personagem, ser chamada pelo nome próprio é ter sua identidade e individualidade 

reconhecidas. 

 

1.4 Anne Hébert e a tradução feminista 

 

Podemos notar, portanto, que a obra de Hébert tem papel significativo no cenário 

                                                           
33

 No original: Une femme rit [...] on entend à peine ce qu’elle dit. Il est question de famille nombreuse, 

d’enfants trop gros qu’il faut mettre au monde dans des douleurs épouvantables.  
34

 No original: Guillemette Thibault, c’est un beau nom à porter toute sa vie, sans jamais en changer pour le 

nom d’un étranger qui la prendrait pour femme. Elle a déjà refusé deux prétendants […]. Ce qu’elle craignait 

plus que tout au monde, qu’on lui prenne son nom, est arrivé par la suite. Après deux ans de noviciat, elle est 

devenue sœur Agnès-de-la-Pitié, et on n’a plus jamais entendu parler de Guillemette Thibault. 
35

 Lori Saint-Martin (1999) faz uma análise mais aprofundada da questão da identidade feminina e do nome 

próprio em Le nom de la mère...  
36 No original: ‘Elisabeth’. Il [Georges Nelson] m’a appelée par mon nom. Pour la première fois. Je baisse la 

tête pour cacher ma joie . 
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quebequense em que surge, no decorrer dos anos sessenta e setenta − anos em que se registra 

o movimento feminista literário e o aumento da criação literária au féminin. A partir de 1980, 

porém, passado o período do feminismo radical, a écriture au féminin explora novas formas 

de subjetividade. As escritoras se voltam mais para os temas da memória, do cotidiano, da 

intimidade, e a reflexão sobre si é acompanhada de uma reflexão sobre as relações que se 

estabelecem entre o eu e o outro (RESCH, 2009). Assim, em 1980 Yollande Villemaire 

publica o romance La vie en prose no qual ela destina um espaço importante para refletir, 

entre outros assuntos, sobre a escritura, através da técnica da intercambialidade dos papéis e 

dos discursos femininos que se entrecruzam e invadem o domínio da enunciação. Com isso, 

uma multiplicidade de discursos e de vozes emerge do texto: várias mulheres, Vava, Maud, 

Nane, Marlene e muitas outras tomam a palavra sem seguir uma ordem linear e os seus 

discursos se confundem e são circulares. Assinala-se aqui a importância do bavardage 

féminin, ou seja, “tagarelagem feminina” e a não preocupação com defesas de teses políticas 

explícitas, características que podem ser facilmente encontradas em obras escritas por 

mulheres a partir dos anos oitenta. Outra particularidade da écriture au féminin que a 

diferencia de outros tipos de escrita é fundamentalmente a não preocupação com as fronteiras 

entre teoria, ficção e autobiografia, relações que podem ser exploradas simultaneamente num 

só texto buscando fazer surgir um “discurso plural, coletivo, intercambiável”
37

 (RESCH, 

2009, p. 142). 

 Oriunda dessa intensa produção literária (escrita feminina, escrita feminista e 

écriture au féminin), a tradução feminista começa aos poucos a definir o seu papel e a sua 

prática no Canadá. Diante de escritos feministas, muitos deles de natureza experimental, os 

tradutores tiveram de assumir uma posição crítica diante do seu oficio, e não poderiam mais 

considerar o seu trabalho apenas como o transporte de conteúdo de uma língua para outra, 

mas deveriam assumir o papel de co-criador do texto de partida. Essa prática valoriza a 

reescrita e a criação, e desperta, no tradutor, a necessidade de refletir sobre o seu papel diante 

da tradução. 

A pesquisa em tradução e gênero no Canadá torna-se visível a partir dos anos 

oitenta (VON FLOTOW, 2006)
38

. Nesse período, são organizados encontros, conferências, 

colóquios, e há a fundação de várias editoras feministas (The Women’s Press, Éditions de 

Pleine Lune,  Éditions du remue-ménage). Há ainda comentários da academia e traduções que 

                                                           
37

 No original: [...] parole plurielle, collective, interchangeable.    
38

 Luise von Flotow (2006) explica as origens dos trabalhos em gênero e tradução no Canadá no artigo 

“Feminism in Translation: the canadian fator”.  Sherry Simon (1996) também trata desse assunto no livro 

Gender in Translation. 
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trazem, em prefácios e introduções, comentários do tradutor, que discute os aspectos 

subjetivos do seu trabalho.  

Todas essas atividades foram contribuindo para a constituição de um novo campo 

de pesquisa. Mas foi precisamente em 1986 durante um evento organizado pela American 

Literary Translator’s Association, isto é, “Associação Americana de Tradutores literários”, 

que contou com a participação de Sherry Simon, Suzanne de Lotbinnière-Harwood, Barbara 

Godard e Kathy Mezei, que houve uma tomada de consciência sobre o surgimento de uma 

nova prática de tradução no Canadá. Sherry Simon (1996, p. VII, grifo nosso)
39

, editora dos 

anais desse evento, explica: “Foi somente ao final de nossas discussões que percebemos que 

algo novo havia surgido. Nascia uma prática que poderíamos chamar de tradução feminista 

canadense”
40

. Importa observar que, durante esse evento, as falas de Barbara Godard e 

Lotbinière-Harwood, foram recebidas com certa hostilidade por alguns tradutores literários 

presentes, pois muitos deles  ainda acreditavam que tradução “é um evento apolítico, e o 

tradutor um condutor inocente”
41

 (VON FLOTOW, 2006, p.18).  

Ressalte-se que essa nova prática de tradução que se formava no contexto 

canadense, impulsionada pela necessidade de tradução de textos feministas quebequenses para 

o Canadá inglês, caracterizou-se não apenas pela demanda de um mercado, mas também por 

reflexões teóricas que contribuíram para definir essa área de estudo. Quatro pesquisadoras 

canadenses se destacam: Barbara Godard, Susanne de Lotbinière-Harwood, Luise von Flotow 

e Sherry Simon.  

Cumpre então, nesse contexto, retomar a tradução do poema hebertiano Le 

tombeau des rois (1953), realizada por Frank Scott que, conforme afirmamos, despertou, pela 

primeira vez no Canadá, uma discussão sobre gênero em tradução.  Esse fato é significativo e 

suscitou o interesse subsequente por parte da crítica feminista em torno da produção literária 

de Anne Hébert. É pertinente lembrar que foi Anne Hébert quem chamou a atenção de seu 

tradutor para um aspecto que ocultava o feminino na tradução desse poema. Lê-se no original:  

 

[...] 

(En quel songe   

Cette enfant fut-elle liée par la cheville 

Pareille à une esclave fascinée ?)   

 

Na primeira tradução de Scott lê-se: 
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 Optamos por manter a paginação original em algarismo romano. 
40

 No original: It was only as our discussions came to an end that we realized that something new had emerged. 

A practice we could call Canadian feminist translation had come into existence. 
41

 No original:  [...] is an apolitical event, and the translator an innocent conduit.  
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(In what dream 

Was this child tied by the ankle 

Like a fascinated slave?) 

 

Observamos que a tradução não assinala que a criança é uma menina, o que é 

indicado em francês por “cette enfant”, “esclave fascinée”, “liée”. Lembramos que o “e” 

constitui a marca do feminino quando colocado no final de adjetivos (fascinée = fascinada) e 

do particípio passado dos verbos (liée = ligada), e que “cette” é o adjetivo demonstrativo 

referente ao feminino, correspondente a “esta” ou “essa”.  

A voz enunciada nesse poema é a de uma menina e reforça um leitura 

emblematizada por alguns críticos, como Mezei (1986), de que se trata de um estupro ritual. 

O que está em cena é uma jovem que desce ao túmulo dos reis e é violentada pela mão pesada 

da morte remetendo a um passado patriarcal. Transcrevemos o excerto relativo a essa 

passagem no poema, na tradução de Hanciau (2009, p. 62-63): “Ávidos da fonte fraterna do 

mal em mim; / Eles me deitam e me bebem; / Sete vezes, conheço o torno dos ossos; / E a 

mão seca que procura o coração para parti-lo”.
42

 Ora, o poema em questão traz vários sinais 

que marcam a importância do sexo da voz enunciada no decorrer dos versos. O leitor do texto 

em francês percebe isso claramente.  

Após a intervenção de Anne Hébert, Scott resolveu o problema de gênero no 

trecho citado acima substituindo “the ankle” (o tornozelo) por “her ankle” (o tornozelo dela).  

Cumpre mencionar que esse exemplo foi evocado por vários críticos e toda a discussão entre 

Hébert e Scott em torno da tradução em foco foi publicada em Dialogue sur la traduction 

(1970).  Kathy Mezei (1986) observa, contudo, que, embora outros tradutores desse poema 

tenham tido acesso a esse debate e à tradução de Scott, a resposta de muitos para esse 

problema assinala uma ausência de sensibilidade em relação a quem fala nos versos (uma 

mulher), insensibilidade para o significado da diferença sexual e, ainda, para as diferentes 

manifestações de gênero nas línguas inglesa e francesa.   

Exemplos de querelas como essa que originou o texto Dialogue sur la traduction, 

são abundantes e servem para ilustrar a chamada “tradução feminista”. Lotbinière-Harwood 

(1991), por exemplo, comenta um trabalho de tradução que ela fez. Trata-se da tradução de 

um livro de Jovette Marchessault intitulado La terre est trop courte, Violette Leduc, que inclui 

citações da obra de Leduc, La bâtarde. Harwood não quis usar a tradução publicada de La 
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 No original: Avides de la source fraternelle du mal en moi; / Ils me couchent et me boivent; / Sept fois, je 

connais l’étau des os; / Et la main sèche qui cherche le cœur pour le rompre (HÉBERT, 2009, p. 62-63). 
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bâtarde e propôs sua própria tradução para a frase abaixo transcrita. Leduc autorizou o uso da 

tradução de Harwood e não a publicada. 

 Vejamos a frase retirada do livro La bâtarde de Violette Leduc, de 1964: “Je 

suis née brisée. Je suis le malheur d’une autre. Une bâtarde, quoi !” Na versão do tradutor 

 Derek Coltman’s,  publicada em 1965, lemos : “I was born broken. I am someone else’s 

misfortune. A bastard!”  

  O leitor da versão de Coltman’s não toma conhecimento de que se trata da 

infelicidade de uma mulher, uma vez que o tradutor optou por “someone else”, que 

corresponde a “alguém”. No texto em francês isso é explicitado pelo pronome indefinido 

feminino “une” em: “le malheur d’une autre”. A tradução proposta por Harwood foi: “I was 

born broken. I am another woman’s sorrow, a bastard”, em que ela inclui o vocábulo 

“woman” (mulher).  

 Outro exemplo pode ser observado no artigo de Von Flottow (1991, p. 75), em 

que ela menciona a tradução da seguinte frase, da obra L’Euguélionne, de Louky Bersiannik, 

que remete ao aborto: “Le ou la coupable doit être punie ». Howard Scott (1984) para dar 

ênfase ao fato de normalmente ser a mulher a considerada culpada pelo aborto, o que é 

ressaltado no texto francês que traz a marca do feminino no particípio passado “punie” 

(punida), propõe a seguinte tradução inglesa : “The guilty one must be punished, whether she 

is a man or a woman”, que indica a culpa da mulher pela opção pelo pronome pessoal 

feminino “she” (ela).  

Cumpre-nos salientar que a tradução feminista se utiliza de técnicas 

intervencionistas para operar a reescrita de um texto, porém, conforme assinala Godard (2009, 

p. 139): “A intervenção feminista na teoria e na prática da tradução não se limita [à] análise 

de lacunas na tradução de textos de mulheres por tradutores masculinos, mas se debruça sobre 

toda a problemática da autoria textual e da transmissão do saber”. 

E ainda, conforme observa Sherry Simon (1996), a tradução feminista reformula a 

questão da fidelidade do tradutor que não é mais direcionada para o autor nem para o leitor, 

mas para o projeto de escrita, um projeto em que ambos, escritor e tradutor participam. 

Nessa perspectiva, é relevante sublinhar que teóricas do discurso feminino e 

tradutoras feministas baseiam o seu trabalho em questões de identidade e diferença.  O seu 

projeto de tradução está ligado à crítica literária feminista e aos estudos de gênero que se 

ocupam da posição da mulher na nossa sociedade patriarcal (ALMEIDA, apud AGUIAR, 

2003).  

Fazem parte das estratégias feministas de tradução a não observância de regras 
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gramaticais e sintáticas, assim como a fragmentação da linguagem e o desmembramento de 

palavras com o objetivo de explicitar o que está implícito (AGUIAR, 2003). A tradução 

feminista não se preocupa com imparcialidade, o que pretende ao contrário é revelar como a 

língua-alvo não é neutra (IRIGARAY, 1985). Conforme assevera Aguiar (2003, p. 16), essa 

interferência explícita no texto que está sendo traduzido é “vista, por alguns, como um ato 

ético, pois seu trabalho é discutido nos prefácios e nas notas de pé de página que acompanham 

as traduções”. 

As discussões elaboradas por tradutoras feministas em prefácios e notas de rodapé 

travam, na maior parte das vezes, um diálogo com outras tradutoras feministas. Essa prática 

enfatiza que o tradutor não é um filtro, um mero transmissor de conteúdo de uma língua para 

outra, pois acredita-se que tradução é, antes de mais nada, uma leitura. Nesse diálogo, há 

casos em que o tradutor agradece a outros acadêmicos ou tradutores, como o faz Barbara 

Godard, mostrando a importância de um grupo pequeno e próximo com quem trabalha, 

discute, troca ideias e que o apoia (VON FLOTOW, 2006).  

Esse diálogo revela como a problemática entre gênero e tradução contribui para 

mostrar quão complexo é o processo tradutório, pois este envolve questões de diferentes 

ordens, políticas, linguísticas, culturais, entre outras. Com isso, constata-se que a tradução 

“produz conhecimento e significado e não apenas repetições”
43

 (VON FLOTOW, 2007, p. 

95), como ilustra, entre outras, a tradução do poema Le tombeau des rois para o inglês. 

Voltando, assim, à tradução da obra de Anne Hébert, é salutar lembrar que o 

poema Le tombeau des rois não foi o único que suscitou discussão sobre um problema 

relacionado às questões de gênero. A tradução de  Kamouraska (1970), realizada por Norman 

Shapiro e publicada nos Estados Unidos em 1973, também chamou a atenção da crítica, 

embora não se refira a marcas do feminino na linguagem.  Foi a professora Shirley Fortier 

(2001) quem observou que a personagem Élisabeth d’Alnières não é a mesma no romance que 

foi apresentado para o público através da tradução. Afirma que as escolhas do tradutor 

camuflaram as características feministas do texto de partida, passando a imagem de uma 

Élisabeth menos decidida e menos inconformada com sua situação de clausura doméstica.  

Para ilustrar esse aspecto apontado pelo trabalho mencionado, vejamos dois 

exemplos esclarecedores. Para a declaração de Élisabeth em Anne Hébert: “Amour, amour, je 

te mords, je te bas, je te tue”
44

  (K, p. 9) , lê-se na tradução de Shapiro: “My love, my love. 

                                                           
43

 No original: [...] translation produces knowledge and meaning and not just repetitions. 

44 Traduzido para: “Amor, amor, eu te mordo, te bato, te mato”.  
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Let me bit you, beat you, kill you” (T, p. 3). Ora, Élisabeth não é uma mulher que implora ou 

pede permissão. Nesse caso, o let (deixe) torna a ação menos afirmativa e não testemunha o 

controle físico atribuído à mulher.   

Vê-se, no próximo exemplo, que o tradutor insere um novo elemento ao texto de 

partida, que novamente inclui um pedido de permissão. A personagem de Hébert no caso diz 

o seguinte: “Docteur Nelson, je vous aime farouchement jusqu’à désirer franchir avec vous 

les sources de votre enfance”
45

 (K, p. 122). Na tradução, ela se transforma: “I will love you 

wildly, madly,  Doctor Nelson. Please, let me go with you [...] back to your childhood”
46

 (T. 

p. 117). A inclusão de Please, let me  (Por favor, deixe-me) atenua a personalidade forte e 

decidida de Élisabeth.  

Importa ressaltar que esses exemplos são apenas ilustrativos de uma problemática 

mais ampla, porque é o conjunto de diferentes escolhas que desvirtuou a atmosfera bem como 

a personalidade da personagem do texto de partida. Essas escolhas refletiram-se na recepção 

crítica da obra em 1973. Fortier menciona, em seu trabalho, títulos de artigos e de resenhas do 

romance que aproximam sua autora do romantismo inglês. 

Lembramos que esse foi um dos estudos que nos levaram à definição do objetivo 

do nosso trabalho: observar as marcas feministas nas traduções brasileiras de Anne Hébert. 

Não devemos nos esquecer, porém, que essa tradução de Shapiro tem o valor de ter sido a 

primeira versão de Kamouraska para o mundo anglófono e, desse modo, atendeu ao objetivo 

de divulgar o romance, mesmo apresentando a personagem principal menos lúcida e 

independente. Ela popularizou o nome de Anne Hébert entre os leitores de língua inglesa.   

 

1.5 Leituras feministas de Anne Hébert 

 

Os estudos suscitados pela tradução de Anne Hébert são significativos e justificam 

a importância da autora no que se refere às discussões sobre a escrita praticada por mulheres 

no Quebec, bem como às discussões sobre a diferença sexual em tradução. Logo, inserida 

nesse contexto, a escrita de Hébert passa a ser lida à luz de textos críticos e teóricos numa 

perspectiva feminista, conforme mencionamos na introdução.  

Carece esclarecer, porém, que a classificação das obras do nosso corpus como 

                                                           
45 Traduzido para: “Doutor Nelson, amo-o loucamente a  ponto, de desejar transpor com você o limiar de sua 

infância” (TK, p. 117). 
46

 Traduzido para: “Eu o amarei descontroladamente, loucamente, Doutor Nelson. Por favor, deixe-me ir com 

você [...] de volta à sua infância”.    
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feminina ou de perspectiva feminista ultrapassa o nosso propósito para este trabalho. 

Entretanto, é pertinente assinalar que essas definições não são unívocas e que definir literatura 

feminista, por exemplo, não é tarefa fácil, nem mesmo quando uma obra enfatiza uma 

representação e um conteúdo ideológico declarado como feminista. Isso, por causa da 

natureza plural da ideologia feminista e de suas diversas manifestações políticas e culturais 

(FELSKI, 1989).  

Assim, no contexto deste trabalho, entendemos como “feminismo” tudo o que 

podemos observar como uma crítica ao patriarcado. Isso aproxima a nossa perspectiva da 

teoria  proposta por Rita Felski, em Beyond feminist aesthetics (1989, p. 46), em que a autora 

define literatura feminista de uma maneira ampla, considerando “todos aqueles textos que 

revelam uma consciência crítica da posição subordinada das mulheres e da categoria gênero 

como problemática, independentemente do modo como isso é enunciado”
47

. 

Partindo disso, não podemos negligenciar os aspectos intelectual, social, político e 

cultural de Anne Hébert, pois esses influenciaram a sua escrita, avultando-se  “sensível à 

condição feminina, sensibilidade que é transformada em solidariedade e engajamento” 

(HANCIAU, 1999, p. 323). Todos esses aspectos também produziram textos críticos, 

conforme destacamos anteriormente, escritos que assinalam temas relevantes para o 

feminismo e que podem ser lidos em Anne Hébert: o relacionamento mãe e filha, a 

sexualidade das mulheres, a dificuldade da mulher de passar do status de objeto para sujeito, 

enfim a opressão que exerce a sociedade patriarcal sobre as mulheres. Lembremos novamente 

de Rita Felski (1989, p. 7) que afirma: “uma relação entre literatura e feminismo somente 

pode ser estabelecida se um texto aborda temas de algum modo relevante para as 

preocupações feministas”
48

.  

Alarga-se assim o conceito de literatura feminista ou de perspectiva feminista. 

Assinale-se, porém, que, mesmo depois de ultrapassada a discussão sobre o grau de 

feminismo na obra de Anne Hébert, esse continua sendo um tema que, para alguns, é evidente 

e, para outros, problemático, visto que a escritora não assume um discurso feminista que beire 

o panfletário, condição necessária para muitos críticos – talvez os mais radicais – para se 

considerar um texto como sendo feminista.  

Entretanto, é pertinente assinalar que nós compartilhamos da opinião de 

estudiosos de Hébert que entendem que, na autora, manifesta-se “a intenção de denunciar a 

                                                           
47

 No original: [...] all those texts that reveal a critical awareness of women’s subordinate position and of gender 

as a problematic category, however this is expressed. 
48

 No original: [...] a link between literature and feminism can only be established if a text addresses themes in 

some way relevant to feminist concerns. 
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violência e as injustiças a que as mulheres são subjugadas”
49

 (BISHOP, 1993, p. 201). Tal 

intenção vai ao encontro da constatação da professora e pesquisadora Isabelle Boisclair, da 

Universidade de Sherbrooke no Quebec, que situa a aparição dos primeiros textos feministas 

por volta de 1960. Para ela, o romance Les chambres de bois (1958), de Hébert, prefigura a 

revolução feminista no sentido de que anuncia um programa de emancipação que se realizará 

nos anos subsequentes (BOISCLAIR, 2004).     

Lembramos que Hébert não se filiou a nenhum grupo e que sua obra não é 

vinculada a nenhuma corrente literária no Quebec e nem na França (BIRON, 2007). É através 

das representações que nos oferece, da trama romanesca, do poder e da eficácia da sua palavra 

poética, que ela apresenta a sua visão de mundo, que ela revela o seu descontentamento em 

relação à sociedade quebequense de sua época. Assim, diferentemente de escritoras como 

Nicole Brossard, France Théoret e Madeleine Gagnon, que são militantes e cujas obras vemos 

claramente  uma intenção política, Hébert se mantém discreta e declara:  “eu, eu nunca 

explico, eu faço ver as coisas, eu as vejo, mas não as explico”
50

 (DUBÉ, ÉMOND, 

VANDENDORPE, 1978, p. 33). Pois é desse modo, com um olhar feminino, que a  autora 

não cessa de mostrar que  “as mulheres gritam sua angústia, sua tristeza e seu ódio diante de 

um mundo que as ludibriou”
51

 (AONZO, 1981,  p. 26).  

Diante do que foi exposto até agora, podemos dizer que Anne Hébert é consciente 

de que a linguagem pode ocultar o feminino, mostrando-se sensível às questões ligadas à 

condição de gênero.  Seus textos abordam a realidade a partir de uma perspectiva feminista, 

conferindo um espaço importante para a experiência feminina. E, ainda, revela que o 

patriarcado não tem nada de triunfante, como observa Marilyn French (1990), ao discorrer 

sobre uma possível estética feminista em literatura. Veremos, no nosso corpus, que a 

ideologia patriarcal impõe uma limitação avassaladora às mulheres e que é responsável pela 

destruição de muitas famílias, além de também causar a ruina de um vilarejo em Les fous de 

Bassan.  

De acordo com as discussões apresentadas neste capítulo e, mais particularmente, 

partindo da proposta de leitura de Rita Felski para escritos feministas ou de perspectiva 

feminista, podemos afirmar que um texto não precisa falar ou denunciar abertamente e 

diretamente os artifícios do patriarcado para oprimir as mulheres. Pois, “as obras de arte não 

                                                           
49

 No original: [...] l’intention de dénoncer la violence et les injustices que subissent les femmes. 
50

 No original: [...] moi je n’explique jamais, je fais voir les choses, je les vois, mais je ne les explique pas.  
51

 No original: [...]les femmes crient leur angoisse, leur détresse et leur haine face à un monde qui les a leurrées.  
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são mensagens ideológicas, mas explorações da contradição”
52

 (SMART, 1988, p. 33).  A 

partir disso, verificamos que, em Hébert vemos o funcionamento da sociedade patriarcal e a 

sua reprovação às artimanhas usadas para manter as mulheres enclausuradas no universo 

doméstico, privadas de toda forma de acesso ao cultural, à educação, enfim, ao 

desenvolvimento de suas diversas habilidades. Nas malhas dos escritos de Anne Hébert são 

tecidas as contradições que sobressaem de um sistema que oprime as mulheres e, mais ainda, 

aponta para a impossibilidade de transformações sem que haja de fato reconhecimento da 

mulher e de seu status de sujeito na História (SMART, 1988). 

Observar como essas características insurgem-se nas traduções brasileiras de 

Kamouraska (1970), Les fous de Bassan (1982) e La cage (1990) constituirá nosso objetivo 

nos capítulos seguintes. Esclarecemos que, nas nossas análises, se encontrará subjacente a 

importância dos contextos para os estudos da tradução, porque são os contextos que “formam, 

influenciam, permitem ou proíbem certas versões de certos textos em certos tempos”
53

 (VON 

FLOTOW, 2005, p. 39).   

A importância dos contextos é tanto destacada pelos estudos da tradução ligados à 

tradução feminista (VON FLOTOW, 2005), quanto, entre outras correntes, pelos estudos 

descritivistas da tradução, nos quais podemos incluir os textos de Lefevère. Para esse teórico, 

aqueles que traduzem ou estudam reescritas devem se perguntar frequentemente: “quem 

escreve, por que, sob que circunstâncias e para que público” (LEFEVERE, 2007, p. 21). 

Dessa forma, devem ser considerados os contextos em que uma obra foi escrita e, igualmente, 

os contextos em que foi reescrita.  

Segundo Lefevere (1992), o processo tradutório se desenvolve em quatro níveis – 

o da ideologia, o da poética, o do universo do discurso e o da linguagem –, sendo o da 

ideologia o primeiro que deve ser observado, pois a cultura de destino, com as posições 

ideológicas que aí circulam, delimita as escolhas do tradutor que almeja ver seu trabalho 

publicado e aceito. Também nesse ponto podemos observar uma concordância com as teóricas 

da tradução feminista uma vez que, em ambos os casos, diferentemente das teorias 

tradicionais de tradução que priorizam o nível linguístico, restringindo-se à análise de 

palavras e frases, há uma preocupação com o impacto da tradução numa determinada cultura. 

Essas reflexões foram relevantes na escolha do foco de análise deste trabalho, de modo a 

justificar a busca de traços feministas nos textos traduzidos integrantes do nosso corpus. 

                                                           
52

 No original: [...] les œuvres d’art ne sont pas des messages idéologiques, mais des explorations de la 

contradiction.  
53 No original: [...] shape, influence, permit or prohibit certain versions of certain texts at certain times. 
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É pertinente ressaltar que Lefevere é um crítico de traduções já realizadas, sua 

reflexão é descritiva, enquanto que as teóricas da tradução feminista chegam a propor 

estratégias de tradução. Nesse sentido, a fim de alcançar a emancipação (aspecto ideológico), 

as teóricas da tradução feminista recorrem à linguagem. Trata-se, mais precisamente, de um 

projeto de tradução em que está previsto que a libertação da mulher se dá, sobretudo, no nível 

da linguagem e, nesse caso, pretende-se com ela criar novas linhas de transmissão do 

conhecimento (SIMON, 1996, p. 39).  

Nos capítulos que se seguem, estarão subjacentes, nas análises, as reflexões de 

Lefevere, assim como as das teóricas da tradução feminista. Esclarecemos que não esperamos 

traduções feministas da obra de Anne Hébert, até porque, como já tratado, a autora não 

promove, em suas obras, subversões na linguagem que caracterizem a écriture au féminin. 

Porém, todas essas discussões servirão para identificarmos os traços feministas do texto 

hebertiano, que serão buscados, também, nas traduções brasileiras. Consideramos que a 

análise de um trabalho tradutório não pode ser aleatória, que a qualidade de uma tradução 

deve ser definida de acordo com os interesses envolvidos na “transposição” dos valores que se 

acredita que estejam contidos numa obra, e vai depender de quem a lê e a avalia. Por isso, 

esse tipo de análise só tem valia quando apoiada em uma teoria que justifique as críticas 

indicadas à tradução. Foi o que fez Fortier (2001), pois, para a teoria da tradução feminista, a 

versão inglesa de Kamouraska não atende aos seus princípios. Considerando-se que a escrita  

de Anne Hébert não procura ser apenas “universal”, mas trata do universo feminino numa 

perspectiva feminista, a atenuação dos elementos feministas no processo tradutório para outra 

língua implicará o desvirtuamento do projeto de escrita da autora, privando o público da 

cultura de destino de ter conhecimento de um aspecto fundamental de sua criação literária. 

Começaremos, no capítulo a seguir, a verificar se há ou não atenuação dos traços 

feministas observados na obra hebertiana, nas traduções brasileiras da autora em estudo, que 

integram o corpus deste trabalho. Partiremos do exame do romance Kamouraska e sua 

tradução A máscara da inocência, em que serão explorados os temas da maternidade, da 

sexualidade e da violência, recorrentes nos estudos feministas e presentes na produção de 

Anne Hébert. 
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CAPÍTULO 2 

 

Maternidade, sexualidade e violência em Kamouraska 

 

Les liens du mariage, c'est ça. Une grosse corde bien attachée pour s'étouffer ensemble. 
1
 

Anne Hébert 

 

O romance Kamouraska foi inspirado num fait divers ocorrido no século XIX. Em 

1973 motivou, por sua vez, a realização de um filme que leva o mesmo nome do romance, 

conforme assinalamos na introdução. A obra apresenta, como contexto histórico, o período da 

Rebelião dos Patriotas (1837-1838), época em que os britânicos detinham o controle da 

província do Quebec. As regras de conduta civil e as punições pelos delitos eram elaboradas e  

executadas pelos ingleses, e os julgamentos eram realizados numa língua à qual o acusado, 

geralmente francês e pobre, não tinha acesso, nem para entender o que falavam a seu respeito,  

nem para expressar a sua versão dos fatos. Essa problemática da língua, nos julgamentos  

realizados no período da colonização inglesa no Quebec, será também evocada em La cage, 

como veremos no último capítulo deste trabalho. Isso revela, uma vez mais, que Anne Hébert 

privilegia as questões que tocam o universo feminino, mas não deixa de lado preocupações 

ligadas à política de seu país.  

Kamouraska conta o drama vivido por Elisabeth d'Aulnières que, no início do 

romance, está ao lado de seu segundo marido, Jerôme Rolland, que está à beira da morte. 

Casada há 18 anos com este, no seu pensamento revive: os acontecimentos tumultuosos de 

seu passado, mais precisamente, seu casamento aos 16 anos com Antoine Tassy, o senhor de 

Kamouraska; sua paixão pelo médico George Nelson; as circunstâncias envolvendo a morte 

de seu primeiro marido, e o processo no qual ela é acusada de assassinato.  

O universo de Elisabeth é cuidadosamente caracterizado para mostrar a condição 

de humilhação e de submissão à qual a mulher da época retratada é destinada. A imagem 

frequente de Elisabeth à janela é símbolo de sua imobilidade
2
. Ela observa as pessoas que 

passam e contempla ao longe o caminho que leva ao campo. Essa imagem do campo é, para a 

personagem, um constante chamado à liberdade, além de despertar nela o desejo ardente de 

                                                           
1
 “Isso é que são os laços do matrimônio. Uma corda grossa bem presa para a gente se enforcar juntos” (TK, 

1972, p. 83). 
2
 Para o estudo de alguns símbolos em Kamouraska consultar Hanciau (1993). 
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retornar à sua infância: “Prisioneira da Rue Augusta e de Sorel. Tenho que libertar-me, 

encontrar outra vez a infância livre e forte que havia em mim”
3
 (TK, p.118). Sentindo-se 

estrangeira e marginal, Elisabeth observa os movimentos e a paisagem exterior enquanto ela 

mesma permanece imóvel no seio de um lar marcado pelos moldes patriarcais que a oprimem: 

“Fico à espreita. Soergo a cortina. Raspo a geada com as unhas. Sigo com o olhar a Rue 

Philippe que foge em direção ao campo”
4
 (TK, p. 182).  

Essa personagem é duplamente limitada, primeiro pela instituição do casamento − 

aspecto denunciado com frequência em Hébert − e, segundo, pela maternidade, porque, 

responsável por seus filhos, não pode simplesmente abandonar o esposo. Vítima de um 

primeiro marido abusivo e cansada de seus maus tratos, ela foge para a casa de suas tias em 

Sorel com seus dois filhos pequenos e se apaixona pelo médico George Nelson, chamado para 

tratá-la, uma vez que estava debilitada devido as gestações não espaçadas.  Grávida do 

amante, Elisabeth vê-se obrigada, apesar da aversão que lhe inspira a presença do marido, a 

planejar uma reconciliação para salvar sua reputação.  

Elisabeth é prisioneira de uma realidade sufocante e só lhe resta tomar a palavra 

para contar sua própria história. O ato de tomar a palavra não permitindo que outro narrador o 

faça por ela é símbolo de certa autonomia: “Digo ‘eu’ e passo a ser outra pessoa”
5
 (TK, p. 

110). Desde o início Elisabeth se impõe como narradora principal da sua história, levando o 

leitor a compreender as razões de seus tormentos
6
. Dessa forma, o tema da alienação e da 

libertação feminina é evocado mais uma vez por Hébert quando o romance revela o contraste 

entre o confinamento da personagem e suas tentativas de controlar a própria vida. A busca de   

identidade por parte de Elisabeth é uma constante no romance
7
.  

Assim, Hébert constrói uma Elisabeth que não corresponde à descrição da mulher 

quebequense tradicional na literatura. A autora afirma, em uma entrevista, que se trata de  

uma imagem que nos foi apresentada e enfatiza que a mulher quebequense nunca foi tão 

tradicional como quiseram nos convencer. Anne Hébert justifica seu ponto de vista afirmando 

que o caso de Elisabeth existiu, na medida em que acrescenta: 

                                                           
3 No original: Prisonnière de la rue Augusta et de la ville de Sorel. Me libérer. Retrouver l’enfance libre et forte 

en moi (K, p. 123). 
4 No original: Je fais le guet. Je soulève le rideau. Je gratte le givre avec mes ongles. Je suis du regard la rue 

Philippe qui s’échappe vers la campagne (K, p. 184). 
5 No original: Je dis “je” et je suis une autre  (K, p. 115).  
6
 Robert Harvey (1982) se interessou pela escrita retrospectiva que Elisabeth adotou durante o seu devaneio, 

porém ele não faz uma análise feminista do discurso dessa personagem. 
7
 Maria Luiza da Silva analisa a busca de identidade nesse romance a partir da simbologia da broderie [bordado] 

(1993). 
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Eu tentei criar a sua [de Elisabeth] essência, mas o gesto exterior que é 

aquele de ser amante de outro que não o marido e de estar inserida naquele 

meio, é verdade, não fui eu quem o inventou [...] é um fait divers que 

encontrei em um jornal
8
 (DUBÉ, ÉMOND e VANDENDORPE, 1978, p. 

33).   

 

É pertinente assinalar que o nosso corpus e outros escritos de Anne Hébert foram 

inspirados por faits divers. Segundo Anne Ancrenat (1997, p. 6), os faits divers são “ lugares 

do não memorável onde a história das mulheres não cessou de se constituir e de se abolir”
9
. A 

crítica acredita que talvez seja justamente por essa razão que Hébert tenha escolhido 

representar heroínas de faits divers, de modo que a sua produção romanesca e, 

acrescentaríamos, também a teatral, apresente “uma descendência de mulheres não 

apresentáveis”
10

 (ANCRENAT, 1997, p. 6), evidentemente, para a perspectiva da ideologia 

tradicional.  

Cumpre observar, ainda, que a produção literária de Anne Hébert é atravessada 

pela inquietação que persegue suas personagens. Inquietação que está, na maior parte das 

vezes, relacionada com a angústia de um indivíduo cindido no tempo e no espaço, que procura 

entender-se e juntar as partes desse eu fragmentado em um eu unificado. A narração do 

romance em análise apresenta um vai e vem entre as diferentes identidades de Elisabeth: 

Elisabeth d’Aulnières, Madame Tassy e Madame Rolland. Todas elas desejam, ao mesmo 

tempo, reconstruir e esquecer o passado.  

Nessa obra, a construção literária do fait divers, que é normalmente narrado em 

terceira pessoa por um narrador neutro, se dá pela alternância constante entre os pronomes eu, 

ela, você, movimento que caracteriza as diferentes perspectivas de um mesmo eu: Elisabeth. 

Isso, por sinal, é explicitado no texto pela própria personagem, que afirma referir-se a si 

mesma na terceira pessoa: “Pensar em si na terceira pessoa. Simular o desligamento. Não se 

identificar com a jovem casada toda vestida de veludo azul” 
11

 (TK, p. 67).  

Em Kamouraska são descritas as limitações impostas pela sociedade patriarcal à 

mulher, e a tragédia que decorre quando essa mulher não aceita tais limitações e tenta se livrar 

                                                           
8 No original: J’ai essayé de l’inventer de l’intérieur, mais le geste extérieur qui est celui  d’être  la maîtresse 

d’un autre que son mari et d’être comprise dans ce milieu-là, c’est vrai, ce n’est pas moi qui l’ai inventé [...] 

c’est un fait divers que j’ai retrouvé dans un journal.    
9 No original:  […] lieux du non mémorable où l'histoire des femmes n'a cessé de se constituer et de s'abolir. 
10 No original: [...] une lignée de femmes non présentables. 
11

 No original: Penser à soi à la troisième personne. Feindre le détachement. Ne pas s’identifier à la jeune 

mariée, tout habillée de velours bleu  (K, p. 71). 
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delas. Nesse romance, o papel da mulher também se resume à procriação da espécie, e a 

instituição do casamento é a principal forma de prisão que a detém submissa. Uma vez pega 

nessa armadilha, a personagem feminina deixa de ser mulher para tornar-se apenas “mãe” de 

numerosas crianças. Esse romance hebertiano apresenta várias características apontadas por 

críticos como sendo recorrentes em obras feministas ou de perspectiva feminista que foram 

antecipadas no capítulo anterior. Neste capítulo, nos deteremos mais particularmente no 

discurso sobre maternidade, sexualidade e violência. 

 

2.1 A representação da maternidade 

 

Como dito anteriormente, Anne Hébert assume uma posição ousada, para o 

Quebec dos anos setenta, época da publicação de Kamouraska, quando trata de questões 

ligadas à maternidade, à sexualidade e à violência infligida às mulheres, ou até mesmo 

exercidas por elas, pois estas são representadas como insatisfeitas e não como altruístas, em 

conformidade com a ideologia conservadora; elas não aceitam o sofrimento infligido no corpo 

e na alma, como decorrência de uma aceitação de um chamado destino de mulher. Anne 

Hébert recusa o culto do mito da mãe quebequense rodeada de filhos e apresenta mães 

ausentes, más, insatisfeitas. 

Antes, porém, de passarmos para a análise desse aspecto do romance em estudo é 

necessário entender e situar o conceito de maternidade em seu contexto social, político, 

cultural e ético (SAINT-MARTIN, 1999). Em Le nom de la mère..., Lori Saint-Martin 

desenvolve um estudo que remonta à História para traçar os vínculos entre o papel maternal e 

o controle social das mulheres. Segundo essa pesquisadora, a mulher sempre foi vista como 

uma mãe e não como um ser que busca realizações, o que foi sustentado por três discursos, o 

religioso, o psicanalítico e o científico: 

 

O discurso religioso, amplamente difundido no Quebec até os anos sessenta, 

ou mesmo depois disso, nos mostra [a mulher] como assexuada, sorridente 

na dor e altruísta; o discurso psicanalítico nos informa que ela deseja filhos 

para compensar a ferida narcísica da castração, de maneira que a 

maternidade é o símbolo de uma falta ontológica; o discurso científico nos 

fala de um instinto materno e de predestinação hormonal
12

 (SAINT-

                                                           
12 No original: Le discours religieux, largement diffusé au Québec jusque dans les années 1960, voire au-delà, 

nous la [la mère] montre asexuée, souriante dans la douleur et altruiste ; le discours psychanalytique nous 

informe qu’elle désire des enfants pour compenser la blessure narcissique de la castration, de sorte que la 

maternité est le signe d’un manque ontologique ; le discours scientifique nous entretient d’un instinct maternel 

et de prédestination hormonale. 
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MARTIN, 1999, p. 13).  

 

 De acordo com esses discursos, a mulher teria a sua frente apenas um destino: 

a maternidade, que deveria parecer como algo natural e também como “signo de normalidade 

e de maturidade social”
13

 (SAINT-MARTIN, 1999, p. 13).  

Ainda para Saint-Martin (1999), se é por causa da maternidade que as mulheres 

foram excluídas de quase todas as esferas públicas − social, política, cultural − ,e, se a 

maternidade constitui, assim, a principal justificativa da opressão das mulheres, é através de 

uma reflexão sobre a maternidade que é necessário partir para se repensar a ordem simbólica e 

transformar os valores.   

De modo geral, a figura materna não foi muito valorizada na literatura 

quebequense anterior aos anos de 1940, conforme aludimos anteriormente, pois a presença da 

mulher nos romances se dava até o momento em que a sua função reprodutora era cumprida. 

Com Bonheur d’occasion de Gabrielle Roy (1945), contudo, a maternidade não só é 

representada de um ponto de vista feminino, mas mãe e filha ocupam o centro da narrativa. 

Assim, antes de Roy : 

 

[...] tornar-se mãe na literatura quebequense significava quase 

inevitavelmente a sentença de morte da personagem feminina. No texto 

ideológico subjacente à literatura, ser mãe equivalia a não-ter-história, a ser 

unicamente o Outro, o reflexo e o suporte da casa paterna
14

 (SMART, 1988, 

p. 213).  

 

Retomando Gabrielle Roy é importante lembrar que apesar de tal escritora 

valorizar a figura da mãe e de apresentá-la como altruísta e boa, como explicamos no capítulo 

1, as mães aparecem na sua obra como personagens que sofrem e vivem conflitos dolorosos 

com as filhas, que desejam buscar um destino diferente, que as afastem do espetáculo de 

sofrimentos vividos pelas suas mães. Conflito doloroso porque significa o afastamento não 

apenas do mesmo destino, mas da própria relação mãe-filha. 

A representação da maternidade na literatura quebequense começa a sofrer 

transformações a partir dos anos oitenta, em que escritoras como Louky Bersianik, Nicole 

Brossard, Madeleine Gagnon, France Théoret, colocam a mãe e a relação mãe-filha como 

                                                           
13 No original: [...] signe de normalité et de maturité sociale. 
14 No original: [...]devenir mère dans la littérature québécoise était presque inévitablement le coup de mort 

porté au personnage féminin. Dans le texte idéologique sous-jacent à la littérature, être mère équivalait à ne-

pas-avoir-d’histoire, à être uniquement l’Autre, le reflet et le support de la maison paternelle. 
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mote de primeira importância em seus textos. A partir dessa época, algumas escritoras 

contemporâneas oferecem uma visão da maternidade mais positiva, no sentido de que ela 

pode ser livremente escolhida e vivida (SAINT-MARTIN, 1999).  

Em Kamouraska é evocada uma época em que essa possibilidade de escolha não 

existe. Cumpre lembrar que a história de Elisabeth se passa em 1840, num Quebec clerical e 

conservador, e que a publicação desse romance em 1970 ocorre num momento histórico e 

social concomitante com o início de uma literatura feminista, mas não ainda no período da 

chamada explosão do movimento feminista literário dos anos setenta e oitenta no Quebec. De 

modo que, em 1970, ano da publicação de Kamouraska, muitas mulheres encontravam 

dificuldade para ocupar um espaço fora de casa. Assim, estamos diante de um contexto social 

que permanece conservador, no qual a mulher que é “mãe” é vítima da instituição da 

maternidade. Isso significa que há uma concepção patriarcal de maternidade que garante ao 

homem a posse de sua mulher e de seus filhos e não atribui direitos e nem autoridade à mãe 

(SAINT-MARTIN, 1999). 

É pertinente assinalar que a maternidade é apresentada, de modo geral, na obra 

romanesca e teatral de Anne Hébert, como uma obrigação, um suplício, o único destino 

possível para a mulher. Na peça Le temps sauvage, por exemplo, a personagem Agnès faz 

uma reflexão lúcida sobre a situação de alienação da mulher e sua submissão numa sociedade 

clerical e patriarcal e afirma que, ao educar a sua imã mais nova, devido à morte de seus pais, 

descobriu que “a única honra e o único prestígio atribuídos à mulher, no Québec,  [é] a 

maternidade”
15

 (HÉBERT, 1992, p. 62). 

Também em Kamouraska, como já antecipado, observamos que o casamento e a 

maternidade são os únicos caminhos possíveis para as mulheres. Destino que é 

frequentemente incentivado pelas próprias mães e mulheres da família, apesar de saberem das 

privações que representa essa escolha. Desse modo, a mãe e as tias de Elisabeth insistiam em 

regras, criadas pela sociedade, que ditavam a conduta esperada das meninas, como confirma o 

trecho a seguir, apresentado em francês e na tradução brasileira, para que comecemos a 

verificar a presença dos traços feministas no texto traduzido, conforme o objetivo do nosso 

trabalho: 

  

Ma mère dit qu’il faut me marier. […] Ma mère dit encore qu’il faut me 

                                                           
15 No original: [...] le seul honneur et le seul prestige accordés à la femme, dans ce pays [Québec] : [est] la 

maternité.  
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marier (K, p. 64). 

 

Je vais me marier. Ma mère a dit oui. Et moi aussi j’ai dit oui, dans la nuit 

de ma chair. Aidez-moi ! Dites-moi, vous, ma mère ? Conseillez-moi ! Et 

vous, mes tantes ? Est-ce l’amour ? Est-ce bien l’amour qui me tourmente ? 

Je crois que je vais me noyer. 

Est-ce donc ainsi que les filles vivent? Je te bichonne, je te coiffe. Je  

t’envoie à la messe et au catéchisme. Je te cache la vie et la mort derrière de 

grands paravents, brodés de roses et d’oiseaux exotiques (K, p. 69). 

 
Minha mãe disse-me que era preciso casar-me. [...] Minha mãe diz ainda que 

é preciso casar-me (TK, p. 60-61).  

 

Vou casar-me. Minha mãe disse que sim. E eu também disse sim na grande 

noite. Ajude-me! Diga-me a senhora, mamãe! Aconselhe-me ! E vocês 

também, minhas tias. Será o amor ? Será o amor que me atormenta ? Creio 

que vou desaparecer.  

É assim que as jovens vivem? Eu lhe anelo os cabelos e os penteio. Envio-a 

à missa e às aulas de catecismo. Escondo de você a vida e a morte por trás de 

grandes biombos bordados de rosas e de pássaros exóticos (TK, p. 65). 

 

Podemos observar que a discussão sobre o casamento como o destino da mulher, 

traço que nos remete ao feminismo, está presente na tradução brasileira de Kamouraska. No 

exemplo acima, estão explícitas na tradução, à semelhança do que ocorre no texto de Hébert, 

a pressão pelo casamento (il faut me marier/ “é preciso casar-me”) e a conduta esperada das 

jovens: às idas às aulas de catecismo e à missa, bem como a falta de acesso às coisas da vida e 

da morte. 

Elisabeth se rende parcialmente a esse destino de mulher, isso porque, no seu 

íntimo,  guarda o desejo de ser livre após a morte de seu segundo marido. Mas o controle de si 

não a transforma em uma mãe amorosa, ela se preocupa apenas com aspectos práticos que 

dizem respeito à criação de seus filhos. Estes são, para ela, um modo de preservar a sua 

reputação, de manter a imagem de mãe zelosa. É por isso que, após o assassinato de seu 

primeiro marido, ela se casa com senhor Rolland e aprende a “reprimir suas necessidades, 

seus desejos, sua cólera, sob pena de ser uma mãe má” 
16

 como sustenta Saint-Martin (1999, 

p. 12), no seu estudo, sobre o comportamento das mães.  

Manter a aparência de mãe tradicional era necessário e vital para que a mulher 

fosse respeitada pela sociedade de sua época, pois as regras rígidas dessa sociedade patriarcal 

ofereciam, à mãe, duas opções: “aceitar a maternidade tal como a sociedade a constrói e 

                                                           
16

  No original: [...] refouler ses besoins, ses désirs, sa colère, sous peine d’être une mauvaise mère. 
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renunciar a todo sentimento; ou então rejeitar a maternidade, se marginalizar”
17

 (ZWOLL, 

2003, p. 131).  

Nesse contexto, Hébert tece uma crítica tenaz, ao longo da sua obra, sobre as 

limitações impostas às mulheres através da experiência da maternidade, constituída como 

única função atribuída à mulher: 

 

Pourquoi faire tant de simagrées ? Je n’ai été qu’un ventre fidèle, une 

matrice à faire des enfants. Huit enfants de celui-ci. Et les trois petits 

d’avant celui-ci, du temps que j’étais l’épouse d’Antoine Tassy, seigneur de 

Kamouraska (K, p. 10). 

Por que fingir? Mantive sempre um ventre fiel, uma matriz de fazer filhos. 

Tive oito com ele [Jerôme Rolland]. E os três que tive antes de casar-me 

com ele, quando era a esposa de Antoine Tassy, o senhor de Kamouraska 

(TK, p. 6). 

 

Por essa passagem percebemos que a insatisfação com a imposição cultural da 

maternidade, outro traço que nos remete ao feminismo, também está presente na tradução 

brasileira de Kamouraska. Observamos isso pela explicitação desse único caminho 

apresentado às mulheres (“uma matriz de fazer filhos”, a exemplo de une matrice à faire des 

enfants) e pela menção ao elevado número de filhos: oito mais três.  

Verificamos nesse exemplo, porém, atenuação à crítica à situação da mulher. 

Hébert emprega a restrição ne...que em Je n’ai été qu’un ventre fidèle, para ressaltar que, à 

mulher, nada cabe além de ser um “ventre fiel”. O texto em português não apresenta essa 

restrição: “Mantive sempre um ventre fiel”. 

Essa atenuação é observada em outros trechos do romance. Na passagem a seguir, 

uma escolha tradutória que ameniza a crítica à sociedade patriarcal pode ser encontrada na 

tradução de marmaille por “crianças”: 

 

Toute cette marmaille à porter et à mettre au monde, à élever au sein, à 

sevrer. Occupation de mes jours et de mes nuits. Cela me tue et me fait vivre 

tout à la fois. Je suis occupée à plein temps. Onze maternités en vingt-deux 

ans. Terre aveugle, tant de sang et de lait, de placenta en galettes brisées. 

Pauvre Elisabeth, prodigue Elisabeth  (K, p. 11). 

                                                           
17 No original: [...] accepter la maternité telle que la société la construit, et renoncer à tout sentiment ; ou bien 

rejeter la maternité, se marginaliser.    
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Todas essas crianças para sustentar e por no mundo, para criar ao seio, para 

desmamar. Ocupação de meus dias e de minhas noites. Isso me mata e faz 

viver ao mesmo tempo. Vivo ocupada o tempo todo. Onze filhos em vinte e 

dois anos. Só lembranças desfeitas de uma terra cega, de sangue, leite e 

placenta. Pobre Elisabeth, pródiga Elisabeth! (TK, p. 7). 

 

Segundo o Dicionário Le Nouveau Petit Robert (2003, p. 1575), marmaille 

significa groupe nombreux de jeunes enfants bruyants, que poderia ser traduzido por “grupo 

numeroso de crianças barulhentas”. O Dicionário de Paulo Rónai (1989, p. 159) apresenta 

“criançada” e “filharada”, como tradução de marmaille. Ao optar por “crianças”, portanto, o 

tradutor não apresenta, no texto em português, a ideia de “grande número” e do “barulho” 

produzido por essas crianças, que conferem conotação negativa a elas e, consequentemente, 

realçam a dificuldade da ocupação das mães. 

A escolha por “sustentar” na tradução de porter em Toute cette marmaille à 

porter, por sua vez, atenua a ênfase nas limitações das tarefas femininas, uma vez que, em 

português, “sustentar” nos remete ao campo financeiro, responsabilidade que cabe ao homem, 

no contexto da obra em análise. Acreditamos que porter significa, nessa citação, “carregar na 

barriga”, uma vez que aparece antes de mettre au monde, élever au sein e sevrer (dar à luz, 

amamentar, desmamar). Além disso, podemos observar, em francês, gradação nas funções da 

mulher: porter, mettre au monde, élever au sein e sevrer. Esse recurso serve para sublinhar os 

esforços físicos enfrentados pela mulher, a cada gravidez, o que não é tão evidente na 

tradução, com a escolha de “sustentar” como tradução de porter, que não produz o efeito da 

gradação. Porter poderia ser traduzido por “gerar”. 

Por fim, importa assinalar que o tradutor retira de foco as implicações da 

maternidade, ao eleger “Onze filhos” como tradução de Onze maternités. Um homem pode 

dizer que tem “onze filhos”, mas não que passou por “onze maternidades”. 

Com isso, podemos já afirmar que o tradutor não optou, entre suas prioridades 

tradutórias, por enfatizar os traços feministas da obra em estudo. Cumpre aqui trazer as 

considerações de Evelyne Voldeng (1984), que compara traduções de textos poéticos feitas 

por feministas e por homens: 

 

Se o tradutor ignora os principais temas dos textos feministas, a saber:  a 

sexualidade e seu polimorfismo, as funções reprodutoras, o parto, o estupro, o 

sangue, e se ele não sabe que as mulheres produzem uma escrita em que as 

palavras são extensão do corpo, uma escrita em que se vê o corpo da mulher 

sendo dito, sendo escrito. Nota-se aí a exploração das imagens femininas no 

que diz respeito ao corpo a corpo, à matéria e aos outros. Nesse sentido, sua 
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tradução corre o risco de perder todo o teor paralinguístico
18

 (VOLDENG, 

1984, p. 157). 

 

A discussão sobre a maternidade, entretanto, é evidente no texto traduzido, 

levando o leitor a compreender, pela leitura do original e também da tradução, que Anne 

Hébert 

 

[...] desfaz as ilusões segundo as quais a maternidade é um estado de graça 

abençoado entre todos e mostra,  ainda, que a maternidade pode ser violenta, 

cruel, não desejada e apaixonante. A figura materna não é mais representada 

como uma dona de casa realizada desprovida de desejo ou paixão, mas como 

uma mulher que sofre em função da sociedade patriarcal que a encerra e a 

sufoca numa rigidez destrutiva
19

 (VIAU, 2007, p. 146). 

 

Essa afirmação pode ser confirmada em várias outras passagens de Kamouraska, 

como nas seguintes: 

  

Tous ces chers petits nourris à la mamelle, puis sevrés, 

suralimentés à nouveau, pissant et bavant dans la dentelle et le 

cachemire. Gavés, lavés, repassés, amidonnés, froufroutés, vernis et 

bien élevés. Chapelets, dominos, cordes à sauter, scarlatine, première 

communion, coqueluche, otites, rosbif, puddings, blé d'Inde, 

blancs-mangers, manteau de lapin, mitaines fourrées. Crosse et 

toboggan. Ursulines et petit Séminaire. Nous n'irons plus au bois. 

Sonatines de Clementi. La belle enfance qui pousse et s'étire sur la 

pointe des pieds. Huit petits dragons, mâles et femelles, prêts à 

témoigner pour elle, Elisabeth d'Aulnières (K, p.19-20). 

 

Mon second fils hurle toute la nuit (K, p. 89). 

 

Todos aqueles pequenos alimentados ao seio, depois desmamados, 

superalimentados de novo, urinando e babando na renda e na flanela. 

Engordados à força, lavados, repassados, engomados, bem vestidos, 

envernizados e bem criados. Terços, dominós, cordas de saltar, escarlatina, 

primeira comunhão, coqueluche, otites, rosbife, pudins, trigo da Índia, 

manjar branco, manto de coelho, luvas forradas de pele. Cajado e trenó. 

Ursulinas e pequeno Seminário. Não iremos mais ao bosque. Sonatinas de 

Clementi. A bela infância que cresce e se ergue na ponta dos pés. Oito 

                                                           
18 No original: Si le traducteur ignore quels sont les thèmes principaux des textes féministes, à savoir la sexualité 

et son polymorphisme, les fonctions reproductrices, l’accouchement, le viol, le sang, s’il ne sait que les femmes  

expérimentent avec une écriture où les mots sont les prolongements du corps, une écriture où le corps de la 

femme se dit, s’écrit, explore ses images, parle de son corps à corps, avec la matière et avec les autres, sa 

traduction risque de perdre toute une coloration paralinguistique. 
19 No original: [...] brise les illusions selon lesquelles la maternité est un état de grâce béni entre tous et montre 

que la maternité peut être violente, cruelle, contrariée et passionnée. La mère n’a plus alors l’image de la 

ménagère accomplie sans désir ni passion mais apparaît comme une femme qui souffre en raison de la société 

patriarcale qui l’enferme et l’étouffe dans une raideur destructrice.  
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pequenos dragões, machos e fêmas [sic], prontos a prestar testemunho em 

favor dela, Elisabeth d’Aulnières (TK, p. 15-16). 

 

Meu segundo filho grita a noite toda (TK, p.84). 

 

 

Verificamos, na citação do original, a enumeração de tarefas que as mães devem 

cumprir, algumas delas já mencionadas anteriormente, como “alimentados ao seio” e 

“desmamados” (correspondentes de nourris à la mamelle e sevrés), e outras não, como 

“Engordados à força, lavados, repassados, engomados, bem vestidos, envernizados” 

(equivalentes de Gavés, lavés, repassés, amidonnés, froufroutés e vernis). Destacam-se 

também os cuidados e as preocupações inerentes à criação de filhos, referentes às brincadeiras 

infantis: “dominós, cordas de saltar” (correspondentes de dominós e cordes à sauter); à 

educação religiosa: “Terços” e “primeira comunhão” (correspondentes de Chapelets e 

première communion); às doenças corriqueiras: “coqueluche, otites” (correspondentes de 

coqueluche e otites). Essa enumeração leva o leitor a compreender o árduo trabalho destinado 

à mulher, incluindo atividades nada agradáveis, uma vez que as crianças vivem “urinando e 

babando” (correspondentes de pissant et bavant) e o “segundo filho grita a noite toda” 

(correspondente de second fils hurle toute la nuit), como consta na segunda citação. Como 

consequência, o leitor é levado a ter uma ideia da maternidade que não é sublime.  

Assim, percebemos que traços considerados feministas estão presentes no texto 

traduzido, embora notemos atenuações desses elementos, o que nos leva a concluir que o 

tradutor não utilizou uma estratégia tradutória que priorizasse esse aspecto da obra de Hébert, 

como já afirmado. 

Por sinal, não identificamos estratégias tradutórias no trabalho de Leônidas 

Gontijo de Carvalho, o tradutor brasileiro de Kamouraska. Nas duas citações anteriores, por 

exemplo, constatamos certa literalidade no processo tradutório. Esclarecemos que 

consideramos aqui o conceito de tradução literal, tal como concebido por Aubert (1998), 

como sinônimo de tradução palavra-por-palavra. Assim, blé d’Inde, termo utilizado para 

“milho” no Quebec (no lugar de maïs, termo usado na França), foi traduzido literalmente por 

“trigo da Índia” e não por “milho”, como é conhecido no Brasil. Poderíamos pensar que o 

tradutor preferiu causar estranhamento no leitor, trazendo uma expressão típica do Quebec
20

. 

A mesma literalidade é observada na tradução de Nous n’irons plus au bois por “Não iremos 

mais ao bosque”.  Trata-se do título e do primeiro verso de uma canção infantil em língua 

                                                           
20

 Ver informações sobre blé d’Inde em <http://biancaetwilliam.blogspot.com.br/2009/08/festival-du-ble-dinde-

o-quebec-que-o.html> e <http://www.recettes.qc.ca/thematiques/thematique.php?id_thematique=23>. Acesso em 

23.05.2012. 

http://biancaetwilliam.blogspot.com.br/2009/08/festival-du-ble-dinde-o-quebec-que-o.html
http://biancaetwilliam.blogspot.com.br/2009/08/festival-du-ble-dinde-o-quebec-que-o.html
http://www.recettes.qc.ca/thematiques/thematique.php?id_thematique=23
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francesa
21

, que, acreditamos, não ser do conhecimento do leitor brasileiro. O tradutor não 

empregou nota de pé de página explicativa nem utilizou verso de canção infantil brasileira de 

forma a adaptar o texto à cultura receptora. No entanto, blancs-mangers foi traduzido por 

“manjar branco”, sobremesa que, no Brasil, normalmente não tem, entre seus ingredientes, as 

amêndoas comuns nos blancs-mangers. Trata-se, portanto, de uma adaptação. Esclarecemos 

que a “adaptação” é definida, por Aubert (1998, p. 108, grifo do autor), como uma 

modalidade tradutória que “denota uma assimilação cultural”, estabelecendo “uma 

equivalência parcial de sentido”. Não observamos literalidade, por outro lado, na tradução de 

maternités por “filhos”, exemplo analisado anteriormente, uma vez que esses vocábulos 

(maternités e “filhos”) não podem ser considerados “sinônimos interlinguísticos”, condição 

necessária para a tradução literal, segundo Aubert (1998, p. 106). 

Não verificamos, portanto, homogeneidade nas estratégias tradutórias empregadas 

por Carvalho. Isso pode explicar a presença de características feministas no texto traduzido (a 

discussão sobre o casamento e a maternidade, por exemplo) embora não se observe uma 

atenção especial ao caráter feminista da obra.  

Outro ponto que merece destaque, que não está ligado diretamente aos aspectos 

feministas do romance, mas que acaba afetando o impacto que a crítica à posição da mulher 

provoca no leitor, refere-se à falta de atenção, no decorrer do texto, à função poética da 

linguagem, que “não é a única função da arte verbal, mas tão somente a função dominante, 

determinante” (JAKOBSON, 1977, p. 128). Das citações já transcritas, podemos notar o 

emprego de recursos poéticos na escrita de Hébert, como a repetição em: Ma mère dit qu’il 

faut me marier. [...] Ma mère dit encore qu’il faut me marier, que reforçam, no caso, a 

denúncia à exigência do casamento como destino da mulher. Percebemos que, na tradução 

brasileira, há mudança no tempo verbal (“disse”/”diz”) e a inclusão do pronome oblíquo “me” 

na primeira ocorrência do verbo “dizer”, afetando a repetição: “Minha mãe disse-me que era 

preciso casar-me. [...] Minha mãe diz ainda que é preciso casar-me”.  Verificamos também a 

opção de Hébert por frases ou orações nominais que lembram versos, como em Huit enfants 

de celui-ci. Et les trois petits d’avant celui-ci [...]. O tradutor brasileiro emprega esse recurso 

em vários momentos, mas em outros, observamos o emprego de verbos e conectivos que 

deixam o texto em português mais longo e narrativo, como na tradução do fragmento 

anteriormente transcrito em que é incluído o verbo “ter” e o pronome relativo “que”: “Tive 

oito com ele. E os três que tive antes de casar-me com ele [...]”. A narratividade é verificada 

                                                           
21

 Conforme: <http://letras.terra.com.br/chansons-enfantines/541969/>. Acesso em 23.05.2012. 

 

http://letras.terra.com.br/chansons-enfantines/541969/
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também no trecho:  “Só lembranças desfeitas de uma terra cega, de sangue, leite e placenta” 

(que aparece como tradução de Terre aveugle, tant de sang et de lait, de placenta en galettes 

brisées), em razão do acréscimo de “Só lembranças desfeitas de”. De acordo com Aubert 

(1998, p. 109), acréscimo é “qualquer segmento textual incluído no texto alvo pelo tradutor 

por sua própria conta, ou seja, não motivado por qualquer conteúdo explícito ou implícito do 

texto original”. Observamos também uma despreocupação com a sonoridade na tradução de 

Gavés por “Engordados à força”, no fragmento “Engordados à força, lavados, repassados, 

engomados, bem vestidos, envernizados e bem criados”, que corresponde a Gavés, lavés, 

repassés, amidonnés, froufroutés, vernis et bien élevés. O adjunto adverbial “à força” quebra 

o paralelismo com os outros vocábulos da oração. Na versão francesa, somente o último 

particípio passado vem modificado por um advérbio, de modo a propiciar uma cadência que 

não é observada na tradução do segmento, que se inicia com “Engordados à força”. Repare-se 

que o Dicionário de Paulo Rónai (1989, p. 113) traz somente “engordar” como tradução de 

gaver. 

A poeticidade de Anne Hébert leva o leitor a “sentir” a denúncia ao patriarcalismo 

que oprime as mulheres, uma vez que a função poética das obras remete à imaginação e à 

sensibilidade. Ao ler a tradução brasileira de Kamouraska, não nos deparamos com um texto 

de intensa poeticidade
22

 como é o de Hébert e a crítica à posição oprimida da mulher acaba 

por não sensibilizar o leitor da tradução. 

A esse respeito, é importante assinalar que a autora de Kamouraska, romance que 

lembra mais um poema, ou um “roman-poème” (romance-poema) para fazer uso da expressão 

proposta por Benoit Renaud (1975), parece ter procurado um modo de escritura que abandona 

as fórmulas recorrentes de uso da linguagem e de algumas de suas normas, trazendo à baila no 

texto vários efeitos de estilo há muito observados em poesia: frases sem verbos, uso 

recorrente de infinitivos, grupos de palavras justapostas, inversões repetidas (RENAUD, 

1975), entre tantos outros recursos poéticos como a metáfora e  a  circularidade dos discursos, 

por exemplo. É pertinente lembrar que, antes de iniciar a escrita de romances, Anne Hébert 

publicou poesias e que ela demonstra, sempre que oportuno, o seu apreço pela escrita poética. 

Em entrevista à Gisèle Tremblay (1971), Hébert afirma que, ao escrever romances, espera não 

abandonar a poesia e acrescenta que escrever um romance, é, para ela, “uma outra maneira de 

valer-se da poesia”, tentando encontrar a “mesma intensidade que surge do poema”, o que 

                                                           
22

 Assinalamos que, em pesquisa feita na internet, não encontramos outra obra literária que teria sido traduzida 

por Leônidas Gontijo de Carvalho. 
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exige uma “busca cotidiana para encontrar essa intensidade”
23

 (TREMBLAY, 1971, p. 1).  

De fato, essa intensidade da escrita poética em Kamouraska faz com que a agonia 

vivida pela protagonista, através da rememoração de seu passado tumultuado, a sua situação 

de clausura doméstica e o seu desejo de fugir desse claustro sejam sentidos na própria fala 

“ofegante” e entrecortada de Elisabeth. Anne Hébert comenta que o estilo desse romance lhe 

veio instintivamente, justamente por “corresponder a esse tipo de tom ofegante que Elisabeth 

tem. Uma espécie de respiração”
24

 (TREMBLAY, 1971, p. 1).  Para a autora, é esse o modo 

como imaginou que a personagem deveria se sentir “de maneira muito breve, muito 

fulgurante. Como flashes”
25

 (TREMBLAY, 1971, p. 1).   

Conforme mencionado no capítulo 1, na escrita das mulheres dos anos setenta e 

oitenta no Quebec, e até mesmo antes, já havia uma busca para se dizer o quotidiano das 

mulheres, “seus medos, seus amores, suas esperanças, suas utopias”
26

 (DUPRÉ, 1983, p.54). 

Cada escritora, em seu tempo e a sua maneira, desejava cessar com as descrições superficiais 

e limitadas da presença das mulheres na literatura considerada tradicional. Então, a linguagem 

poética foi o caminho encontrado por muitas autoras, principalmente a partir de meados dos 

anos setenta, para explorar “as múltiplas facetas de um imaginário feminino”
27

 (DUPRÉ, 

1983, p. 54). Para expressar essa nova visão de mundo em que o universo privado e íntimo 

das mulheres ganha espaço, muitas escritoras buscaram desviar “a língua de seu uso 

normativo, habitual, para reinventá-la”
28

 (DUPRÉ, 1983, p. 54 ). É certo que Anne Hébert, 

para descrever a experiência de sua protagonista, não recorre à subversão da língua, mas a 

uma disposição que foge do que se espera da estrutura de um romance tradicional no Quebec. 

Nesse sentido é que  a construção poética de Kamouraska faz com que as experiências de 

Elisabeth − muitas delas “desagradáveis”,  como vimos nos excertos anteriormente analisados 

−,  sejam sentidas pelo leitor com  maior intensidade. Daí a importância de o tradutor observar 

essas características no seu trabalho tradutório. 

Carvalho emprega, em vários momentos, traços poéticos presentes na escrita de 

Hébert, como, por exemplo, a opção por orações curtas que exprimem a fala ofegante de 

Elisabeth. Vejamos os fragmentos abaixo, que apresentam a experiência da maternidade como 

                                                           
23

 No original: [...] une autre façon de disposer de la poésie [...] la même intensité qui surgit du poème [...]une 

recherche  quotidienne pour retrouver cette intensité. 
24 No original: [...] correspondre à cet espèce de ton haletant qu’a Elisabeth. Une sorte de respiration.  
25

 No original: [...] de façon très brève, très fulgurante. Des flashes.. 
26

 No original: [...] leurs peurs, leurs amours, leurs espoirs, leurs utopies. 
27

 No original: [...] les multiples facettes d’un imaginaire au féminin. 
28 No original: [...] la langue de son usage normatif, habituel, pour la réinventer. 
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sinônimo de dor e sofrimento: 

 

Mon premier fils est né. Une maladie de trente-six heures. Il a fallu mettre 

les fers (K, p. 84). 

NASCEU meu primeiro filho. Trinta e seis horas de sofrimento. Foi preciso 

empregar ‘forceps’ (TK, p. 80). 

 

Accoucher pour la seconde fois. Dix mois après la première fois. Un second 

fils plus braillard que le premier (K, p. 89). 

[D]ar à luz pela segunda vez. Dez meses após o primeiro filho. Um segundo 

filho que berra mais que o primeiro (TK, p. 84). 

 

J’accouche pour la troisième fois. J’entends une jeune femme crier de 

douleur à travers moi (K, p. 187). 

VOU DAR À LUZ PELA terceira vez. Ouço uma jovem gritar de dor 

através de mim (TK, p. 184). 

  

Portanto, se, em vários momentos, o tradutor brasileiro emprega orações longas, 

com o acréscimo de verbos e conectivos, em vários outros, ele utiliza as orações curtas 

características da escrita de Hébert. Entretanto, Carvalho faz algumas escolhas tradutórias 

que, por exemplo, não condizem com as inovações da autora quebequense, como quando 

traduz Une maladie de trente-six heures. por “Trinta e seis horas de sofrimento”. É comum o 

parto ser apresentado como horas de sofrimento, mas não como uma doença (maladie). O 

tradutor, assim, não promoveu o efeito de estranhamento ao expor, ao leitor brasileiro, as 

dores do parto. Na segunda passagem acima transcrita, o tradutor,  diferentemente de Hébert, 

que usa um adjetivo para qualificar o segundo filho que nascia (braillard, em: Un second fils 

plus braillard que le premier), emprega o pronome relativo “que” e um verbo (“que berra”), 

que se somam à conjunção “que” que vem a seguir, tornando a oração menos direta e menos 

poética : “Um segundo filho que berra mais que o primeiro”. Na terceira passagem, a opção 

por “VOU DAR À LUZ” como tradução de J’accouche, não promoveu o paralelismo, 

observado no texto em francês, em relação à oração posterior, evidenciando a simultaneidade 

de ações. Em francês, as duas orações estão no presente do indicativo, ao passo que, em 

português, a primeira traz a ideia de futuro: J’accouche [...]. J’entends [...] / “VOU DAR À 

LUZ [...] / Ouço [...]”. 

Nem sempre, também, Carvalho emprega o verbo sozinho no infinitivo, uma das 

características da obra em estudo. Declara a autora, em relação a esse recurso: 
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A intenção é tornar o passado tão atual quanto o presente. Tudo é escrito no 

passado em Kamouraska. Para Élisabeth, não há passado, pois ele está 

fortemente gravado nela [...].Trata-se de  uma escrita bastante ofegante, nela, 

são evitados os primeiros nomes. Além disso,  o verbo é utilizado no 

infinitivo [...], ou seja,  sem tempo, sem presente nem passado nem futuro, um 

espaço de tempo impossível; tem-se, pois, um tempo absoluto
29

 (DUBÉ, 

ÉMOND e VANDENDORPE, 1978, p. 34). 

 

No fragmento a seguir, que antecipa a “maternidade escolhida” por Elisabeth com 

Georges Nelson, seu amante − uma ousadia de Anne Hébert para a época − o tradutor não 

deixa o verbo solto no infinitivo, de forma a sugerir “um tempo absoluto”: 

 

Ne pas chercher à revoir le docteur Nelson, avant un certain temps. Bien 

m’assurer d’abord que je ne suis pas enceinte. M’établir dans une chasteté 

parfaite. Me défendre farouchement contre toute approche de mon mari. Me 

laver d’Antoine à jamais. Effacer de mon corps toute trace de caresse ou de 

violence […] J’attends avec patience mes prochaines règles (K, p. 117). 

  

Não devo procurar rever o Dr. Nelson antes de certo tempo. É preciso 

assegurar-me primeiro que não estou grávida. Tenho que manter-me em 

perfeita castidade. Tenho que defender-me ferozmente contra toda a 

aproximação de meu marido, livrar-me dele para sempre, apagar de meu 

corpo todo sinal de carícia ou de violência, [...] Espero pacientemente 

minhas próximas regras (TK, p.112). 

 

O acréscimo de “Não devo”, “É preciso”, “Tenho que” e, novamente, “Tenho 

que”, antes dos verbos no infinitivo na tradução brasileira, traz a história passada para o 

presente, uma vez que é empregado o presente do indicativo. Contudo, a intenção de Hébert, 

como ela mesma sustenta, é apresentar “um espaço de tempo impossível”, “sem presente, nem 

passado, nem futuro”. Daí a opção pelo infinitivo “sozinho”. Esse acréscimo, além disso, 

torna o texto mais narrativo, não condizendo com a fala ofegante de Elisabeth. Isso resulta 

também da reconstrução
30

 das três penúltimas orações do texto em francês, que são agrupadas 

em uma única na tradução: Me défendre farouchement contre toute approche de mon mari. 

Me laver d’Antoine à jamais. Effacer de mon corps toute trace de caresse ou de violence [...] 

/ “Tenho que defender-me ferozmente contra toda a aproximação do meu marido, livrar-me 

dele para sempre, apagar de meu corpo todo sinal de carícia ou de violência, [...]”. É 

                                                           
29 No original: C’est une intention de rendre le passé aussi présent que le présent. Tout est écrit au passé dans 

Kamouraska. Pour Élisabeth, il n’y a pas de passé ; c’est tellement fortement gravé en elle [...] Ça fait partie 

d’une écriture assez haletante ; on évite les prénoms [...] par exemple, on prend le verbe tel quel, [...] sans 

temps, sans présent ni passé, ni avenir, un espace de temps impossible, quoi, un temps absolu.  
30

 Barbosa (1990) inclui a reconstrução de períodos, entre os procedimentos técnicos de tradução da sua proposta 

de categorização. Esclarecemos que recorreremos aos procedimentos técnicos da tradução de Barbosa quando 

Aubert não propuser uma modalidade para explicar a tradução de determinado segmento. Nos outros casos, 

adotaremos as modalidades tradutórias de Aubert (1998). 
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importante ressaltar, ainda, a tradução de Me laver d’Antoine à jamais por “livrar-me dele 

para sempre”. Além da presença do pronome (“dele”), que Hébert evita, a metáfora utilizada 

pela autora com a opção de laver (lavar) não é reconstruída em português. 

Elisabeth quis ter um filho com Georges Nelson, uma criança concebida por amor. 

Por isso ela evita o marido e só procura o amante quando tem certeza de que não está grávida 

de Antoine, como observamos na citação anterior.  Hébert, portanto, em Kamouraska, faz a 

distinção entre a maternidade não desejada e a maternidade escolhida, símbolo de 

emancipação da mulher. Isso pode ser notado na passagem abaixo, tanto no original quanto na 

tradução: 

Cherchez bien le père du troisième fils, les sources premières de mon règne 

de femme, deux rivières confondues entre mes cuisses. Mon  petit Nicolas, à 

qui ressembles-tu ? Tes yeux ? Ce sont les yeux de l’amour perdu. J’en suis 

sûre. C’est à l’amour qu’il ressemble, mon  troisième fils, noir et mince. Ce 

petit homme. [...] Mon petit Nicolas, fils unique de l’amour (K, p.10-11). 

Procure bem o pai do terceiro filho, as primeiras fontes de meu reino de 

mulher, dois rios confundidos entre minhas coxas. Com quem se parece meu 

pequeno Nicolas? Seus olhos? São os olhos do amor perdido. Disso tenho 

certeza. Ele se parece com o amor. Esse meu terceiro filho, moreno e 

delgado. Esse homenzinho. [...] Meu pequeno Nicolas, único filho do amor 

(TK, p. 6-7). 

 

Esse traço considerado feminista (o tema da maternidade desejada), portanto, está 

presente na tradução em análise, apesar de, novamente, verificarmos que Carvalho não 

emprega alguns recursos utilizados por Hébert, como as inversões observadas em: Mon petit 

Nicolas, à qui ressembles-tu? e C’est à l’amour qu’il ressemble [...], que foram traduzidos 

por “ Com quem se parece meu pequeno Nicolas ?” e “Ele se parece com o amor”. A ênfase 

conferida a Nicolas, no primeiro caso, e ao amour (amor), no segundo, que aparecem no 

início das orações em francês, não é observada em português. Essa ênfase evidencia a 

maternidade escolhida, uma vez que o foco recai no “amor” e em “Nicolas”, o único filho do 

amor. 

Segundo Anne Fonteneau (2000), a maternidade se apresenta de duas maneiras na 

existência de Elisabeth: “Sagrada em si mesma porque ela legitima Élisabeth em sua 

identidade de mulher junto ao seu amante e, sagrada socialmente, na medida em que ela 

obedece às convenções religiosas católicas da sociedade hebertiana”
31

 (2000, p. 177-178). A 

                                                           
31 No original: Sacrée en elle-même parce qu’elle légitime Elisabeth dans son identité de femme auprès de son 

amant, et sacrée socialement dans la mesure où elle obéit aux conventions religieuses catholiques de la société 

hébertienne.  
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crítica assinala, ainda, que, por ter sido uma maternidade escolhida, Nicolas representa a 

lembrança do homem amado, enquanto que os outros filhos são para ela uma proteção diante 

da moral social. 

Por fim, para concluir a análise sobre a representação da maternidade em 

Kamouraska e na tradução brasileira desse romance, é pertinente discorrer sobre a 

problemática relação mãe-filha presente nessa obra, assim como em outros textos de Anne 

Hébert. Problemática, não porque se trata de uma relação em movimento e que estabelece 

diferenças de opinião entre o novo e o velho, mas simplesmente por não existir.  

Na obra em estudo, a mãe da protagonista, Marie-Louise, é ausente e, desde o seu 

nascimento, Elisabeth se depara com a principal característica que a distingue de sua mãe: ter 

o desejo de viver. Viúva aos seis meses de gravidez, Marie-Louise desmaia ao ver o caixão do 

marido sendo levado de casa. Elisabeth se desespera no ventre da mãe e faz de tudo para 

acordá-la de um desmaio que poderia ser fatal para as duas: 

 

Le cercueil de mon jeune père quitte la maison. Ma mère s’évanouit. Et moi, 

bien enfermée à double tour, je lui donne des coups de pied dans le foie. 

Pour la réveiller. Je me démène comme un cabri. Nous pourrions en mourir 

toutes les deux, ma mère et moi, d’un évanouissement aussi terrible et 

prolongé.  

- Quelle petite fille malfaisante ! 

Est-ce là la première voix du monde qui parvient à mes oreilles ?  (K, p. 51). 

 

 O caixão de meu jovem pai que deixa a casa. Minha mãe desmaia. E eu, tão 

bem encarcerada, dou-lhe pontapés no fígado para despertá-la. Agito-me 

violentamente como um cabrito. Nós duas, mamãe e eu, poderíamos morrer 

de um desmaio assim terrível e prolongado. 

- Que criança daninha! 

É essa a primeira voz do mundo que me chega aos ouvidos? (TK, p.47-48). 

 

 

Observe-se que, desde o ventre de sua mãe, Elisabeth já demonstra uma 

personalidade forte, uma vontade exacerbada de viver, movimentando-se “violentamente” 

para acordar a mãe do desmaio que poderia matar filha e mãe. Observe-se, ainda, que a 

primeira frase materna que Elisabeth ouve não é expressão de carinho, mas de 

descontentamento e incômodo: Quelle petite fille malfaisante ! / “Que criança daninha!”. 

Torna-se forçoso assinalar que, na tradução, não se explicita o sexo do bebê, uma 

vez que Carvalho opta por “criança” como tradução de petite fille (menina). Acreditamos que 

seja significativa essa escolha de Hébert, porque ela apresenta uma característica negativa 

ligada ao sexo feminino: malfaisante (malvada). A tradução de ma mère por “mamãe”, em ma 

mère et moi / “mamãe e eu”, por outro lado, sugere um sentimento de carinho de Elisabeth 
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para com a mãe, que não se deduz do original e é incoerente com a relação existente entre as 

duas.  

Após o nascimento da filha, Mme d’Aulnières se fecha para a vida: 

 

Sa fille mise au monde, Mme d’Aulnières quitte le grand deuil pour entrer en 

demi-deuil, pour l’éternité. Costumeé en grand-mère, malgré ses dix-sept 

ans, robe noire, bonnet blanc, col et poignets de lingerie fine, elle 

entreprend de vieillir e de se désoler. Jour et nuit. Sans quitter sa chambre 

(K, p. 52). 

Nascida a filha, a Sra. d’Aulnières abandona o luto fechado para adotar um 

meio luto para sempre. Traja-se como uma avó, apesar de contar dezessete 

anos. Um vestido preto, touca branca, gola e punhos de linho fino; prepara-

se para envelhecer e mortificar-se. Noite e dia. Sem sair do quarto (TK, p. 

48-49). 

 

 Marie-Louise desiste de viver, o que fica evidente no texto traduzido, à 

semelhança do que ocorre no original. Ressalte-se, porém, que o tom ofegante de Elisabeth, 

estilo de escrita que Hébert adotou para expressar os sentimentos da protagonista, como 

afirmado anteriormente, aparece atenuado na tradução. Na primeira oração, o tradutor não 

incluiu uma das vírgulas, tornando o segmento menos interrompido. A reconstrução da 

segunda oração, que é dividida em dois períodos na tradução, ameniza o estranhamento 

causado pela inclusão do grupo de palavras justapostas relativas às vestimentas de Mme 

d’Aulnières (robe noire, bonnet blanc, col et poignet de lingerie fine /  “Um vestido preto, 

touca branca, gola e punhos de linho fino”), que aparece solto no meio da oração em língua 

francesa. 

A partir desse ponto, Mme d’Aulnières deixa Elisabeth aos cuidados de 

empregados que não conseguem domá-la, pois a filha tenta a todo custo chamar a atenção da 

mãe, que só sai de seu isolamento para dispensar e contratar empregados. Estes afirmam que 

Elisabeth a le diable dans le corps  (K, p. 52) / “tem o diabo no corpo” (TK, p. 48). 

Diante dessa situação, as três irmãs de Marie-Louise decidem intervir e se 

oferecem para levá-las para viver com elas. Depois de certa relutância por parte de Mme 

d’Aulnières, que temia ser confundida com suas irmãs solteiras (K, p. 53), as Lanouettes, ela 

acaba cedendo e s’abandonne, corps et biens, à la direction rassurante de ses soeurs aînées 

(K, p. 54) / “entrega-se, física e financeiramente, aos cuidados seguros de suas irmãs mais 

velhas” (TK, p. 51). 

Com isso, a mãe de Elisabeth é suplantada pelas três tias, que passam a ser 

responsáveis pela educação da sobrinha, que consideram ser uma sauvageonne (K, p.53) / 
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“selvagem” (TK, p. 49), sendo urgente ensinar-lhe l’anglais, le catéchisme et les bonnes 

manières (K, p. 53) / “inglês, catecismo e boas maneiras” (TK, p. 49). 

Assim, são as tias de Elisabeth que exercem diante dela um papel maternal: 

 
Mes petites tantes m’embrassent et me cajolent. Elles sentent la naphtaline 

et le pain d’épice  (K, p. 53). 

 

Minhas tias me abraçam e adulam. Cheiram a naftalina e a pão de centeio 

(TK, p. 49). 

 

É pertinente ressaltar que o tradutor brasileiro, nesse fragmento, ao traduzir 

naphtaline et le pain d’épice por “naftalina e [...] pão de centeio”, retrata bem, a exemplo do 

que ocorre no texto de Hébert, o tradicionalismo das ideias das Lanouettes. Esses vocábulos 

remetem à ideia de conservação e durabilidade.  

Importa assinalar que, ao mesmo tempo em que substituem Marie-Louise junto à 

Elisabeth, dando-lhe carinho, as três tias representam a sociedade burguesa que normatiza as 

atitudes das mulheres. De modo que Elisabeth está cercada por mulheres passivas e cúmplices 

das normas sociais. A esse respeito, afirma Hébert: 

 

O cristianismo, em nosso país, trouxera um tipo de repressão da vida. Essa 

repressão era vivida, sobretudo, pelas mulheres. 

A vida delas  no Quebec era,  então,  irreal, inexistente. A tal ponto que as 

mulheres ficavam  ao mesmo tempo fascinadas e horrorizadas por  aquelas 

que se permitiam viver intensamente. Nossas mães tinham ventosas para 

devorar  a vida dos outros
32

 (LEBRUN apud BISHOP, 1993, p. 191).  

 

Sem a presença da mãe, ou de modelos positivos do papel maternal, Elisabeth 

repete o mesmo tipo de comportamento de Marie-Louise, em relação aos seus filhos, que 

também são cuidados por empregados. Elisabeth apenas garante que tudo esteja em ordem, 

para manter a sua aparência de mãe zelosa. Nem mesmo com Nicolas, o filho de Nelson, ela 

estabelece uma relação próxima e vital, embora ela veja nele o rosto do amante desaparecido 

e o reconheça como o “filho único do amor”.   

A ausência de cumplicidade e de diálogo é um mal causado pela sociedade 

patriarcal que afasta as mulheres umas das outras. Observe-se que, entre Elisabeth e sua mãe, 

                                                           
32 No original: Le christianisme chez nous avait amené une sorte de refoulement de la vie. Ce refoulement se 

vivait surtout au féminin. […] La vie des femmes d’ici [Quebec] était à ce point irréelle et inexistante, qu’elles 

étaient à la fois fascinées et horrifiés par les femmes qui laissaient monter en elles les forces de la vie. Nos 

mères avaient des ventouses pour manger la vie des autres.  

  



74 

 

não existe diálogo. Quando acertam o casamento de sua filha com Antoine, Marie-Louise tem 

a seguinte reação:  

 

Mme d’Aulnières éclate en sanglots. Appréhende d’avoir à expliquer à sa 

fille les mystères, pour elle inséparables, du mariage et de la mort  (K, p.68). 

 

O [sic] senhora d’Aulnières desata a chorar. Aflige-se por ter que explicar à 

filha os mistérios, para ela inseparáveis, do casamento e da morte (TK, p. 

64). 

 

Mais tarde, vítima das agressões do marido, Elisabeth procura ajuda na casa 

materna, mas a mãe continua passiva frente aos problemas enfrentados pela filha:  

Je raconte ma vie à Kamouraska. Je pleure. Je sanglote. Je fonds en eau. Je 

tords ma chevelure. Je me mords les poings.  

Ma mère intervient la première. Brise le silence lourd qui fait suite à mon 

récit. Arrache son  chapelet. [...] 

Le visage de ma mère se brouille. Son regard s’égare à nouveau. Va 

rejoindre  très loin en elle-même un songe bizarre où toutes les femmes 

mariées, après avoir donné naissance à une petite fille, n’ont plus qu’à 

devenir veuves les plus rapidement possible. 

- Dommage que la Petite n’ait pas accouché d’une fille… (K, p. 98). 

 

Conto minha vida em Kamouraska. Choro. Soluço. Dissolvo-me em água. 

Puxo os cabelos. Mordo as mãos. 

Minha mãe é a primeira a intervir. Rompe o silêncio pesado que se seguira à 

minha narração. Arranca o terço. [...] 

Uma névoa como que cobre o rosto de minha mãe. Seus olhos erram 

novamente para um ponto distante, vão encontrar muito longe, nela mesma, 

um sonho bizarro no qual todas as mulheres casadas, após dar à luz um filho, 

nada mais tem a fazer senão tornarem-se viúvas o mais rapidamente 

possível. 

- Que pena não ter ela dado à luz uma menina ... (TK, p. 93). 

 

 

Ma mère retrouve ses migraines et s’enferme à nouveau dans son veuvage. 

Comme si mon sort était réglé à jamais (K, p. 114-115). 

 

Minha mãe recomeça a ter suas enxaquecas e entrega-se de novo a sua 

viuvez. Como se minha sorte estivesse regularizada para sempre (TK, p. 

110). 

 

  Quanto à tradução dessas últimas passagens, observamos que o tradutor  

emprega as frases curtas de Hébert, sobretudo em: “Conto minha vida em Kamouraska. 

Choro. Soluço. Dissolvo-me em água. Puxo os cabelos. Mordo as mãos”, correspondente de: 

Je raconte ma vie à Kamouraska. Je pleure. Je sanglote. Je fonds en eau.  Je tords ma 

chevelure. Je me mords les poings. Ou como em : “Como se minha sorte estivesse 
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regularizada para sempre”, correspondente de Comme si mon sort était réglé à jamais. Isso só 

não ocorre na tradução de Son regard s’égare à nouveau, já que Carvalho agrupa essa frase à 

que vem a seguir. Na tradução da frase anterior a esse trecho: Le visage de ma mère se 

brouille (que poderia ser traduzido por “O rosto de minha mãe se altera”), notamos que o 

tradutor não emprega o estilo seco de Elisabeth, que remete, nesse caso, ao distanciamento 

observado entre mãe e filha. Ele utiliza um modo mais brando: “Uma névoa como que cobre o 

rosto de minha mãe”. Mais significativa, para os propósitos deste trabalho, é a mudança do 

sexo do bebê em après avoir donné naissance à une petite fille / “após dar à luz um filho”. 

Nessa passagem, podemos depreender, pelo texto de Hébert, que o nascimento de uma 

menina (petite fille) é que levaria a mãe à viuvez o mais rápido possível, considerando a fala 

das tias de Elisabeth que vem a seguir: − Dommage que La Petite n’ait pas accouché d’une 

fille... / “− Que pena não ter ela dado à luz uma menina...”. Também aqui a autora 

quebequense liga aspectos negativos à situação da mulher, o que parece não ter chamado a 

atenção do tradutor. 

A crítica da figura materna e a dificuldade da relação entre mãe e filha não está 

presente apenas em Hébert, mas em muitas obras escritas por mulheres no Quebec entre os 

anos sessenta e setenta (COLLET, 1980). Em Kamouraska, a relação entre Elisabeth e sua 

mãe suscita diferentes reflexões acerca da relação mãe-filha. É pertinente notar que há críticos 

que entendem que a distância emocional travada entre mãe e filha pode representar uma 

oportunidade para a filha de se liberar de uma mãe sufocante e castradora. Por outro lado, há 

aqueles que defendem que é a construção de laços de solidariedade numa genealogia feminina 

que poderá apontar o caminho para tal liberação. 

Partindo da leitura de que o papel da mãe é negativo em toda a obra de Hébert, 

porque a mãe tem por missão ensinar “a lei do Pai” aos filhos, Anne Ancrenat
33

 em De 

mémoire de femmes: la mémoire archaïque dans l’oeuvre romanesque d’Anne Hébert (1997), 

afirma que é preciso cessar essa transmissão de valores patriarcais através “da voz da Mãe” e 

sugere que Hébert, propositadamente, provoca a separação entre mães e filhas, visando   

“desestabilizar o cenário estabelecido pela ideologia patriarcal”
34

 (ANCRENAT, 1997, p. 10-

11).  Ainda segundo Ancrenat (1997), ao insistir nessa ruptura entre mãe e filha, Anne Hébert 

                                                           
33

 Lori Saint-Martin (2003) sugere, na resenha que redigiu sobre a tese de Ancrenat, a necessidade de se atenuar 

essa opinião, visto que há romances hebertianos como, por exemplo, Les enfants du sabbat, em que essa relação 

pode ser lida por um viés positivo. Apresentamos no capítulo 1, deste trabalho, alguns aspectos considerados 

positivos na filiação maternal da protagonista desse romance, a saber Julie. 
34 No original: [...] déjouer le scénario fixé par l’idéologie patriarcale.  
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estaria impedindo que as filhas naufragassem num falso discurso maternal, discurso que 

carrega uma ideologia elaborada sem a participação das mulheres, na qual elas são objeto de 

apropriação.  

É possível compreender essa posição, se tomamos como referência o contexto da 

sociedade quebequense tradicional, no qual a mãe foi por muitos anos porta voz dos valores 

cristãos veiculados pela Igreja Católica, cenário representado em vários escritos de Hébert. 

Tendo em vista essas colocações, seria possível vislumbrar uma possível libertação feminina à 

custa da ruptura entre mãe e filha, que, nesse caso, poderia significar uma alternativa positiva 

para interromper o círculo de repetições que encerram a mulher nos espaços da docilidade e 

da submissão. Porém, essa ruptura não garante de fato a libertação das jovens que se 

distanciam da mãe portadora da ideologia conservadora, fato que pode ser observado também 

na produção literária de Anne Hébert. 

A necessidade da ruptura no relacionamento entre mãe e filha é contestada por 

outros estudos da relação mãe-filha na literatura quebequense. Voltando-se para uma 

abordagem psicanalítica em que “o discurso feminino está intimamente ligado à relação com a 

mãe”
35

 não se pode “dissociar a relação mãe-filha do caminho que leva à emancipação da 

mulher”
36

 (CARLSHAMRE, 2009, p. 41). Nessa perspectiva, Lori Saint-Martin (2003), cujos 

estudos sobre o relacionamento mãe e filha na literatura quebequense se inspiram largamente 

nos trabalhos da psicanalista feminista Luce Irigaray, sustenta que a falta de laços estreitos 

entre mãe e filha  não é algo positivo e não contribui, ao contrário do que muitos defendem, 

para levar a filha a alcançar a libertação. Ela explica que, de acordo com  pesquisas realizadas 

por psicanalistas e psicólogos – menciona entre outras: Chodorow, Irigaray, Couchard –  “o 

relacionamento mãe-filha é o pivô da identidade feminina; o desenvolvimento psíquico das 

mulheres toma caminhos que lhe são próprios”
37

 (SAINT-MARTIN, 1999, p. 16). Isso quer 

dizer que a mulher deve se encontrar numa genealogia feminina “redescobrindo seu corpo por 

meio do corpo de outras mulheres, [redescobrindo] o carinho, o amor, incluindo também o 

amor materno”
38

 (IRIGARAY, 1981, p. 61).  

No que diz respeito ao ponto de vista de Anne Ancrenant sobre a obra de Hébert 

                                                           
35

 No original: [...] la parole féminine est intimement liée à la relation avec la mère.  
36

 No original: [...] dissocier la relation mère-fille du cheminement vers l’émancipation de la femme. 
37

 No original: [...] le rapport mère-fille est le pivot de l’identité féminine ; le développement psychique des 

femmes emprunte des voies qui lui sont propres. 
38

 No original: [...] en redécouvrant son corps par le biais du corps des autres femmes, la tendresse, l’amour, y 

compris d’ailleurs l’amour maternel. 
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exposto acima, Lori Saint-Martin formula a seguinte questão: “E se o impasse criado sobre o 

materno explicasse justamente o fracasso da busca de quase todas as protagonistas 

hebertianas?”
39

 (SAINT-MARTIN, 2003, p. 196).  

Retomamos aqui a hipótese, sugerida por Lori Saint-Martin (2003), de que a 

ausência de vínculo entre mãe e filha pode impedir a libertação das filhas. Pois, se a ruptura se 

apresenta como algo positivo que direcionaria à emancipação das personagens femininas, 

como explicar o naufrágio das heroínas hebertianas órfãs ou daquelas que são privadas de 

desenvolver um vínculo maternal vital com a mãe?  Parece que um relacionamento mãe e 

filha sem interferência da ideologia patriarcal pode oferecer uma resposta a essa questão.  

 

2.2 Sexualidade e violência 

 

Da leitura do conjunto da obra de Anne Hébert, surge uma constatação: 

encontramos imagens de fúria, violência psicológica e física e, mais particularmente, imagens 

de violência ligadas à sexualidade. É certo que nem toda violência do universo hebertiano está 

ligada à questão sexual, mas também é fato que esse tipo de violência é tão recorrente nos 

escritos de tal autora que merece atenção. Reiteramos que o interesse de nosso trabalho reside 

na análise dos traços feministas presentes ou não na tradução brasileira de três obras de 

Hébert que, não por acaso, apresentam quadros de violência contra a mulher que são bastante 

perturbadores. Não menos perturbadores – para o contexto da ideologia conservadora 

quebequense – também são as atitudes consideradas insensatas e violentas que algumas de 

suas personagens femininas adotam, entre elas, Elisabeth d’Aulnières, conforme veremos 

adiante.  

No primeiro capítulo desta tese, explicamos que duas obras de Anne Hébert (Le 

Torrent e Le tombeau des rois) foram censuradas por terem sido consideradas violentas e 

inadequadas para o leitor quebequense dos anos cinquenta e sessenta. O romance Les enfants 

du sabbat (1975), objeto de comentários também no referido capítulo, apresenta vários 

aspectos que certamente provocariam a sua censura, mas acreditamos, juntamente com outros 

estudiosos, que o fato de ter sido publicado em 1975 o livrou de tal pena. Assim, o tema da 

violência suscitou interesse por parte da crítica literária que buscava entender o seu 

significado na escritura da autora em estudo. Em entrevista concedida a Andre Vanasse 

                                                           
39 No original: Et si l’impasse faite sur le maternel expliquait justement l’échec de la quête de presque toutes les 

protagonistes hébertiennes?   
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(1982), Hébert, ao discorrer sobre autores que teriam influenciado a sua escrita, explica, 

quando questionada, qual é o significado da violência em seu universo literário:  

 

A.H. − Ora, me surpreende que me fale de Proust. Gosto muito de Proust, 

mas penso que estou muito longe dele. Proust é bem mais requintado, bem 

mais civilizado. Eu sou de um outro mundo literário. Proust, por exemplo, 

não conhece a violência, nem a selvageria. 

[...] 

A.V. − Essa violência significa o quê, ela é útil? 

A.H. −Acredito que ela seja útil de uma certa maneira. É, definitivamente, 

uma vontade de não aceitar o mundo tal como ele é, tal como ele foi feito. 

Desejar refazê-lo é um gesto violento
40

 (VANASSE, 1982, p. 445). 

 

Ora, nos escritos de Hébert esse gesto de querer reconstruir o mundo em que se 

vive parte, quase sempre, de suas personagens femininas que, diante de uma coerção social, 

desejam transformar a sua existência. Esse desejo pode ser observado no nosso corpus, como 

veremos no decorrer deste trabalho. É pertinente assinalar que as personagens femininas de 

Hébert tem uma vontade exacerbada de viver, muitas delas “queimam de fúria, de violência, 

do desejo de se libertar da opressão”
41

 (SAINT-MARTIN, 1989, p. 190). Porém,  nem sempre 

conseguem satisfazer o seu desejo de libertação, mas provocam situações que expõem e 

abalam as regras conservadoras de uma sociedade puritana que sufoca as mulheres, não 

permitindo que elas levem uma existência digna. Os gestos femininos de recusa da tradição e 

a revolta interna ou externa das personagens de Hébert fazem com que a sua obra possa ser  

inscrita  num horizonte literário que tem por tema principal a revolta da mulher contra a sua 

submissão (BROWN, 1992b). 

É pertinente sublinhar que as personagens hebertianas masculinas e femininas são 

capazes de exercer a violência física e verbal, mas isso não impede que as mulheres sejam 

vítimas de violência doméstica, resultado de um sistema cultural e social que as considera 

apenas e exclusivamente como servas da família. A violência, tal como é apresentada em 

Kamouraska, nos permitirá analisar o seu vínculo com a sexualidade e observar como esse 

aspecto relevante é representado na tradução brasileira desse romance. Para tanto, partiremos 

                                                           
40

 No original: A.H.  − Et puis, ça m'étonne que vous me parliez de Proust. J'aime beaucoup Proust, mais je 

trouve que je suis très loin de lui. Proust est beaucoup plus fin, beaucoup plus civilisé. Je suis d'un autre monde 

littéraire. Proust, par exemple, ne connaît ni la violence ni la sauvagerie.  

[...] 

A.V. − Et elle signifie quoi cette violence, est-elle utile? 

A.H. − Je crois qu'elle est utile d'une certaine façon. C'est certainement une volonté de ne pas accepter le monde 

tel qu'il est, tel qu'on l'a fait. Vouloir le refaire, c'est un geste violent. 
41 No original: [...] brûle[nt] de colère, de violence, du désir de se libérer de l’oppression. 
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de uma reflexão sobre o corpo, uma vez que é sobre ele que incide a violência física e 

simbólica ligada à sexualidade. 

Segundo o estudo de Elisabeth Grosz (2000), em Volatile bodies. Toward a 

corporeal feminism
42

, na nossa atual concepção dos corpos, encontramos características 

herdadas do pensamento filosófico que priorizaram historicamente a mente em detrimento do 

corpo. Por exemplo, do cartesianismo de Descartes, com o par mente/corpo e outras 

associações binárias, tais como natureza/cultura, não demorou para se chegar à associação da  

“oposição entre mente/corpo com a oposição entre macho e fêmea, na qual homem e mente, 

mulher e corpo alinham-se nas representações” (GROSZ, 2000, p. 49). Essas associações 

levam, de acordo com Grosz, a uma desvalorização do corpo, uma vez que o pensamento 

dicotômico privilegia um dos termos em detrimento do outro, que será a sua contrapartida 

subordinada e negativa. Desse modo, “o corpo é o que não é a mente, aquilo que é distinto do 

termo privilegiado e é outro. É o que a mente deve expulsar para manter a sua integridade” 

(GROSZ, 2000, p. 48). Nessa ótica, o corpo da mulher é concebido como uma barreira para o 

livre exercício de sua cidadania, visto que é reduzido às suas funções biológicas que o 

desvalorizam socialmente e contribuem para aumentar a opressão sobre as mulheres: 

 

[...] o pensamento misógino frequentemente encontrou uma auto-justificativa 

conveniente para a posição social secundária das mulheres ao contê-las no 

interior de corpos que são representados, até construídos, como frágeis, 

imperfeitos, desregrados, não confiáveis, sujeitos a várias intrusões que estão 

fora do controle consciente. A sexualidade feminina e os poderes de 

reprodução das mulheres são as características (culturais) definidoras das 

mulheres e, ao mesmo tempo, essas mesmas funções tornam a mulher 

vulnerável, necessitando de proteção ou de tratamento especial, conforme foi 

variadamente prescrito pelo patriarcado (GROSZ, 2000, p. 67). 

  

Esse pensamento dicotômico mente/corpo, em que o segundo elemento é 

associado ao feminino defeituoso e estático, discrimina e exclui a participação da mulher nas 

diversas esferas sociais e impõe a sua estagnação na domesticidade, primeiramente na casa da 

família de origem e, em seguida, na instituição do casamento. Por outro lado, o homem, 

associado à mente, é livre para galgar os caminhos que preferir, pois, mesmo sendo pai, não 

cabe a ele, nesse tipo de construção social, cuidar das crianças, mas prover os meios 

financeiros para que elas sejam cuidadas.  

Encontramos essa configuração social descrita por Grosz em Kamouraska: 

                                                           
42

 Utilizamos aqui a tradução do capítulo 1 “Corpos reconfigurados”, realizada por Cecilia Holtermann e 

publicada em Cadernos Pagu (2000). 
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enquanto Elisabeth carrega o fardo de gravidezes não desejadas, o seu marido viaja 

acompanhado por outras mulheres do vilarejo (K, p. 78-79). Lembramos que a contracepção é 

autorizada no Quebec a partir de 1969. Antes disso, e, principalmente na época em que viveu 

Elisabeth, contracepção e divórcio eram duas coisas impensáveis e inaceitáveis na sociedade 

burguesa e clerical em que estava inserida. 

Como sabemos, o feminismo não é unívoco. Por isso, em suas diferentes acepções 

e ideologias, o corpo da mulher, ao mesmo tempo em que representa poder – do corpo que 

gera vida –, pode representar a sua opressão. Isso por causa dos problemas expostos nos 

parágrafos anteriores, que remetem a uma concepção única do corpo usada pelo patriarcado 

para reter as mulheres.  

Partindo disso, como afirma Grosz (2000), houve, em determinado momento, 

certa rejeição por parte de feministas de pensarem o corpo feminino em termos positivos, no 

sentido de acolherem as suas especificidades; ao contrário, buscaram definir a si mesmas em 

termos não corporais. Mas, a partir dos anos oitenta, com o desenvolvimento de estudos que 

integram o corpo num contexto social (Foucault, por exemplo)
43

, as feministas começam a se 

preocupar com o resgate e a representação do corpo feminino por uma ótica que leve em 

conta os interesses das próprias mulheres de modo que o corpo seja “visto como um lugar de 

inscrições, produções ou constituições sociais, políticas culturais e geográficas” (GROSZ, 

2000, p. 84).  

A representação do corpo feminino no panorama literário quebequense se 

apresenta de diferentes e variadas formas, de acordo com os momentos históricos e sociais 

contemporâneos das obras publicadas. No romance quebequense tradicional, mais conhecido 

como “romance da Terra” (1846 - 1945), época em que a Igreja Católica exercia ampla 

influência na sociedade e condenava toda prática sexual que não fosse atrelada ao casamento 

para fins de procriação, o corpo era visto como fonte de pecado, e a mulher como responsável 

pela perdição do mundo. Por causa disso, o que sobressai dos romances publicados nesse 

período é o mito da mãe abnegada, comparada à Virgem Maria, assim como a negação da 

                                                           
43

 É pertinente assinalar que Foucault não priorizou questões especificamente ligadas ao feminino, como 

observaremos no capítulo a seguir. Porém, o seu trabalho aponta, como observa Tânia Navarro Swain (2000) 

para “as táticas sociais que fazem do corpo da mulher superfície para o exercício do poder, aponta para a 

histerização, para a saturação em sexualidade de seu corpo como inserção e comunicação orgânica com o corpo 

social, nos mecanismos de regulamentação da fecundidade, de normatização das condutas, de restrição, 

reprodução e asseguramento do espaço familiar.  Nesse sentido, sublinha, a imagem em negativo da ‘mãe’ é a 

‘mulher nervosa’, ou seja, descontrolada, desregrada, perdida em sua função e seu funcionamento específico” 

(SWAIN, 2000, p. 142). Essas colocações dialogam com o trabalho de algumas feministas. Irigaray (1981), por 

exemplo, discute o papel de mãe que é restrito a uma função reprodutora e os problemas decorrentes dessa 

acepção de maternidade. 
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sexualidade feminina, pois no romance da Terra só existe sexualidade feminina vinculada à 

maternidade (FOURNIER, 2005, p. 47). No capítulo anterior comentamos alguns títulos que 

foram publicados durante essa época. 

Ainda na primeira metade do século XX, o corpo feminino é representado 

brevemente e sua descrição segue sempre os mesmos modelos: 

 

Alguns traços, sempre os mesmos, são suficientes para retratar a figura 

feminina ideal. [M]ãe realizada ou filha submissa: um corpo robusto, quadris 

largos, olhos claros e ternos, um sorriso tímido ou gracioso etc. Se há 

distanciamento dessa imagem é porque esbarra-se numa outra representação 

também convencional, donde o lado sombrio e negativo da mulher 

depravada é, invariavelmente, o aspecto frívolo do seu corpo: cabelos loiros, 

macios, olhos insolentes, nariz insubmisso, sorriso sedutor, etc
44

 

(BOURBONNAIS, 1992, p. 97). 

 

Então, ou se era mãe ou se era prostituta e, se a personagem se distanciava desses 

modelos rígidos, era associada a traços masculinos (comum quando uma moça não se casava 

e era chamada de vieille fille), devendo abrir mão de sua feminilidade para evitar ser presa 

numa linhagem feminina de repetições infelizes. 

No romance feminino dos anos sessenta, as heroínas, em revolta contra a condição 

feminina, acabam cultivando uma percepção negativa de sua identidade e expressando um 

grande descontentamento pelo corpo feminino. Anne Brown (1989) estuda alguns romances 

escritos por mulheres durante esse período e assinala que, em todos eles, as protagonistas 

expressam uma recusa contundente do próprio corpo. Isso, independentemente de classe 

social, idade e estado civil, todas vivem o destino feminino como uma “provação 

vergonhosa”. Entre os romances estudados por Brown estão Une saison dans la vie 

d’Emmanuel (1965) e  Manuscrits de Pauline Archange (1968) de Marie-Claire Blais ; L’île 

joyeuse (1965) de Louise Maheux-Forcier e  Au seuil  de l’enfer (1961) de Yolande Chéné. 

Nesses romances há uma ruptura entre o corpo e o espírito, sendo que o corpo feminino atrai, 

para si, sentimento de ódio e repulsa. Segundo estudiosos desse período, esses sentimentos 

são decorrentes da educação religiosa conservadora que as mulheres receberam no Quebec 

(BROWN, 1989).   

                                                           
44 No original: Quelques traits, toujours les mêmes, suffisent à peindre la figure féminine idéale, mère accomplie 

ou fille soumise: un corps robuste, des hanches fortes, des yeux clairs et doux, un sourire timide ou avenant etc. 

Y a-t-il dérogation à cet usage, c’est qu’on bascule dans l’autre versant tout aussi conventionnel, le versant 

sombre et négatif de la femme dépravée, ce qui se reconnait invariablement à l’aspect frivole de son corps : 

cheveux blonds, mousseux, yeux effrontés, nez mutin, sourire enjôleur, etc.  
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Entre os anos cinquenta e início dos setenta, algumas escritoras renomadas como 

Claire Martin, Marie-Claire Blais e Anne Hébert criticam algumas atitudes sociais, políticas e 

familiares que são encorajadas pelos dogmas da Igreja Católica e que historicamente  

“definiram, moldaram e restringiram o corpo feminino no Quebec”
45

 (GOULD, 2006, p. 114). 

Essas escritoras optaram por não ocultar a presença do corpo feminino. Anne Hébert, mais 

particularmente, trata da mulher e de sua relação com o seu corpo e com o desejo, tema que 

será discutido e aprofundando pelas escritoras dos anos subsequentes. Essa discussão ocorre, 

inclusive, por um viés explicitamente político, que leva a uma transformação não só do 

discurso – passando da temática para a textualidade – mas também do foco de interesse, 

passando da “vitimização para a autoafirmação”,  bem como “das forças que agem sobre os 

corpos das mulheres para o poder que elas possuem para reposicionar seus corpos como 

agentes nas esferas política, social e artística”
46

 (GOULD, 2006, p. 114). Assim, o corpo 

feminino torna-se o centro de interesse da escrita das mulheres a partir de meados dos anos 

setenta: Nicole Brosssard (French Kiss, 1974), Louky  Bersinick (L’Euguélionne, 1976) e 

Madeleine Gagnon (Lueur, 1979).   

Frente a essa nova configuração em que as mulheres são conclamadas a se 

apropriarem do próprio corpo, as escritoras feministas desse período 

 

[...] condenaram a violência feita ao corpo, como por exemplo o fato de as 

maternidades serem  impostas, a disponibilidade, permanente, por parte das 

mulheres para o gozo masculino, o estupro e várias outras formas de 

desapropriação. As escritoras feministas também celebraram o corpo em 

todas as suas formas, de modo a desvelarem  a sua simples beleza para além 

dos modismos
47

 (LEQUIN, 2009, p. 195).  

   

Fala-se, então, de uma écriture du corps: uma escrita onde há explicitação do 

corpo feminino e de suas funções. Esclarecemos que, no contexto da obra de Anne Hébert, 

compartilhamos com Évelyne Ledoux-Beaugrand o uso da expressão écriture du corps  no 

seu sentido amplo, que “descreve e simboliza abundantemente o corpo, mas não na concepção 

de uma vanguarda literária feminista − desenvolvida em torno de Hélène Cixous no decorrer 

dos anos de 1970 − que privilegiava uma forma e uma sintaxe não habitual como estratégias 

                                                           
45

 No original: [...] defined, molded, and restricted the female body in Quebec. 
46

 [...] victimization to self-affirmation [...]from the forces acting upon women’s bodies to the power women 

possess to reposition their bodies as active agents in the political, social, and artistic spheres.     
47

 No original: [...] ont condamné la violence faite au corps entre autres, les maternités non choisies, la 

disponibilité sans faille, de la part des femmes, à la jouissance masculine, le viol et plusieurs autres formes de 

désappropriation ; elles ont aussi célébré le corps dans toutes ses formes et dévoilé la simple beauté du corps 

au-delà des diktats de modes. 
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de oposição à  tradição patriarcal”
48

 (2007, p. 101). Ao ler Anne Hébert, percebemos que a 

presença corporal feminina é marcante e que há uma preocupação em denunciar a violência 

contra a mulher, violência que se materializa em seu corpo, alvo das insatisfações dos 

companheiros bem como de uma moral social que aniquila as mulheres.  

A descrição das personagens hebertianas não se limita a sua altura, peso, cor dos 

cabelos
49

. Não se trata de uma descrição superficial e tradicional. Em Anne Hébert 

encontramos uma grande variedade de mulheres, conforme assinalamos no capítulo 1. No que 

diz respeito ao modo de presença do corpo da mulher nos seus escritos, também temos uma 

variedade de inscrições: personagens que vivem mal o corpo e que o cobrem completamente 

(as tias de Elisabeth, em Kamouraska; as freiras do convento do Précieux Sang, em Les 

enfants du sabbat), outras que se sentem bem e até orgulhosas do corpo que têm – Christine 

(Heloïse), Nora (Les fous de Bassan), Julie (Les enfants du sabbat), Elisabeth (Kamouraska) – 

e ainda outras que vivem numerosas maternidades que as deixam esgotadas – Agnès (Le 

temps sauvage), Elisabeth (Kamouraska), Felicity (Les fous de Bassan). Além disso, Anne 

Hébert explicita as funções do corpo feminino (em: Kamouraska, Les fous de Bassan, Les 

enfants du sabbat, por exemplo), assunto tabu na literatura quebequense anterior à publicação 

de Kamouraska. Enfim, Anne Hébert “explora imagens de arquétipos femininos partindo da 

mãe Cristã, a Virgem Maria, identificada a dor e sacrifício, até Eva, a mãe pagã, um símbolo 

poderoso da força, transgressão e sexualidade das mulheres”
50

  (SMART,1992,  p. 177).  

A partir dessas várias imagens femininas criadas pela autora, podemos encontrar 

exemplos do corpo vivido e celebrado ou do corpo sofrido e machucado em uma mesma obra 

ou em diferentes obras: Heloïse, Les enfants du sabbat, Les fous de Bassan, Kamouraska, 

para citar apenas algumas. É pertinente sublinhar que, na maioria das vezes, o corpo da 

mulher adquire conotação negativa. Primeiramente por causa da ideologia clerical que lhe 

imprime o estigma do pecado da carne – a mulher, assim como Eva (a primeira mulher, de 

acordo com a Bíblia), é responsável por trazer o pecado ao mundo; em segundo lugar, porque 

está ligado à reprodução, responsável pelo aprisionamento doméstico das mulheres.  Isso 

porque, historicamente, as mulheres foram impedidas de expressar a sua sexualidade e, da 

                                                           
48 No original: [...] dépeint et symbolise abondamment le corps et non pas en tant qu’avant-garde littéraire 

féministe, développée autour d’Hélène Cixous au cours des années 1970, qui privilégiait une forme et une 

syntaxe éclatés comme stratégies d’opposition à la tradition patriarcale.  
49

 Para uma leitura mais ampla das representações corporais na obra de Anne Hébert, consultar Daniel Marcheix 

(2005) e Gaëtan Brulotte (1997). 
50 No original: [...] explores images of female archetypes moving from the Christian mother, the Virgin Mary, 

identified with pain and sacrifice, to the pagan mother Eve, a powerful symbol of women’s strength, 

transgression and sexuality. 
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literatura quebequense, depreende-se que o pudor ou a preocupação com o mercado editorial 

impedia que as escritoras explicitassem a representação do corpo feminino e suas funções, 

enfim que falassem abertamente da sexualidade da mulher. As poucas que ousaram fazer isso 

nos anos trinta e quarenta – como assinalamos no capitulo 1 – , a saber,  Jovette Bernier (La 

chair décevante, 1931) e Thérèse Tardif (Désespoir de vieille fille, 1943), foram censuradas. 

Porém, em Anne Hébert, apesar de não haver muitas cenas de nudez explícita, a escrita do 

corpo feminino e as suas funções estão muito presentes, de modo que os exemplos de uma 

visão mais positiva acerca dele, por parte da mulher, sejam significativos. Observe-se que 

Christine, personagem do romance Heloïse (1980), não se intimida diante do mal-estar que o 

marido expressa diante da sua nudez, ao contrário, ela se mostra à vontade e rejeita o roupão 

que ele coloca sobre os seus ombros: “Cristina recusa o roupão, levanta os braços, volta-se 

para ela mesma, esboça um passo de dança. Seu corpo impecável, suas belas pernas”
51

 

(HÉBERT, 1980, p. 59). Em Les fous de Bassan, Nora acolhe com tranquilidade as 

transformações de seu corpo: “meus seios acabam de pousar sobre as minhas costelas como 

duas pombas [...]. Ainda estou ressoando com o alarido do meu segundo nascimento. Eva 

nova”
52

 (TFB, p. 116) e Olivia declara ser “feita para viver da ponta das unhas à raiz dos 

cabelos”
53

  (TFB, p. 203). 

Referindo-se à Anne Hébert, Daniel Marcheix assinala que o corpo feminino se 

afirma e se realiza “na beleza e no esplendor de suas formas”, de modo que se apresenta pleno 

no mundo, nutrido “da reivindicação do direito de viver em simbiose com uma realidade rica 

de sensações para experimentar”
54

 (2005, p. 370).  

Restringindo-nos a Kamouraska, com o objetivo de cotejar, conforme os 

propósitos deste trabalho, o original e a tradução brasileira para observar os traços feministas 

da escrita de Hébert presentes no texto traduzido, nesse caso, relacionados à sexualidade 

feminina, percebemos que Elisabeth, apesar dos moldes impostos pelas tias para corresponder 

às expectativas de uma moça de família católica, desde pequena toma atitudes de não 

submissão e transgressão. Quando adulta, por exemplo, escolhe, para trabalhar na sua casa, 

Aurélie, uma moça de comportamento livre e não aceito socialmente: ela fuma caximbo, usa 

roupas que deixam o corpo à mostra, e é considerada uma feiticeira. Elisabeth observa a 

                                                           
51

 No original : Christine rejette le peignoir, lève les bras, tourne sur elle-même, esquisse un pas de danse. Son 

corps irréprochable, ses jambes superbes.  
52

 No original : [...] mes seins sur mes côtes viennent de se poser comme deux colombes [...] Je résonne encore  

de l’éclat de ma nouvelle naissance. Eve nouvelle (FB, p. 118).  
53

 No original : [...] faite pour vivre  de la pointe de ses ongles à la racine de ses cheveux (FB, p. 205). 
54

 No original: [...]dans la beauté et la majesté de ses formes [] de la revendication du droit de vivre en osmose 

avec un réel riche de sensations à éprouver. 
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sensualidade de Aurélie, que lhe causa inveja:  

 

Sa jupe mince lui colle aux jambes. Ses pieds nus sont pleins de glaise 

séchée. Deux longues nattes de cheveux crépus lui battent le dos, deux 

espèces de lanières  noires, auréolées d’épines roussies dans le soleil. Son 

visage, son cou, ses bras nus sont d’une blancheur livide de champignons 

frais (K, p. 61). 

Sua saia delicada lhe cola às pernas. Seus pés nus estão cheios de barro seco. 

Duas compridas tranças de cabelo crespo lhe batem nas costas, duas espécies 

de correias pretas, aureoladas de espinhos tostados no sol. O rosto, o pescoço 

e os braços nus têm a brancura lívida de cogumelos frescos (TK, p. 57). 

 

Carvalho traz a sensualidade observada na escrita de Hébert: a saia de Aurélie que 

lhe cola às pernas, seus pés nus; a menção a seu rosto, pescoço e braços, que também estão 

nus. Acreditamos que a presença do sol e dos cogumelos frescos sugere a liberdade da vida de 

Aurélie, também invejada por Elisabeth.  

Acreditamos que a presença desses traços na tradução é resultado da literalidade 

com que o fragmento foi traduzido. Ressaltamos, apenas, alguns pontos. Mince poderia ter 

sido traduzido por “fina” e não “delicada”, de modo a evidenciar melhor o fato de a roupa de 

Aurélie lhe deixar o corpo à mostra. Na oração final, o tradutor poderia ter empregado a 

vírgula no lugar da conjunção “e”, à semelhança de Hébert, de modo a exprimir melhor o 

estilo da autora. 

Essa literalidade, porém, não é observada em outros momentos da tradução 

brasileira, resultando na atenuação dos traços feministas em análise. Vejamos a passagem 

abaixo, em que Elisabeth, contra as regras de uma moça bem comportada, usa o charme do 

seu corpo e a sua sensualidade, mostrando o decote que acentuara para ir ao baile: 

Le bal est une merveille. Le Gouverneur  lui-même me respire dans le cou en 

dansant. […] Je crois qu’il [le Gouverneur ] louche dans… J’ai échancré 

mon corsage (K, p. 64). 

O baile é uma maravilha. Sinto no pescoço a respiração do próprio 

governador, ao dançarmos. [...] Creio que ele lança olhares enviesados 

para... Meu corpete se entreabre um pouco (TK, p. 60). 

Na tradução, tem-se a impressão de que o corpete de Elisabeth se abre por acaso 

ou acidente e não que isso tenha sido uma atitude deliberada da protagonista. Observe-se, 

ainda, que o tradutor ameniza essa abertura, com o acréscimo de “um pouco”: “Meu corpete 

se entreabre um pouco”. Carvalho poderia ter traduzido literalmente o segmento J’ai échancré 
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mon corsage por “Decotei meu corpete”, de modo a evidenciar a atitude ousada de Elisabeth. 

Esclarecemos que o Dicionário Le Petit Robert (2003, p. 818) traz decolleter como sinônimo 

de échancrer.  

Nem sempre, porém, Elisabeth se sente muito à vontade ao subverter as regras 

instituídas pela sociedade tradicional. Ela, entretanto, não hesita, como nesta passagem, 

também impregnada de sexualidade, em que a protagonista e Georges Nelson ficam nus um 

diante do outro com a luz acesa: 

 

Une voix rude, précipitée, méconnaissable donne des ordres. 

− Ne touche pas à la lampe. Enlève ton châle. Ta robe maintenant.   Tes 

jupons. Continue. Déshabille-toi complétement. Ton corset, ton pantalon, ta 

chemise. Dépêche-toi. Tes souliers. Tes bas.  

Mes mains tremblent si fort que je dois m’y prendre à plusieurs fois avant de 

défaire mes agrafes, lacets et boutons. J’obéis, comme en rêve, à une voix 

sans réplique. Me voici toute nue, déformée déjà par ma grossesse. Je 

m’accroche à la table pour ne pas tomber.  

−  Tiens-toi droite. On peut nous voir de la route. C’est ce que tu veux, n’est 

–ce pas ? 

Ses vêtements rejoignent immédiatement les miens, par terre, en un grand 

désordre. 

− Souffle la lampe à présent (K, p. 158-159). 

  

Uma voz rude, precipitada e irreconhecível, dá ordens. 

− Não apague a luz. Tire o xale. Agora, o manto. As saias. Continua. Tira 

toda a roupa. O espartilho, as calças, a camisa. Depressa. Os sapatos. As 

meias. Minhas mãos tremem tanto que preciso dominar-me várias vezes 

antes de desapertar os colchetes, tirar os laços e desabotoar-me. Obedeço 

como num sonho a uma voz que não admite réplica. Encontro-me toda nua, 

já deformada pela gravidez. Agarro-me à mesa para não cair. 

− Mantenha-se direita. Podem nos ver da estrada. É o que você quer, não? 

Sua roupa junta-se imediatamente à minha, no chão, em grande desordem.  

−  Apaga a luz agora (TK, p. 154). 

 

A cena em que a protagonista se despe é descrita em língua portuguesa, de modo 

que podemos afirmar que estes traços feministas estão presentes no texto traduzido: a 

exposição do corpo feminino e a preparação para o ato sexual. Verificamos, entretanto, à 

semelhança do que já foi observado em outras passagens, que a tradução não sensibiliza o 

leitor como o texto de Hébert, cujos vocábulos foram cuidadosamente selecionados, como a 

própria autora declarou. Observamos, por exemplo, uma abundância de aliterações: donne des 

ordres; touche [...] chale; pas à la lampe; . Enlève ton châle; Continue.[...] complétement [...] 

corset; chemise. Dépêche-toi ; Mes mains; fort [...] fois ;  prendre à plusieurs; de défaire ; 

rêve [...] réplique ; voix [...] voici ; déformée déjà ; table [...] tomber ; pour [...] pas ; Tiens-

toi droite ; immédiatement les miens ; désordre ; la lampe à présent. Carvalho emprega 
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também repetição de consoantes, como em: “dá ordens”; “Tira toda”; “calças. Depressa. Os 

sapatos”; “Minhas mãos”; “tremem tanto”; “dominar-me”; “várias vezes”; “de desapertar”; 

“gravidez. Agarro-me”; “Mantenha-se direita”; “que [...] quer”; “imediatamente à minha”; 

“desordem”; “Apaga [...] agora”.  No entanto, isso não resulta em um jogo poético e sonoro 

como se verifica no original, sendo decorrente de uma tradução que só tem como objetivo 

recriar o aspecto semântico da obra. Em outras palavras, o tradutor se ocupa menos com 

o como as coisas são ditas que com o que se diz. O que só faz com que concordemos com 

Valéry (1999)
55

, quando admitiu que  “a Poesia é uma arte da Linguagem; e que, certas 

combinações de palavras podem produzir uma emoção que outras não produzem” (VALÉRY, 

1999, p. 197; grifo do autor).     

Chamamos a atenção, ainda, para outro recurso poético utilizado por Hébert, que 

não foi observado na tradução: a justaposição de substantivos em défaire mes agrafes, 

lacets et boutons. Esse segmento foi traduzido com a inclusão de um verbo (“tirar”) e a opção 

pelo verbo “desabotoar-me” no lugar do substantivo “botões”: “desapertar os colchetes, tirar 

os laços e desabotoar-me”. Repare-se que, em Hébert, essa justaposição remete às orações 

nominais que antecedem este segmento: Ton corset, ton pantalon, ta chemise. [...] Tes 

souliers. Tes bas. A justaposição de substantivos poderia ser obtida com a seguinte tradução: 

soltar meus colchetes, laços e botões.  

Merece crítica também, nessa passagem, a opção por “− Mantenha-se direita” 

como tradução de – Tiens-toi droite. Observe-se que Elisabeth quase cai e se apóia na mesa. 

Georges Nelson diz para que ela “fique em pé”, “fique reta”, para que ela não seja vista da 

janela, que não tinha cortina. A protagonista havia chegado à casa dele sem avisar. A opção 

por “− Mantenha-se direita” sugere uma repreensão do amante em relação a alguma conduta 

ou reação de Elisabeth, que não estava conforme ao que ele esperava (“direita” remetendo à 

“apropriada” ou “adequada”). Isso não é condizente com a escolha da protagonista, que se 

permite saciar seus desejos com o amante. Ressalte-se que as “ordens” dadas por Georges 

Nelson não se enquadram num contexto de hierarquia e submissão entre ele e Elisabeth. Sua 

atitude revela o receio de ter o seu relacionamento com Elisabeth descoberto. 

Consideramos, ainda, descuido do tradutor verter robe por “manto”. É estranho 

que a personagem vestisse um “xale” e um “manto”. Além disso, “manto” não sugere a 

sensualidade de “vestido” (robe) no segmento: Enlève ton châle. Ta robe maintenant. / “Tire 

o xale. Agora, o manto”. 

                                                           
55

 Agradecemos a contribuição de Letícia Costa e Silva Ferro que leu o fragmento em análise e nos sugeriu a 

citação de Valéry. 
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Por fim, cabe assinalar que, possivelmente, a hesitação de Elisabeth ao tirar a 

roupa se deva ao fato de ela se sentir “deformada pela gravidez” e não por pudor, o que nos 

leva, uma vez mais, à negatividade ligada à maternidade. 

Com relação à escolha da protagonista de ter um filho com o amante, importa 

ressaltar a presença do sexo desejado entre ela e Georges Nelson, na obra de Hébert, que é 

bem retratado no fragmento abaixo, tanto no original como na tradução: 

Dans une chambre bien à nous. Une maison qui nous appartienne, Tu 

rentres entre mes cuisses, au plus profond de mon ventre. Je crie et je 

t’appelle, mon amour ! (K, p. 212). 

 Num quarto só nosso. Numa casa que nos pertença. Você penetra entre 

minhas coxas até à parte mais profunda de meu ventre. Eu grito e o chamo, 

meu amor! (TK, p. 209). 

Com isso, Hébert desconstrói a concepção defendida pela ideologia conservadora 

quebequense de que as mães são seres assexuados e sem desejos e que toda a sua satisfação 

em viver, é servir aos filhos e ao marido. Ela avança, assim, em questões que serão 

profundamente discutidas na literatura quebequense escrita por mulheres no auge do 

feminismo literário dos anos setenta e oitenta e também em discussões teóricas que serão 

empreendidas nesse campo, como mencionamos anteriormente. Conforme lembra Irigaray, a 

sociedade “aprisionou nas mães o papel da mulher que satisfaz as necessidades [dos  homens, 

da família], mas que é impedida de sentir desejo”
56

  (IRIGARAY, 1981, p. 88).  

Voltando à sexualidade presente em Kamouraska, é pertinente destacar, ainda, a 

explicitação das funções biológicas da mulher. Vejamos um exemplo: 

 

[...] Mes premières règles. L'émotion pudique de mes petites 

tantes. [...] 

Tante Angélique demeure troublée, confuse et ravie. "La loi du monde". Une 

profonde et mystérieuse solidarité féminine semble lui promettre tout un 

destin fabuleux et romanesque. Chaque ovule perdu de sa vie stérile va-t-il 

incessamment être fécondé? Galamment. Par de tendres maris? Par de 

tendres amants? Toute la magie de l'amour fou la rendra-t-elle grosse enfin, 

malgré son âge, de cent enfants joyeux, aux yeux bleus? (K, p. 55). 

 

[...] Minhas primeiras regras. A emoção pudica de minhas pequenas tias. [...] 

Tia Angélique sente-se perturbada, confusa e arrebatada. ‘A lei da natureza’. 

Uma profunda e misteriosa solidariedade feminina parece prometer-lhe todo 

um destino fabuloso e romanesco. Será que cada óvulo perdido de sua vida 

estéril haverá de ser sempre fecundado? Galantemente. Por muitos maridos 

                                                           
56

 No original: [...] a enfermé les mères, et en elles la femme, dans le rôle de celle qui satisfait le besoin mais n’a 

pas accès au désir. 
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ternos? Por amantes delicados? Toda a magia do amor louco acabará 

deixando-a grávida, apesar da idade, de cem filhos alegres, de olhos azuis? 

(TK, p. 51). 

 
O fragmento trata da menstruação e da perda do óvulo que ocorre nesse período: 

Mes premières règles. [...] Chaque ovule perdu [...] / “Minhas primeiras regras. [...] cada 

óvulo perdido [...]”. Percebemos, nos excertos acima, a desmitificação do fenômeno da  

maternidade, pela ironia observada no trecho: “La loi du monde”. Une profonde et 

mystérieuse solidarité féminine semble lui promettre tout un destin fabuleux et romanesque. / 

 “‘A lei da natureza’. Uma profunda e misteriosa solidariedade feminina parece prometer-lhe 

todo um destino fabuloso e romanesco”. Ironia também observada em : Toute la magie de 

l'amour fou la rendra-t-elle grosse enfin, malgré son âge, de cent enfants joyeux, aux yeux 

bleus? ? “Toda a magia do amor louco acabará deixando-a grávida, apesar da idade, de cem 

filhos alegres, de olhos azuis?” Acreditamos, entretanto, que, ao traduzir “La loi du monde” 

por “‘A lei da natureza’”, Carvalho confere à “natureza” a responsabilidade pela situação  

oprimida da mulher e não ao “mundo”. Repare-se que, na sequência, fala-se de solidarité 

féminine/ “solidariedade feminina”, que remete ao aspecto cultural da problemática do 

patriarcalismo. 

Passemos, agora, a tratar, especificamente, da relação entre sexualidade e 

violência em Kamouraska, assinalando a presença do tema do estupro, que se contrapõe, no 

decorrer da obra, ao do sexo desejado. São várias as passagens que revelam a falta de carinho 

de Antoine nos seus contatos íntimos com a esposa, como esta: 

 

[…] Les enfants ! […] Elle voudrait grouper ses enfants autour d’elle, bien 

serrés dans ses jupes. Leur demander assistance et secours. Faire face avec 

eux en un seul bloc indestructible. Il faudrait peut-être aussi aller chercher 

les deux aînés, étudiants à Oxford ? Chapeau haut de forme, favoris blonds, 

beaux jeunes étrangers qu’un premier mari, brutalement, lui a un jour semés 

dans le ventre (K, p. 19). 

 

[…] As crianças! [...] Queria reuni-las a sua volta, bem juntas a suas saias. 

Pedir-lhes que a ajudassem. Fazer frente com elas, num só bloco 

indestrutível. Talvez fosse preciso mandar chamar os dois mais velhos que 

estudam em Oxford. Chapéu de forma alto, suíças louras, belos jovens 

estrangeiros que um primeiro marido um dia lhe semeara, brutalmente, no 

ventre (TK, p. 15). 

  

Nesse trecho, em ambas as línguas, Elizabeth deixa claro que seus dois primeiros 

filhos foram concebidos “brutalmente” / brutalement, evidenciando a presença do estupro na 

obra em estudo, tema recorrente em textos de perspectiva feminista segundo Voldeng (1984), 
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em artigo mencionado na primeira seção deste capítulo. 

No entanto, algumas escolhas tradutórias de Carvalho atenuam a discussão do 

tema. O tradutor evita repetir a palavra “crianças” (enfants), tal como no original, de modo 

que a ênfase no termo enfants, que remete ao fato de Elisabeth considerar os filhos como uma 

garantia para manter a sua moral social, não foi observada. Esse é o motivo pelo qual ela 

aceita a brutalidade do marido. Assim, quando ela diz em francês Leur demander assistance 

et secours (que poderia ter sido traduzido por “Pedir-lhes assistência e socorro”
57

), ela não 

está propriamente pedido uma ajuda, conforme se depreende da tradução em português: 

“Pedir-lhes que a ajudassem”.  

Por outro lado, a distância que separa emocionalmente mãe e filhos, que foram 

concebidos por dever, está presente nos dois textos acima (original e tradução): beaux jeunes 

étrangers/ “belos jovens estrangeiros”. Lembramos que o terceiro filho da protagonista é fruto 

do relacionamento com Georges Nelson. Portanto, o filho desejado, não é “estrangeiro”. 

Acreditamos que a autora emprega o adjetivo “estrangeiro” nesse trecho, tanto para referir-se 

à distância espacial em relação a eles, que estudam em cidade de outro país (Oxford, Reino 

Unido), como para sugerir o distanciamento emocional. 

Os próximos fragmentos também remetem ao estupro conjugal: 

Il faudrait avoir la santé de violer cette femme. La ramener de force avec 

nous, sur le lit conjugal. L’étendre avec nous, sur notre lit de mort. L’obliger 

à penser à nous, à souffrir avec nous, à partager notre agonie, à mourir 

avec nous. [...] la prendre en flagrant délit d’absence  (K, p. 26). 

 

É preciso ter saúde para violar essa mulher. Trazê-la à força consigo para o 

leito conjugal. Estendê-la sobre o leito de morte. Obrigá-la a pensar na gente, 

a sofrer com a gente, a compartilhar da agonia e a morrer também junto. [...] 

pegá-la em flagrante delito de ausência (TK, p. 22). 

 

 

Me prendra de force, ne me lâchera que morte, dans une flaque de sang, 

comme une accouchée crevée  (K, 166-167) 

 

Tomar-me-á pela força, só me largará morta, numa poça de sangue, como 

uma parturiente fracassada (TK, p. 164). 

 

O contexto do primeiro trecho é a relação entre Elisabeth e Jerôme Rolland, seu 
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 Traduzimos o fragmento por meio de uma “transposição”. Segundo Aubert (1998, p. 106, grifo do autor), na 

tradução literal “se observa: (i) o mesmo número de palavras, (ii) na mesma ordem sintática, (iii) empregando as 

‘mesmas’ categorias gramaticais e (iv) contendo as opções lexicais que, no contexto específico, podem ser tidas 

por sendo sinônimos interlinguísticos [...]”. Já a transposição “ocorre sempre que pelo menos um dos três 

primeiros critérios que definem a tradução literal deixa de ser satisfeito, ou seja, sempre que ocorrem rearranjos 

morfossintáticos [...] (AUBERT, 1998, 107), como a inversão observada em: Leur demander /”Pedir-lhes”. 
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segundo marido. Por falta de amor, não existe proximidade entre os dois. A protagonista 

casara-se com ele para salvar sua reputação. Esse distanciamento é evidenciado pelo 

segmento la prendre en flagrant délit d’absence / “pegá-la em flagrante delito de ausência”. A 

repetição do pronome da primeira pessoa do plural (nous, notre), no texto em francês, 

portanto, evidencia a vontade do marido de acabar com essa ausência da esposa, nem que seja 

à força: La ramener de force avec nous. [...] L’étendre avec nous, sur notre lit de mort. 

L’obliger à penser à nous, à souffrir avec nous, à partager notre agonie, à mourir avec nous. 

Isso é atenuado na tradução brasileira porque Carvalho não emprega essa repetição: “Trazê-la 

à força consigo [...]. Estendê-la sobre o leito de morte. Obrigá-la a pensar na gente, a sofrer 

com a gente, a compartilhar da agonia e a morrer também junto”. A violência ligada à 

sexualidade, assim, está presente também na versão brasileira, principalmente por causa do 

vocábulo “violar” (violer), mas aparece de forma atenuada. 

A segunda passagem remete à violência da relação sexual entre a protagonista e 

seu primeiro marido, Antoine Tassy, traço evidente no original e na tradução, que traz: 

“Tomar-me-á pela força, só me largará morta, numa poça de sangue [...]”. Porém, a imagem 

ligada ao funcionamento do corpo feminino, observada em accouchée crevée, não aparece no 

texto traduzido, que apresenta como tradução: “parturiente fracassada”. Observe-se que o 

termo crevé, em francês, significa aquilo que apresenta uma déchirure (um rasgo), un trou 

(um buraco); num registro familiar, relacionado a pessoas, pode significar très fatigué (muito 

cansado) (LE ROBERT, 2003, p. 592). Não consta a palavra raté, que corresponderia a 

“fracassado”, em português, entre as possibilidades apresentadas pelo dicionário Le Robert. 

Quanto ao termo “fracassada”, em português, significa “ter mau êxito”, “arruinar-se”, 

“falhar”.  Ora, na situação acima Elisabeth não falhou, ela foi violentada e deixada 

“dilacerada” pelo marido agressor. Nota-se, portanto, preconceito, na tradução, com a 

associação entre a mulher e o fracasso. O tradutor poderia ter optado por “parturiente 

dilacerada”.  

A respeito do discurso sobre sexualidade e violência presente em Kamouraska, 

que revela a denúncia à situação oprimida da mulher, cabe mencionar as seguintes palavras de 

Brulotte: 

 

[...]. [A sexualidade nas obras de Anne Hébert] não é objeto de nenhum 

conhecimento. Falta de jeito, aproximação, rapidez, sobretudo brutalidade, 

são os seus atributos mais frequentes. Para a  mulher, a sexualidade é 

oferenda, submissão, falta de prazer, dever conjugal, ao passo que  para o 

homem trata-se de instinto selvagem, pulsão incontrolável do corpo, 

fatalidade carnal, violência primária ou na melhor das hipóteses, rotina 
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estúpida que o torna cardíaco
58

 (BRULOTTE, 1997,  p. 153). 

 

Vejamos, agora, exemplos de violência no romance  em análise, que não estão 

associados ao tema da sexualidade: 

 

Il [Antoine] dit aussi que je suis belle et bonne et qu’un jour il me tuera  (K, 

p. 83). 

 

Diz também que sou linda e boazinha e que um dia me matará (TK, p. 79). 

 

 

[Aurélie] - Madame a reçu le coup de poing de Monsieur dans le côté. Je 

l’ai vue toute pliée en deux de douleur  (K, p. 135). 

  

[Aurélie] - Madame recebeu um murro do patrão na costela. Eu a vi dobrar-

se de dor (TK, p. 130). 

 

 

[Aurélie] - Madame! Mon Dou Madame! Ce pinçon tout bleu, là, sur votre 

bras ! (K, p. 104). 

 

[Aurélie] - Madame! Meu Deus! Essa marca roxa de beliscão aí em seu 

braço! (TK, p.100). 

 

 

[Aurélie] - Comme Monsieur maltraite Madame ! Je le dirai à la cuisinière. 

Je le dirai à la bonne d’enfant. Je le dirai à Mme d’Aulnières et aux trois 

petites Lanouette. Je le dirai aux juges, s’il le faut (K, p. 104-105). 

 

 [Aurélie] - Como o patrão judia da senhora! Vou contar à cozinheira. Direi à 

pagem, à Sra. d’Aulnières e às três pequenas Lanouette. Se for preciso, direi 

aos juízes (TK, p. 100). 

 

 

Il me lance un couteau de cuisine par la tête. Je n’ai que le temps de me 

baisser. Le couteau s’est planté dans la boiserie. À la hauteur de ma 

gorge (K, p. 86). 

 

Ele joga-me uma faca de cozinha, em direção da cabeça. Tenho apenas o 

tempo de abaixar-me. A faca crava-se na madeira, à altura de meu pescoço 

(TK, p. 82). 

 

 

Une lame de rasoir un instant brille, près de ma gorge. […] Désarmé, 

escorté, chassé, Antoine quitte la maison de la rue Augusta  (K, p.118). 

 

A lâmina de uma navalha brilha perto de meu pescoço. [...] Desarmado, 
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 No original: [...] [La sexualité dans les œuvres d'Anne Hébert] n’est l’objet d’aucun savoir-faire. Maladresse, 

approximation, rapidité, surtout, brutalité en sont les attributs les plus constants. Pour la femme, elle est 

offrande, soumission, non-plaisir, devoir conjugal. Pour l’homme, instinct sauvage, pulsion immaîtrisée du 

corps, fatalité charnelle, violence primaire ou  au mieux routine abêtissante qui rend cardiaque.[...]. 
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escoltado, enxotado, Antoine deixa a casa da Rue Augusta (TK, p. 113). 

 

 

Son haleine empestée d’ivrogne. Il me rouera de coups, m’humiliera devant 

les domestiques. ‘C’est ma femme crucifiée, la tête en bas, que je vous 

présente’ (K, p. 166). 

  

Seu hálito que denuncia a embriaguez. ‘É minha mulher crucificada, de 

cabeça para baixo, que eu lhe apresento’(TK, p.164). 

 

Os fragmentos acima ilustram o quadro de onipresença da violência conjugal em 

Kamouraska. Ressalte-se que a violência é psicológica em Il dit [...] qu’un jour il me tuera / 

“Diz [...] que um dia me matará” e, também, física, com mais recorrências para esta segunda 

forma, que pode ser observada em diferentes momentos, como em coup de poing/“murro” e  

pinçon tout bleu/ “marca roxa de beliscão”. Assim, em todos esses trechos a brutalidade de 

Antoine pode ser observada, ilustrando a violência masculina na obra.  

Mas, novamente, percebem-se escolhas tradutórias que amenizam os traços 

feministas do original. Observamos que o tradutor não emprega a repetição, na tradução desta 

passagem: Je le dirai à la cuisinière. Je le dirai à la bonne d’enfant. Je le dirai à Mme 

d’Aulnières et aux trois petites Lanouette. Je le dirai aux juges, s’il le faut., que é traduzido 

por : « Vou contar à cozinheira. Direi à pagem, à Sra. D’Aulnières e às três pequenas 

Lanouette. Se for preciso, direi aos juízes”. Essa repetição de Je le dirai, no início das frases 

do texto original, reforça a necessidade de se denunciar a violência doméstica. Percebe-se, 

além disso, uma gradação, pois, num primeiro momento, trata-se de uma denúncia que ainda 

está restrita ao ambiente familiar, apontando o juiz como última instância de recurso como 

ilustra a restrição s’il le faut / “se for preciso”. O tradutor, portanto, não chama a atenção para 

essa denúncia, ao não empregar o mesmo recurso. Observe-se, porém, que, em outros 

momentos, os recursos adotados por Hébert também são adotados na tradução, propiciando o 

mesmo efeito, como é o caso da gradação na frase: Désarmé, escorté, chassé,/ “Desarmado, 

escoltado, enxotado”, em que a ênfase  no  caráter violento de Antoine foi notada, pois foi 

preciso desarmá-lo e escoltá-lo até a porta.   

Verifica-se, entretanto, outra atenuação dos traços feministas na tradução de gorge 

por “pescoço”, nos episódios apresentados nos trechos quinto e sexto acima transcritos. Nota-

se que o alvo das agressões de Antoine, quando usa “lâmina” ou “faca” é a garganta de 

Elisabeth e não o seu pescoço, como aparece em: À la hauteur de ma gorge / “à altura de meu 

pescoço” ,  près de ma gorge / “perto de meu pescoço”. A opção por “pescoço” em vez  de 

“garganta” ameniza o desejo que Antoine possui de silenciar Elisabeth. O seu alvo é sua 
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garganta. Por fim, observa-se que, no último fragmento, o tradutor omite a frase Il me rouera 

de coups, m’humiliera devant les domestiques, que poderia ser traduzida por “Ele me moerá 

de socos, me humilhará diante dos empregados”. Essa frase, que revela uma violência 

exacerbada, marcada pelo termo rouer, que significa “bater violentamente em alguém”, foi 

suprimida da tradução, causando, portanto, atenuação da violência que costumava sofrer 

Elisabeth e, consequentemente, atenuação desse traço feminista da obra. Esclarecemos que  

“Ocorre omissão sempre que um dado segmento textual do Texto Fonte e a informação nele 

contida não podem ser recuperados no Texto Meta” (AUBERT, 1998, p. 105; grifo do autor). 

Se, entretanto, por um lado, em Kamouraska, as mulheres são vítimas de 

violência, por outro, elas são capazes também de exercê-la, conforme antecipado. Elisabeth é 

vítima nas mãos do marido agressor, porém ela exerce a violência contra outros e incita o 

assassinato de Antoine. Mesmo que ela não tenha puxado o gatilho, é como se o tivesse feito. 

Anne Hébert denuncia a selvageria masculina, mas ela também apresenta a mulher capaz de 

maldade e violência. Isso pode ser observado nos exemplos a seguir, no texto em francês e 

também na tradução, que apresentam a protagonista como sendo violenta ou má:  

Mme Rolland secoue la bonne d’enfant par les épaules. Une pluie d’épingles 

à cheveux tombe autour de la fille ainsi agitée par une main ferme  (K, 

p.33). 

 

A Sra. Rolland sacode a criada pelos ombros. Uma chuva de grampos cai em 

volta da jovem assim agitada por uma mão firme (TK, p. 30). 

 

 

[Aurélie] : - Deux ans et demi que j’ai été en prison, moi. À cause de vous. 

(K, p. 61-62). 

 

[Aurélie]: - Estive dois anos e meio na prisão, por sua causa (TK, p. 58). 

 

Son mari allait mourir et elle éprouvait une grande paix (K, p.7). 

 

Seu marido ia morrer, e ela sentia uma grande paz  (TK, 3). 

 

 A respeito das personagens femininas más na obra de Hébert, podemos afirmar 

que: 

Ignora-se, frequentemente, a dimensão feminista das heroínas de Anne 

Hébert. Nelas, vejo as primeiras dessas meninas, ditas más, que conceberam 

a revolta em seu seio e a semearam em nossa literatura, revindicando para 

todos, evidentemente, mas em particular, para a mulher, o direito de viver 
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em sua integridade, sua verdade e sua dignidade
59

 (OUVRARD,1977, p. 15). 

 

Com isso, constatamos que a pressuposição de que violência e agressão são 

atitudes primariamente masculinas
60

 é desconstruída ao longo de Kamouraska. Elisabeth 

desafia essa suposição desde o seu nascimento e, quando adulta, declara ser “Louca e lúcida” 

(TK, p. 23). Ela sabe muito bem o que faz e por que o faz, como constatamos no excerto 

abaixo, em que, desejando se vingar de Antoine, ela alimenta a raiva de George Nelson 

quando lhe conta que Antoine a agrediu:  

 

Plus que son désir, je veux exciter sa colère. Quand on appréhende ce que 

cela signifie que la colère de cet homme. Quand on pressent le déchaînement 

possible de cette colère  (K, 136). 

  

Mais que seu desejo, quero provocar-lhe a cólera. Quando se percebe o que 

significa a cólera desse homem. Quando se lhe pressente o possível 

desencadeamento (TK, p. 131). 

  

  

Novamente observamos a atenuação da violência na tradução, em que se verifica a 

ocorrência do vocábulo “cólera” somente duas vezes, enquanto no original ele aparece nas 

três orações. Acreditamos também que a opção por “provocar” como tradução de exciter 

atenua a sensualidade a que se faz alusão no fragmento, pois se trata de excitar o desejo e a 

cólera. 

Elisabeth sente prazer em ver que será possível se vingar de Antoine através do 

seu amante. O trecho acima revela o seu caráter manipulador. Que a mulher seja vítima de 

abusos todos estão acostumados. A sociedade não se surpreende com a violência masculina, 

mas fica horrorizada quando é uma mulher que a exerce, pois a mulher deve ser gentil e 

submissa. Assim, ao representar a mulher capaz de maldade e violência, a autora “rompe com 

uma visão patriarcal da mulher como vítima passiva”  bem como  com  a ideia − diga-se de 

passagem cara a algumas feministas − “de um pacifismo feminino inato ou ainda ligado à 
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 No original: On ignore trop souvent la dimension féministe des héroïnes d’Anne Hébert en lesquelles je vois 

les premières de ces filles, dites mauvaises, qui ont conçu la révolte dans leur sein et l’ont semée à travers notre 

littérature, réclamant pour tout être, certes, mais en particulier pour la femme, le droit de vivre dans son 

intégrité, sa vérité et sa dignité. 
60

 Paula Gilbert (2006) em Violence and the female imagination… analisa alguns romances quebequenses de 

autoria feminina publicados nos anos oitenta e noventa, nos quais as personagens femininas desafiam a 

pressuposição de que os homens são naturalmente mais violentos do que as mulheres. A pesquisadora se 

interessa mais pela violência que as mulheres exercem sobre outros do que sobre elas mesmas.   
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prática materna”
61

 (SAINT-MARTIN, 2008,  p. 129). 

Ainda no que se refere à maldade de Elisabeth e às suas ações que levam ao 

assassinato de seu primeiro marido, cumpre, também, discutir a tradução do título do 

romance, que recebeu a denominação de A máscara da inocência.  

Conforme explicamos, esse romance foi inspirado num fato real
62

. Esse caso 

ocorreu em 1839, na cidade quebequense de Kamouraska, que se situa a 132 quilômetros da 

cidade de Quebec. Sucede que Achille Taché, o senhor de Kamouraska, é assassinado aos 26 

anos pelo médico Dr. Georges Holmes em 31 de janeiro de 1839. Sua esposa, Joséphine 

d'Estimauville Taché, considerada cúmplice do assassinato, não foi condenada. Conta-se que 

Joséphine fugiu para a casa da mãe para escapar dos maus tratos do marido e se tornou 

amante do médico Holmes.  

O título em português não deixa espaço para interpretação, ele guia o leitor a ver 

Elisabeth como dissimulada, desde o início, e a interpretar as suas ações como sendo 

criminosas. Talvez o tradutor tenha preferido não causar estranhamento no público brasileiro 

ao não usar Kamouraska, vez que tal termo não seria reconhecido como referência geográfica 

ou cultural no Brasil. Ou pode ser influência da editora. A máscara da inocência é um título 

comercial que casa perfeitamente com os comentários do estilo best-seller da contracapa. 

Mas, ao apresentar esse título, a tradução elimina a dúvida que possivelmente se apresentará 

na leitura do texto original, no decorrer de toda a obra, em relação à culpabilidade de 

Elizabeth. Atenua enormemente os traços feministas do romance, pois quase chega a eliminar 

a possibilidade de o leitor brasileiro pensar que Elizabeth está se defendendo ao provocar o 

assassinato de Antoine. Vejamos duas passagens que sugerem isso: 

 
- Aurélie, j’ai un si méchant mari, tu sais bien, un si méchant mari, si 

méchant, méchant… Il fallait le tuer, il le fallait… (K, p. 240). 

  

Aurélie, você sabe muito bem que tenho um marido muito mau, muito mau, 

tão mau que... Era preciso matá-lo, era preciso... (TK, p. 237). 

 

 

Personne encore, en mon nom, n’a tenté d’assassiner mon mari ? (K,  p. 82). 

 

Ninguém ainda tentou assassinar, em meu nome, meu marido? (TK, p. 78). 

 

A violência do marido acaba sendo atenuada, na tradução, uma vez que já nos é 

                                                           
61 No original: [...] rompt avec une vision patriarcale de la femme comme victime passive [...]d’un pacifisme 

féminin inné ou encore lié à la pratique maternelle.   
62

 Sylvio Leblond (1972) publicou um relato detalhado desse fait divers apresentando também as biografias dos 

envolvidos. 
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antecipado que a protagonista não é inocente. Esclarecemos que essa expressão aparece, por 

duas vezes, nas páginas finais da obra: 

 

Condamner Elisabeth  d’Aulnières au masque froid de l’innocence. Pour le 

reste de ses jours (K, p. 237). 

 
Condenar Elisabeth d’Aulnières que traz a máscara fria da inocência. Para o 

resto de seus dias (TK, p. 234). 

 
 

Fixer le masque de l’innocence sur les os de ma face. Accepter l’innocence 

en guise de revanche ou de punition (K, p. 249). 

 

Fixar a máscara da inocência nos ossos de meu rosto, aceitar a inocência a 

título de vingança ou de punição [...] (TK, 246). 

 

Além do título, outro paratexto da tradução atenua os traços feministas de 

Kamouraska e merece ser mencionado, apesar de não remeter, diretamente, ao tema da 

sexualidade ou da violência. No texto da orelha do livro, intitulado “Fome de viver, o autor 

afirma: 

 

Os personagens de Anne Hébert vivem num mundo de paixões conflituosas 

e violentas. Num mundo em que homens decididos e mulheres arrebatadas 

jogam corajosamente os seus destinos, enfrentando todos os perigos e 

convenções, rompendo as regras impostas pelo establisment.  (TORRES, 

1972, orelha TK, grifo do autor). 

  

 

Ora, se há na obra de Anne Hébert personagens corajosas que desafiam as 

convenções e rompem com regras, essas personagens são femininas e não masculinas. 

Tratando de Kamouraska, objeto de análise deste capítulo, observamos que os homens não 

são decididos e fortes. Georges Nelson é manipulado e provocado por Elisabeth para matar 

Antoine Tassy. Ele afirma no tribunal: It is that damned woman that has ruined me (K, p. 

248) / “Foi aquela mulher danada que me desgraçou”
63

 (TK, p. 245, N. do T.). Essa fala de 

Georges Nelson reforça os dogmas da Igreja conservadora que atribui todo pecado à mulher. 

O amante se isenta de responsabilidade no delito cometido, atribui a culpa apenas à mulher 

que o seduziu. Assim, retorna aos Estados Unidos para fugir do julgamento, deixando 

Elisabeth grávida de seu filho, para trás. Antoine é um bêbado atormentado, que depende da 

intervenção de sua mãe para resolver os problemas que cria, além de ter tendência suicida. Ele 

                                                           
63

 Essa frase aparece em inglês, no texto em francês, em razão da proveniência da personagem: EUA. No texto 

em português, ela também está escrita em inglês, com tradução em nota de rodapé.  
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usa de brutalidade e de força para violentar sua mulher, não é corajoso, aproveita-se do poder 

que a sociedade patriarcal lhe confere para se apropriar de Elisabeth.  

Não é necessária uma leitura minuciosa de Kamouraska para perceber a ausência 

e o pouco de influência que exercem as personagens masculinas no curso da narrativa. Basta 

ler mais algumas obras de Hébert para constatar que, na maioria dos casos, quem está no 

centro das narrativas são as personagens femininas e que é a partir delas que surge toda sorte 

de contestação contra o status quo, conforme antecipamos no capítulo 1. Como assinalamos, 

se aos homens é atribuído um poder, este é decorrente do que a sociedade patriarcal lhes 

assegura, não que eles sejam fortes ou corajosos. São, na maior parte do tempo, covardes que 

agridem as suas mulheres ou fracos e instáveis, conforme afirma Gaulin (1994, p. 77): 

 

[as mulheres] reivindicam cada uma ao seu modo um status social, na 

revolta, na recusa; todas lutam do interior contra um exterior alienante. 

Quanto aos homens do universo romanesco [de Anne Hébert], a maioria 

naufraga [...]
64

.    

 

Em outro trecho, Torres (1972) apresenta novamente personagens femininas e 

masculinas como pertencentes a um mesmo patamar: “São − uns e outras – pessoas  inquietas 

e intranquilas, rebeldes e fortes, a tudo dispostas para imprimir novo curso à própria vida”. 

Reiteramos que quem está disposto a dar novo rumo à vida, nos escritos de Hébert, são as 

mulheres e não os homens. Em Kamouraska, todas as ações que poderiam levar a uma 

possível mudança no cotidiano da protagonista foram impulsionadas por suas atitudes ou 

palavras. 

O texto de Torres resume Kamouraska a um “drama passional”, a um triângulo 

amoroso. Também nessa direção são as frases que compõem a contra capa da tradução, 

comentários que tendem a caracterizar esse romance como um best-seller romântico
65

, a 

seguir: 

 

A máscara da inocência – uma conflituosa história de amor que arrebata os 

leitores (Contracapa TK). 

 

Movimentado como um filme, esse drama passional de muita ação é também 

entrecortado por suspenses emocionantes. Elisabeth, sua personagem 

principal, criatura possuída por uma feroz fome de viver, era uma mulher 

                                                           
64

No original:  [les femmes] revendiquent chacune à leur manière un statut social, dans la révolte, dans le refus, 

luttent toutes du dedans contre un dehors aliénant. Quant aux hommes de l’univers romanesque [d’Anne 

Hébert], la plupart naufragent […]. 
65

 Conforme assinalamos no capítulo 1, Fortier menciona, em seu trabalho, títulos de artigos e de resenhas do 

romance que fazem uma leitura de Kamouraska que aproxima esse texto de Hébert do romantismo inglês (2001). 
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maldita, consumida por seus impulsos e arrebatamentos? (Contracapa TK). 

 

É preciso ler A Máscara da Inocência de ponta a ponta para só então julgar 

essa personagem sedutora que sabe que o amante vai matar o marido 

(Contracapa TK). 

 

Observemos, no segundo fragmento acima, que o desejo de viver de Elisabeth é 

ressaltado, porém ele é associado à maldição, uma vez que essa “mulher maldita”, segundo o 

texto, estaria consumida por seus “impulsos e arrebatamentos”. Desse modo, o público 

brasileiro parte para a leitura do romance com informações que, desde o início, poderão 

moldar uma percepção negativa de Elisabeth: “mulher maldita”, “personagem sedutora”, 

“sabe que o amante vai matar o marido”. Não deixa possibilidade para as várias interpretações 

e reflexões que podem surgir da leitura desse romance. Nenhum comentário aponta para a 

problemática da condição feminina. Nem deixa suspeitar que essa “fome de viver” de 

Elisabeth está ligada à sua vida limitada pela sociedade quebequense burguesa e conservadora 

do século XIX, uma alegoria também do aprisionamento que as mulheres ainda tinham de 

combater em 1970, quando da publicação dessa obra no Quebec. Lembramos aqui das 

reflexões de Lefevere sobre as reescrituras, entre as quais estão incluídos os paratextos: 

podem “[...] molda[r] conclusivamente a recepção de uma obra, de um autor, de uma 

literatura, ou de uma sociedade em uma cultura diferente daquela que lhe deu origem” 

(LEFEVERE, 2007, p. 178). 

Por outro lado, o título do texto de Torres – “Fome de viver” – assinala um 

aspecto importante da personalidade de Elisabeth, que, de fato, tinha uma grande sede de 

viver afirmada repetidas vezes durante a narrativa. Assinala-se que “o que ressalta do 

romance é o retrato de Elisabeth – mulher possuída por uma feroz fome de viver” (TORRES, 

1972, orelha, TK). 

No capítulo a seguir, analisaremos o romance Les fous de Bassan e sua tradução 

brasileira, a fim de verificar se os traços feministas da obra de Hébert foram ou não atenuados 

no texto traduzido, à semelhança do que foi feito neste capítulo, conforme os objetivos deste 

trabalho. Vamos nos restringir, porém, ao tema do poder e resistência feminina, bastante 

marcante nesse texto. Para tanto, recorreremos às considerações de  Michel Foucault sobre 

poder e resistência. 
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CAPÍTULO 3  

 

Poder e resistência feminina em Les fous de Bassan 

 

[...] moi je n’explique jamais, je fais voir les choses, je les vois, mais je ne les explique pas
1
   

Anne Hébert 

 

 

A crítica literária não é unânime em atribuir, ao romance Les fous de Bassan 

(1982), um caráter feminista. Suzanne Lamy (1982, p. 3) afirma que se trata do “romance da 

irresponsabilidade” porque, segundo ela, a obra apresenta alguns clichês do anti-feminismo, 

entre eles: a “imagem de uma sexualidade grosseira (violentar/ser violentada)”, “a interdição, 

para as mulheres, de assumir sua sexualidade”, a presença da “mãe má”
2
. Pelo que se 

depreende da leitura dos trabalhos de Carlshamre (2009) e Ancrenat (1997), essa assertiva 

encontra vozes de outros autores que acreditam que a mulher, nesse romance, não se 

posiciona contra a opressão masculina vigente em Griffin Creek, pequeno vilarejo fictício da 

província do Quebec, em que a narrativa se desenvolve. Em outras palavras, a mulher aceita a 

submissão e não resiste às formas de controle aplicadas sobre o seu corpo e espírito. Outros 

críticos, no entanto, veem, tanto no conteúdo, quanto na escrita de Hébert, um modo de 

denunciar os abusos do patriarcalismo. Nesse sentido, Neil Bishop (1984, p. 129) chama a 

atenção para a estrutura narrativa do romance, observando que há uma “substância ideológica 

de caráter feminista” que articula “uma ideologia da liberação e da plenitude das mulheres”
3
.  

Partindo dessas manifestações divergentes relativas à recepção dessa obra 

elaboramos a hipótese de que, para muitos leitores – sejam eles especializados ou não –, é 

difícil reconhecer, tanto a denúncia do patriarcalismo, quanto a resistência feminina nesse 

romance, porque se está acostumado a pensar o poder e a resistência como grandes embates. 

São alguns escritos de Michel Foucault, que tratam das relações de poder e resistência, que 

nos permitem levantar essa hipótese. Para o filósofo, não existe “o lugar da grande recusa” ou 

da “grande revolta” (FOUCAULT, 1988, p. 106). Ele sustenta, ainda, que “não existem 

relações de poder sem resistências, estas são na mesma proporção mais reais e mais eficazes, 

                                                 
1
 Traduzido para: “[..] eu, eu nunca explico, eu faço ver as coisas, eu as vejo, mas não as explico” (DUBE; 

EMOND; VANDENDORPE, 1978, p. 33). 
2
 No original: [...] Le roman de l'irresponsabilité.[...] l'image d'une sexualité grossière (violer/être violée) [...] 

l'interdit pour les femmes d'assumer leur sexualité [...] la mauvaise mère. 
3
 No original: [...] une substance idéologique de caractère féministe [...] une idéologie de la libération et de 

l'épanouissement des femmes.  
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pois se formam lá mesmo onde se exercem as relações de poder” (FOUCAULT, 1988, p. 

107). Os textos de Foucault oferecerem-nos instrumentos teóricos para a interpretação dos 

gestos femininos, em relação à condição de inferioridade da mulher, no universo fictício 

criado por Anne Hébert. Com base neles, procuraremos analisar as relações de poder e 

resistência feminina em Les fous de Bassan e em Os gansos selvagens de Bassan, sua 

tradução brasileira, a fim de observar, conforme os objetivos deste trabalho, se os traços 

feministas da obra da autora quebequense estão presentes no texto traduzido. 

Com efeito, veremos, mais adiante, que Anne Hébert revela os meios utilizados 

pelo patriarcalismo para se perpetuar e perpetuar um quadro social em que a mulher aparece 

como submissa. Nessa perspectiva, é evidente que a escritora oferece, à mulher, um espaço 

fictício em que se expõem as misérias suportadas por ela num quadro social de dominação 

patriarcal. Esse aspecto é de suma relevância, se consideramos o contexto de produção do 

romance em estudo, pois, como mostramos no capítulo 1, a província do Quebec sofreu 

intensa influência da ideologia clerical que prega a submissão da mulher à família e à Igreja – 

cabendo a ela perpetuar a raça e conservar a língua e a cultura francesas. Filha dessa tradição, 

Hébert denuncia, em sua obra, a atmosfera de sufocamento e de alienação que a religião 

promove – catolicismo em Les enfants du sabbat (1975) e protestantismo em Les fous de 

Bassan (1982) – e também revela o desejo de alterar esse quadro de submissão da mulher.  

Nesse ponto, é importante ressaltar que Hébert se declarou sensibilizada pelas 

questões que envolvem a luta feminista. Em 1988, durante um congresso em Montreal, ela 

sustentou:  “Não se pode ser mulher sem ser feminista!”
4
 (BISHOP, 1993, p. 207). Ora, essa 

declaração é significativa para a análise que propomos neste capítulo, uma vez que mostra que 

a discrição de Anne Hébert diante da causa feminista não atenua a sua preocupação em 

relação à condição da mulher. Porém, para que essa preocupação se apresente em seus 

escritos, não é necessário que a autora faça do seu texto, de maneira explícita, um palco de 

reivindicações feministas. Dessa ausência declarada de reivindicação de emancipação das 

mulheres no romance, talvez decorra a opinião de críticos como Lamy (1982), que não 

consideram suficiente o fato de Anne Hébert desenhar o meio em que a mulher está inserida e 

fazer questão de evidenciar os conflitos e os problemas acarretados no seio das famílias, como 

resultado de uma aceitação cega dos dogmas do patriarcalismo, entre eles, o da servidão 

feminina aos seus e à Igreja.  

Feitas essas observações, assinalamos que aquilo que nos interessa é, 

                                                 
4
 No original: On ne peut pas être femme sans être féministe.  
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particularmente, examinar, tendo em conta as considerações de Michel Foucault, como a 

mulher hebertiana se posiciona frente às situações que a condenam à obediência e ao silêncio, 

características de uma sociedade patriarcal. Nesse particular, analisaremos as consequências 

de sua tirania, imposta pela Igreja por meio da manipulação da palavra exercida por aquele 

que se diz representante de Deus, o pastor Nicolas Jones, personagem de Les fous de Bassan. 

Veremos em que medida essa manipulação da palavra se transforma em abuso de poder para 

controlar os fiéis e, especialmente, as mulheres do seu rebanho.  

É oportuno destacar que devemos ser cautelosos com o uso extensivo dos 

trabalhos de Michel Foucault para análises no âmbito dos estudos feministas, pois o filósofo 

não se dedicou ao estudo e à análise das práticas sociais que afetam a mulher em particular.  

Entretanto, algumas estudiosas acreditam que, apesar das limitações da teoria foucaultiana 

para examinar os aspectos estruturais da opressão das mulheres, é possível beneficiar-se das 

proposições de Foucault para problematizar o feminismo conforme asseverado por  Hekman 

(1996). Lembremos que tanto um como outro entendem que os sentidos são construídos 

culturalmente. Contudo, cumpre esclarecer que o filósofo analisou “sexo e sexualidade” como 

construtos sociais, mas não discutiu especificamente a questão da mulher e da construção do 

gênero (HEKMAN, 1996). Daí a preocupação em se recorrer aos trabalhos foucaultianos em 

um nível complementar e não absoluto. 

Fazer recortes e aplicar a metodologia desse autor em tópicos particulares pode 

ser frutífero, conforme assinala Amy Allen (1996, p. 275): “feministas podem aprender lições  

valiosas com Foucault sobre como investigar os trabalhos do poder”.
5
 Além disso, trata-se de 

metodologia útil para o desenvolvimento de uma teoria feminista de poder. Com isso, o foco 

recai mais sobre metodologias do que em teorias per si. Nessa perspectiva, Allen (1996) 

questiona se a teoria foucaultiana do poder é válida para o feminismo e conclui que ela é útil 

para análises de situações em micro-níveis, que “examina[m] uma relação específica de poder 

entre dois indivíduos ou grupos de indivíduos”.
6
   

É nesse sentido que a analítica do poder e da resistência desenvolvida por 

Foucault constitui recurso pertinente para estudarmos as relações que se estabelecem entre os 

habitantes do vilarejo de Griffin Creek. A partir do momento em que o filósofo afirma a não 

onipotência de um poder e a existência de micro-poderes e de resistências móveis e flexíveis 

(FOUCAULT, 1979), ele oferece instrumentos teóricos que nos auxiliam a refletir sobre a 

                                                 
5
 No original: [...] feminists can learn valuable lessons from Foucault about how to investigate the working of 

power. 
6
 No original:  [...] examines a specifc power relation between two individuals or groups of individuals. 
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questão das relações de poder e resistência em situações cotidianas, permitindo, assim, a 

análise efetiva dos gestos de resistência da mulher hebertiana, por mais humildes que eles 

possam parecer.  

Essa proposta, que trata de micropoderes e de microrresistências, possibilita-nos 

observar como Hébert reprova o funcionamento do patriarcalismo e coloca em evidência a 

resistência da mulher no lugar social que ela ocupa, ou seja, no interior de suas relações com o 

universo familiar. Na ótica de Foucault, “todo e qualquer lugar social pode ser palco da 

resistência” (DUARTE, 2006, p. 48). Assim, não é preciso esperar que a mulher saia do seu 

lugar e ocupe outro no ringue da batalha pública para que seus gestos de insatisfação sejam 

tomados como válidos, pois, para Foucault (1979, p. 46), a resistência é inerente ao poder e o 

indivíduo pode começar a luta “onde se encontr[a] e a partir de sua atividade (ou passividade) 

própria”. 

Ainda de acordo com Foucault (1988), o poder não é uma entidade onipotente que 

está concentrada no Estado, tampouco uma mercadoria. Para esse filósofo, o poder é uma 

prática social construída historicamente, é algo que se exerce.  Nas suas palavras: “o poder 

não é uma instituição e nem uma estrutura, não é uma certa potência de que alguns sejam 

dotados: é o nome dado a uma situação estratégica complexa numa sociedade determinada” 

(FOUCAULT, 1988, p. 103). Roberto Machado discorre sobre esse conceito de Foucault, da 

seguinte forma: “Não existe algo unitário e global chamado poder, mas unicamente formas 

díspares, heterogêneas, em constante transformação. O poder não é um objeto natural, uma 

coisa; é uma prática social e, como tal, constituída historicamente” (MACHADO, 1979, p. 

10). Destacamos aqui a importância de se compreender que o poder está em toda parte porque 

“provém de todos os lugares” (FOUCAULT, 1988, p. 103). Trata-se de uma rede de relações 

móveis e flexíveis e não de algo estático.  

É fundamental observar que o poder é comumente entendido como algo que 

reprime, restringe, faz calar, faz ouvir. Na perspectiva foucaultiana, contudo, a ideia de 

relações de forças significa, também, incitar, suscitar, incentivar, fazer falar (FONSECA, 

2003, p. 33). Desse modo, o poder passa a ter também um valor positivo, no sentido de que 

ele produz algo, produz saber, determina ações e torna possível a manifestação de 

resistências. Segundo Foucault, se o poder implicasse apenas repressão, haveria apenas uma 

relação de obediência, e essa situação apagaria toda possibilidade de resistência. Por esse 

motivo, o filósofo afirma que precisamos  

 

[...] deixar de descrever sempre os efeitos de poder em termos negativos: ele 
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“exclui”, “reprime”, “recalca”, “censura”, “abstrai”, “mascara”,“esconde”. 

Na verdade o poder produz; ele produz realidade; produz campos de objetos 

e rituais da verdade (FOUCAULT, 1987, p. 218; grifos do autor). 

 

Definido como relações de forças, fala-se em poder como exercício que se opera e 

não de algo que se possuiu. Foucault (1979) enfatiza que, onde existe uma relação de poder, 

há sempre uma possibilidade de resistência, ou melhor, de várias resistências. Nesse sentido, 

tais 

 

[...] pontos de resistências estão presentes em toda a rede de poder. Portanto, 

não existe, com respeito ao poder, um lugar da grande Recusa – alma da 

revolta, foco de todas as rebeliões, lei pura do revolucionário. Mas sim 

resistências, no plural, que são casos únicos: possíveis, necessárias, 

improváveis, espontâneas, selvagens, solitárias, planejadas, arrastadas, 

violentas, irreconciliáveis, prontas ao compromisso, interessadas ou fadadas 

ao sacrifício; por definição, não podem existir a não ser no campo 

estratégico das relações de poder (FOUCAULT, 1988, p. 106).  

 

Essa abordagem foucaultiana, que coloca a resistência como sendo condição sine 

qua non para que o poder se exerça, desestabiliza o discurso reiterado por parte da crítica de 

que a mulher é completamente submissa ao discurso de Nicolas Jones. Ora, em Les fous de 

Bassan, os focos de resistência feminina estão espalhados por toda a narrativa. Nela, 

encontramos a resistência criativa das gêmeas Pat e Pam, a resistência solitária e silenciosa de 

Felicity, a resistência fadada ao sacrifício de Irene e a resistência subversiva de Nora, para 

citar apenas algumas. 

De acordo com Foucault (1979, p. 241), para que a resistência seja eficaz, ela 

precisa ser como o poder: “[t]ão inventiva, tão móvel, tão produtiva quanto ele”. Nessa 

direção, a resistência é inseparável das malhas do poder, e se o poder está em todo lugar 

(FOUCAULT, 1988), a resistência é a “possibilidade de criar espaços de lutas e de agenciar 

possibilidades de transformação em toda parte” (REVEL, 2005, p. 74).  

Dessa maneira, em Les fous de Bassan, os gestos de insatisfação da mulher diante 

de uma vida de repreensões e renúncias vão criando, gradativamente, condições para se 

formar uma nova consciência feminista, pois se “não houvesse resistência não haveria 

nenhuma forma de mudança nas relações de poder” (SAMPAIO, 2007, p. 96). É evidente que 

ainda se trata de uma consciência feminista em formação, de um “feminismo pouco 

consciente de si mesmo, mas nem por isso, menos real”
7
 (BISHOP, 1984, p. 124), uma vez 

que as jovens Nora e Olivia sentem que elas têm ou deveriam ter liberdade de escolha. Quanto 

                                                 
7
 No original: [...] féminisme peu conscient de lui-même, mais nom moins réel pour autant.  
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às transformações, elas acontecem no momento em que a mulher toma consciência de que 

vive uma situação de desigualdade e revela-se descontente com ela, pois a “libertação pessoal 

[...] precede e anuncia a libertação coletiva [...]”
8
 (SAINT-MARTIN, 1989, p. 264-265). É 

justamente porque o poder produz essa possibilidade de serem criadas diferentes formas de 

vida que veremos que Felicity age no sentido de buscar um espaço para estabelecer uma nova 

relação consigo mesma, ao passo que sua neta, Nora, não consegue reter o desejo de dizer ao 

mundo o que sente e de reivindicar novas formas de vida.  

É pertinente sublinhar que os gestos de resistência das personagens femininas de 

Les fous de Bassan não subvertem, de maneira definitiva, a ordem patriarcal, nem alcançam a 

esfera pública. Eles se restringem ao universo em que essas personagens estão inseridas. 

Porém, com base na analítica foucaultiana, podemos afirmar que eles são significativos, já 

que as resistências não precisam ocorrer na forma de grandes embates para que sejam eficazes 

e abalem as estruturas de determinada relação de poder, conforme se observa no seguinte 

fragmento do filósofo: 

 

Grandes rupturas radicais, divisões binárias e maciças? Às vezes. É mais 

comum, entretanto, serem pontos de resistência móveis e transitórios, que 

introduzem na sociedade clivagens que se deslocam, rompem unidades e 

suscitam reagrupamentos, percorrem os próprios indivíduos, recortando-os e 

os remodelando, traçando neles, em seus corpos e almas, regiões irredutíveis 

(FOUCAULT, 1988, p. 106-107). 

 

Tendo em vista essas colocações, veremos como está configurado, no original e 

na tradução brasileira de Les fous de Bassan, o discurso de poder elaborado pelo pastor 

Nicolas Jones para tentar manipular e controlar as mulheres de Griffin Creek. Observaremos 

também o discurso sexista de seu sobrinho Stevens – fruto da ideologia subjacente às falas do 

pastor – que não consegue estabelecer uma relação saudável com nenhuma mulher do 

vilarejo. Partindo desses discursos, veremos como as mulheres marcam as suas singularidades 

através de gestos de resistência frente aos valores que esses discursos machistas veiculam, 

restringindo-nos à análise das atitudes de Irene, Pat e Pam, Felicity e Nora. Verificaremos se a 

tradução brasileira desse romance apresenta o jogo entre poder e resistência feminina que se 

depreende do texto original, examinando as escolhas das palavras, por parte da tradutora, e a 

atenção ou não às nuanças do texto hebertiano que contribuem para enfatizar os sofrimentos e 

os gestos de resistência feminina frente aos poderes patriarcais. 

 

                                                 
8
 No original: La libération personnelle [...] précède et annonce la libération collective [...]. 
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3. 1 O poder do reverendo Nicolas Jones  

 

 Na obra Les fous de Bassan,
9
 é contada a história do desaparecimento 

misterioso de duas garotas de Griffin Creek na noite de 31 de agosto de 1936. O drama é, 

mais especificamente, o assassinato que Stevens Brown comete contra suas primas Nora e 

Olivia Atkins. Assinale-se que esta última foi primeiramente violentada. Assim, o romance 

gira em torno desse único evento do passado, que é recontado por cinco diferentes narradores 

em seis partes, que correspondem ao livro do reverendo Nicolas Jones (outono de 1982); às 

cartas de Stevens Brown a Michel Hotchkiss (verão de 1936); ao livro de Nora Atkins (verão 

de 1936); ao livro de Perceval Brown e de alguns outros (verão de 1936); ao texto de Olívia 

de la Haute Mer (“diário de uma morta”, sem data), e pela última carta de Stevens Brown a 

Michel Hotchkiss (outono de 1982). É essa estrutura narrativa, que dá voz a duas das 

personagens femininas do romance, que é ressaltada por Neil Bishop (1984, p. 129), ao tratar 

da “substância ideológica de caráter feminista” da obra em estudo, conforme mencionado no 

começo deste capítulo.  

Da leitura do início do romance, depreende-se uma aparente tranquilidade em 

Griffin Creek. Anne Hébert apresenta a descrição de uma comunidade que leva uma vida 

monótona e assinala que seus habitantes “arrastam os pés da igreja para casa, da casa para os 

prédios”
10

 (TFB, p. 14). Todos vivem da mesma maneira, frequentam a mesma igreja, têm os 

mesmos costumes, falam a mesma língua e são ligados por laços de parentesco.  

O reverendo Nicolas Jones é o único que tem o “poder de dizer aquilo que 

funciona como verdadeiro” no seu vilarejo, utilizando-se aqui os termos de Revel (2005 p. 

86). Seu discurso é o da submissão às leis da religião e o do machismo em relação às 

mulheres. Os habitantes de Griffin Creek são protestantes guiados e policiados pela religião. 

Assim, o discurso do pastor tem poder de polícia na medida em que ele controla – ou tenta 

controlar – os atos de seus fiéis.  

Na vida íntima, o pastor Nicolas Jones mantém um relacionamento problemático 

com Irene, sua esposa. Ele a despreza porque acredita que ela é estéril, pois não conseguiram 

ter filhos. Ele chega a exprimir o seu desgosto pela mulher:  

                                                 
9
 Conforme mencionamos no capítulo 2, esse romance também foi inspirado num fait divers. Conta-se que numa 

noite de 31 de agosto de 1933 duas primas, Maud e Margueritte Ascah, desapareceram de uma comunidade 

protestante de língua inglesa chamada Península, vilarejo conhecido como Penouille, na região de Gaspesia, 

Quebec. Descobriu-se mais tarde que as duas garotas foram assassinadas por um Nelson Phillips. Aurélien 

Boivin (1996) explica esse fait divers que deu origem à criação literária de Les fous de Bassan e alguns outros 

que serviram de inspiração para outras obras de Anne Hébert. 
10

 No original: [...] traînent  leurs pieds de l’église à la maison, de la maison aux bâtiments (FB, p. 13-14).  
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Ma femme Irène, née Macdonald, est stérile. En d’autres lieux, sous d’autres 

lois, je l’aurais déjà répudiée, au vu et au su de tous, comme une créature 

inutile (FB, p. 23). 

 

Minha mulher Irene, nascida Macdonald, é estéril. Em outros lugares, sob 

outras leis, eu já a teria repudiado, às vistas e com o conhecimento de todos, 

como uma criatura inútil (TFB, p. 23). 

 

Percebemos que a única função atribuída à mulher, nessa comunidade anglófona 

voltada para ela mesma e dirigida por um pastor misógino, é a maternidade, uma vez que a 

mulher que não é mãe, torna-se uma créature inutile/“criatura inútil”, como observamos na 

passagem acima, pelos textos em francês e em português. Percebemos, ainda, que o pastor 

responsabiliza a sua mulher por não terem tido filhos, considerando-a stérile/”estéril” e 

acreditando que ela poderia ser répudiée, au vu et au su de tous / “repudiad[a], às vistas e com 

o conhecimento de todos”. 

Ressalte-se, porém, que eles viviam num vilarejo afastado das grandes cidades 

canadenses no ano de 1936, época em que está ambientado o romance, de modo que 

dificilmente poderia ser comprovado que a mulher era estéril, a não ser que ele, o marido, 

tivesse filhos com outra. Essa suspeita não é comprovada no romance. O texto não deixa 

evidente se Nora é filha de Nicolas, incesto sugerido por Irene: “Todo mundo sabe muito bem 

que os dois mais ruivos de Griffin Creek se parecem como pai e filha; embora sejam tio e 

sobrinha”
11

 (TFB, p. 44). Também não fica evidente que o problema de fertilidade é de fato 

com Irene. Entre outros indícios, um comentário sobre o pai de Nicolas Jones, pronunciado 

por Stevens, aponta que o problema pode estar em outra direção:  

 
Il a beau geindre, et se dire qu’il est vieux à présent, trop lourd et trop gras, 

grosse bedaine, plus de graines, sa descendance est là devant lui […] (FB, 

p. 64). 

 

Apesar de ele gemer, e dizer a si mesmo que agora está velho, muito pesado, 

muito gordo, que não tem mais sementes, lá está a sua descendência diante 

dele [...] (TFB, p. 64). 

 

Segundo Tulloch (2001, p. 92), essa passagem constitui um indício textual que 

remete à dúvida sobre a esterilidade da mulher do reverendo. Isso porque, no decorrer do 

texto, há uma ênfase, por meio de repetições, no corpo gordo e decadente do pastor, assim 

                                                 
11

 No original: Tout le monde sait bien que les deux plus roux de Griffin Creek se ressemblent, comme père et 

fille ; bien qu’ils ne soient que l’oncle et la nièce (FB, p. 45).  
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como na sua falta de descendência. A passagem acima, portanto, que apresenta o pai de 

Nicolas Jones já velho e “sem sementes”, mas com a descendência garantida, sugere a 

infertilidade do pastor, que também é pesado e gordo e não teria sementes.  

Assim, podemos afirmar que a pressão exercida sobre Irene pode não ter 

fundamento na sua suposta esterilidade, mas em pressupostos culturais que responsabilizam a 

mulher pela ausência de crianças nos lares patriarcais, mesmo quando o problema de 

fertilidade reside no homem. Isso pode ser deduzido tanto da leitura do texto de Hébert, 

quanto da tradução, como podemos verificar pelos exemplos apresentados. 

Consideramos que a tradução sensibiliza o leitor brasileiro, apesar de a tradutora 

não apresentar as rimas observadas nos seguintes segmentos em francês: au vu et au su de 

tous e grosse bedaine, plus de graines, que foram traduzidos, respectivamente, por: “às vistas 

e com o conhecimento de todos” e “que não tem mais sementes”. Observamos que o texto em 

português é conciso, à semelhança da escrita de Hébert. Provavelmente, a fim de não estender 

o fragmento, a tradutora opta por eliminar a menção ao ventre redondo e avantajado (grosse 

bedaine). Percebemos, porém, que a ênfase na corpulência do pastor aparece na tradução: 

“muito pesado, muito gordo”. A omissão da conjunção “e”, observada no segmento trop lourd 

et trop gras (traduzido por “muito pesado, muito gordo”), por outro lado, busca compensar o 

acréscimo do pronome relativo “que” em “que não tem mais sementes”. Esclarecemos que, 

segundo Barbosa (1990, p. 69, grifo da autora), a compensação é o procedimento técnico de 

tradução que “consiste em deslocar um recurso estilístico, ou seja, quando não é possível 

reproduzir no mesmo ponto, no TLT [texto na língua da tradução], um recurso estilístico 

usado no TLO [texto na língua do original], o tradutor pode usar um outro, de efeito 

equivalente, em outro ponto do texto”. 

Na passagem abaixo, Nicolas descreve a presumida frieza de sua mulher: 

 

Elle dort contre moi, dans le grand lit, pareille à un poisson mort, sa vie 

froide de poisson, son œil de poisson, sous la paupière sans cils, son odeur 

poissonneuse lorsque je m’obstine à chercher, entre  ses cuisses, l’enfant et 

le plaisir (FB, p. 23-24). 

 

Ela dorme junto a mim, na cama de casal, como um peixe morto, sua vida 

fria de peixe, seus olhos de peixe sob as pálpebras sem cílios, seu cheiro de 

peixe quando teimo em buscar, entre as suas coxas, o filho e o prazer (TFB, 

p. 23) 

 

 Observamos, uma vez mais, que Nicolas Jones não consegue estabelecer uma 

relação de afetividade com sua esposa. Ressaltamos que a atitude de Irene, retratada no 
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fragmento acima, é de defesa, por ter de dormir com um homem que não a trata com carinho e 

que possui desejo pelas sobrinhas adolescentes: “a imagem do reverendo, seu marido, 

inclinando-se diante de Olivia e de Nora, beijando-lhes as mãos repetidas vezes, não teria 

mais segredos para Irene”
12

 (TFB, p. 46). Não se deve supor, portanto, que Irene seja “fria 

como um peixe”. Entretanto, o pastor manipula o discurso, durante a sua narrativa, e 

responsabiliza a mulher pelo fracasso do seu casamento.  

Notamos que o desprezo do pastor pela esposa, a quem atribui a culpa pelo 

insucesso conjugal, é bem representado na tradução brasileira que, à semelhança da versão em 

francês, apresenta a imagem do “peixe morto” (poisson mort) e a repetição da palavra “peixe” 

(poisson), ligada a características negativas: “vida fria de peixe” (vie froide de poisson), 

“olhos de peixe sob as pálpebras sem cílios” (oeil de poisson, sous la paupière sans cils), 

“cheiro de peixe” (odeur poissonneuse). Cabe aqui salientar que a tradutora
13

 de Les fous de 

Bassan ressalta a presença de imagens no texto de Hébert, em artigo que publicou sobre o seu 

trabalho tradutório. Afirma ela:  

 

 [...] o texto de Anne Hébert, poético, rico em imagens e ritmo, pode ser 

considerado como gerador de prazer para o tradutor pois proporciona-lhe a 

oportunidade de, também ele, criar ao traduzir essa forma única de pensar e 

ver o mundo (HARVEY, 1988, p. 115). 

 

Ainda em relação à tradução do fragmento acima, notamos que a eliminação da 

possibilidade do feminino ao verter enfant (criança) por “filho”, ao invés de atenuar os traços 

feministas da obra hebertiana, acaba por reforçá-los, uma vez que enfatiza a obsessão do 

reverendo por um filho homem. Essa obsessão, que se tornou fonte de opressão sobre Irene, é 

ilustrada por esta declaração do pastor:  

 

Que seulement Irène, ma femme, me donne un fils et je l’offrirai à ma mère, 

Felicity Jones, en témoignage de ma puissance (FB, p. 32). 

 

Se, ao menos Irene, minha mulher, me der um filho, eu o oferecerei a minha 

mãe, Felicity Jones, como testemunho de minha força (TFB, p. 31).  

 

Observamos, nessa passagem, tanto no original como na tradução, que é preciso 

que o filho seja homem para que a força seja demonstrada (fils [...] puissance / “filho [...] 

                                                 
12

 No original: [...] l’image du révérend, son mari, s’inclinant devant Olivia et devant Nora, leur baisant les 

mains à plusieurs reprises, n’aurait plus de secret pour Irène (FB, p. 47).   
13

 É importante assinalar que a tradutora foi professora de língua e literatura francesas na Universidade Federal 

do Rio de Janeiro.  
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força”), idéia que revela a ideologia patriarcalista retratada na obra. 

As atitudes de Nicolas Jones para com a esposa podem ser depreendidas deste 

outro trecho, em que o reverendo se insere na descrição dos homens da região em que vive. 

Assinale-se que ele também costumava ir à caça na companhia desses homens: 

 
Le fusil en bandoulière, hirsutes et mauvais, les hommes de ce pays ont 

toujours l’air de vouloir tuer quelque créature vivante. […] De retour de 

chasse ils prennent leur femme dans le noir, sans enlever leurs bottes (FB, p. 

40). 

 

Com o fuzil a tiracolo, hirsutos e maus, os homens desta terra têm sempre 

um ar de querer matar alguma criatura viva. [...] De volta da caça, eles 

possuem as mulheres no escuro, sem tirar as botas (TFB, p. 39).   

 

Observe-se que Nicolas afirma que os homens de sua terra são hirsutes et mauvais 

/ “hirsutos e maus” e que tomam as mulheres sem nenhum respeito, pois sequer tiram as botas 

para entrar em suas camas, remetendo ao estupro conjugal, um dos temas sobre o qual 

discorremos mais amplamente no capitulo 2, quando tratamos do romance Kamouraska. 

Como poderia Irene desejar ter intimidade com um homem que não a respeita? Nicolas não 

leva em consideração o seu comportamento violento e volúvel para entender a atitude de sua 

esposa, mas sugere repetidas vezes que sua mulher é sem vida, fria e estéril.  

Verifica-se nesse trecho, assim como em vários outros, que a tradutora tem 

preferência pelo emprego de termo imediatamente equivalente em português, como é o caso 

da tradução de hirsutes por “hirsutos”, ou de créature vivante por “criatura viva”. Nota-se 

também que, sempre que possível, o texto em português traz a mesma estrutura gramatical do 

francês como em vouloir tuer quelque créature vivante / “querer matar alguma criatura viva”, 

segmento que traz dois verbos no infinitivo. Lembramos que Hébert chegou a explicitar sua 

preferência pelo infinitivo no caso de Kamouraska, recurso que remeteria a um tempo 

absoluto, conforme mencionamos no capítulo 2. Essas opções de Vera Harvey traduzem a 

violência exacerbada que domina os homens de Griffin Creek. 

É oportuno observar que o pastor declara que a fúria lhe faz bem, enfatizando uma 

característica de sua personalidade que é marcante e destrutiva: “A cólera faz-me bem. 

Acalma-me completamente”
14

 (TFB, p. 22). Esse exemplo, somado aos demais até agora 

esboçados, ilustram o temperamento do pastor Nicolas Jones, que não é diferente do 

temperamento violento dos outros homens de seu vilarejo, bem como o tipo de 

relacionamento vivido entre ele e sua esposa Irene. Tal relacionamento é recorrente em outros 

                                                 
14

 No original: La colère me  fais du bien. M’apaise tout à fait (FB, p. 23).   
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lares de Griffin Creek, nos quais as mulheres sofrem mais abusos físicos do que psicológicos, 

além de terem de se submeter aos desejos de maridos grosseiros e violentos, conforme se 

observa no último fragmento citado acima. Então, o discurso daquele que supostamente 

deveria tornar a vida das pessoas melhor, só contribui para aumentar a falta de diálogo e a 

violência, pois o próprio enunciador desse discurso é dominado por sentimentos de 

intolerância, não conseguindo sequer conduzir a própria vida em família. 

Pastor narcisista “que cantarola e vai-se encantando com o eco de sua própria 

voz”
15

 (TFB, p. 29), Nicolas zela pela ordem estabelecida no seu vilarejo. Porém, percebemos 

que essa ordem não é perfeita, pois, entremeando o discurso masculino que predomina na 

narração, há vozes femininas que tentam encontrar o seu lugar, que desejam denunciar um 

modo de vida que as oprime, bem como contradizer o discurso sexista do pastor, como 

veremos adiante. Lembramos, aqui, de Foucault, que ressalta que, frente a toda ordem 

estabelecida, há sempre possibilidades de resistência e de revolta.  

A ordem estabelecida por Nicolas Jones em Griffin Creek pretende controlar os 

comportamentos e as almas de seus habitantes, mas são as mulheres o objeto de vigilância 

permanente do reverendo. Stevens, seu sobrinho, observa que o tio é o único capaz de acalmar 

as mulheres do vilarejo: 

 

Ce que je déteste le monde feutré des femmes, leurs revendications 

chuchotées entre elles, à longueur de journée, l'été  surtout, lorsque la 

plupart des hommes sont en mer, ou dans les champs. Il n’y a que mon oncle 

Nicolas pour les calmer et leur faire entendre raison. Au nom de Dieu et de 

la loi de l’Église qui sait remettre les femmes à leur place (FB, p. 88). 

 

Como eu detesto o mundo abafado das mulheres, suas reinvindicações 

cochichadas entre elas, o dia inteiro, principalmente no verão, quando a 

maioria dos homens está no mar, ou no campo. Só mesmo o meu tio Nicolas 

para acalmá-las e fazê-las se conformarem. Em nome de Deus e da lei da 

igreja que sabe colocar as mulheres no seu lugar (TFB, p. 87-88). 

 

 

 Nesse comentário de Stevens, delineia-se a sua rejeição pelo universo 

feminino, que ele não tenta entender. A atmosfera de “abafamento”, que as mulheres devem 

suportar, tem origem na tradição e na religião, cabendo à lei da Igreja assegurar a 

continuidade. Ao trazer “igreja” com letra minúscula, nesse contexto, a tradução brasileira 

elimina ou atenua o peso da influência da ideologia conservadora cristã no processo social de 

repressão das mulheres, uma vez que a palavra, escrita dessa forma, remete ao lugar e não à 

ideologia.  Por outro lado, ao traduzir feutré por “abafado”, e não por outro sinônimo como 

                                                 
15

 No original: [...] qui roucoule et s’enchante à mesure de l’écho de sa propre voix (FB, p. 29).  
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“discreto” ou “silencioso”, a tradutora enfatiza a atmosfera de “sufocamento” a que estão 

submetidas as mulheres de Griffin  Creek, o que, a nosso ver, é  uma boa escolha tradutória. 

Em leur faire entendre raison, ela opta por uma modulação: “fazê-las se conformarem”, 

dando ênfase à opressão exercida sobre as mulheres. Nesse sentido,  

 

Ocorre modulação sempre que um determinado segmento textual for 

traduzido de modo a impor um deslocamento perceptível na estrutura 

semântica de superfície, embora retenha o mesmo efeito geral de sentido no 

contexto e no co-texto específicos. Ou, para retomar Saussure, os 

significados são parcial ou totalmente distintos, mas mantém-se, em termos 

genéricos, o mesmo sentido. (AUBERT, 1998, p. 108, grifos do autor). 

 

É pertinente esclarecer que todo trabalho tradutório implica o emprego de 

diferentes modalidades tradutórias (tradução literal, transposição, modulação, acréscimo, 

omissão etc.), em razão das diferenças linguísticas e culturais, o que não resulta uma falta de 

homogeneidade. Quando falamos em falta de homogeneidade no capítulo 2, em relação à 

tradução brasileira de Kamouraska, não nos referíamos ao emprego de diferentes modalidades 

tradutórias, mas à não-observância de estratégias tradutórias subjacentes ao processo de 

tradução, como a opção por uma tradução etnocêntrica: “que traz tudo à sua própria cultura, 

às suas normas e valores, e considera o que se encontra fora dela – o Estrangeiro – como 

negativo [...]”, ou uma tradução da letra, que não corresponde à tradução literal ou palavra por 

palavra, mas significa “[p]rocurar-e-encontrar o não-normatizado da língua materna para 

introduzir a língua estrangeira e seu dizer” (BERMAN, 2007, p. 28). Não podemos afirmar 

que a tradução de Harvey seja uma tradução da letra, mas a tradutora, de um modo geral, não 

busca vocábulos ou estruturas mais usuais do português para introduzir no seu texto, e isso 

pode ser observado no decorrer de todo o processo tradutório. Observamos, também, uma 

preocupação com os aspectos poéticos e demais traços da obra de Hébert, como os feministas, 

de modo que podemos depreender estratégias tradutórias do seu trabalho. Por sinal, o fato de 

Harvey (1988) ter escrito um artigo sobre a sua tradução de Les fous de Bassan já revela a 

existência de um projeto de tradução consciente subjacente ao seu trabalho (BERMAN, 

1995). 

Por fim, sobre o excerto acima transcrito, Stevens observa que o tio é manipulador 

quando este afirma ser o único capaz de controlar as mulheres. Esse trecho é significativo 

porque coloca em evidência a violência exercida contra as mulheres nas malhas do próprio 

discurso religioso. Desde que “descobriu” a sua vocação, Nicolas Jones apoia-se em 

passagens bíblicas para declarar o seu poder:  
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J’apprends les psaumes de David par cœur. Je les récite, debout sur un 

rocher dominant la mer. Je m’adresse à l’eau, désirant parler plus fort 

qu’elle, la convaincre de ma force et de ma puissance. L’amadouer tout à 

fait. La charmer au plus profond d’elle-même. Eprouver ma voix sur la mer 

(FB, p. 25). 

 

Aprendo de cor os salmos de Davi. Recito-os de pé num rochedo que 

domina o mar. Dirijo-me às águas desejando falar mais alto do que elas, 

convencê-las da minha força e do meu poder. Domá-las completamente. 

Encantá-las no mais profundo delas. Experimentar a força da minha voz 

sobre o mar (TFB, p. 25). 

 

Podemos inferir, desse fragmento, que Nicolas Jones deseja dominar “o 

feminino”. A construção do texto em francês simboliza a imagem da dominação da mulher, 

em que os termos mer (mar) e eau (água), palavras femininas, direcionam para essa 

interpretação.  Observe-se que, após a frase Je m’adresse à l’eau (“Dirijo-me às águas”), a 

palavra eau/“águas” desaparece, permanecendo apenas o pronome pessoal elle/“elas” e o 

complemento do objeto direto La/“las”. Na tradução, tem-se a impressão de que o pastor está 

se referindo às mulheres de Griffin Creek, todas envolvidas pela palavra sagrada do 

reverendo, que domina e encanta ao mesmo tempo: parler plus fort qu’elle/ “falar mais alto 

do que elas”, La charmer au plus profond d’elle-même / “Encantá-las no mais profundo 

delas”. A opção pelo plural, no texto de Harvey, contribui para reforçar a extensão da 

dominação de Nicolas Jones sobre as mulheres de seu vilarejo, o que assinala, uma vez mais, 

o poder exercido sobre elas. Por outro lado, o trecho em francês pode remeter tanto à mulher 

de um modo geral, como à mãe de Nicolas Jones, Felicity. Nicolas e sua mãe não tinham um 

relacionamento afetivo próximo. Tentando conquistar o amor da mãe, Nicolas decide ser 

pastor e conta o segredo de sua vocação à Felicity. Logo após essa cena, ele sobe no rochedo 

e se dirige ao mar. É oportuno lembrar que, em francês, a palavra mer (mar) é homófona de 

mère (mãe), efeito que remete à mãe de Nicolas e ao seu desejo de submetê-la ao seu 

discurso.  

É pertinente observar também que a palavra amadouer em L’amadouer tout à fait 

foi traduzida pelo verbo “domar”: “Domá-las completamente”. A palavra amadouer, que tem 

como sinônimo enjôler, que significa, segundo o Le Robert (2003, p. 75), “[s]éduire par de 

belles paroles, des cajoleries, des flatteries pour mieux duper” (seduzir com belas palavras, 

adulações,  lisonjas, para enganar melhor) não carrega a carga semântica de “dominar” por 

meio da força, mas do discurso. Já a palavra “domar” em português, que tem como 

correspondentes em francês dompter e mater, que significa “reduzir à obediência”, “à força 
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bruta”, não traz a conotação do discurso (HOUAISS, 2009, p. 707). A escolha de amadouer é 

relevante, porque o pastor utiliza o discurso para controlar as pessoas. Por isso, o uso do verbo 

“domar’’ dilui a importância do discurso nesse processo de dominação exercido por Nicolas 

Jones. Por outro lado, o verbo “domar” reforça o desejo de controle que o pastor sente e que o 

leva a massacrar as mulheres. Mas, mesmo assim, lembramos que o romance enfatiza o poder 

de sedução que o discurso do pastor exerce sobre os habitantes de Griffin Creek. Portanto, 

como o verbo “domar” não traz a ideia de sedução, mas apenas de controle, ele deixa de ser 

uma boa escolha para esse contexto, apesar de não atenuar os traços feministas da obra. 

Por fim, outra escolha tradutória que nos chamou a atenção foi o acréscimo da 

palavra “força” em “Experimentar a força da minha voz sobre o mar”, que corresponde a 

Eprouver ma voix sur la mer. O que estava subentendido na escrita de Hébert, aparece 

explícito na tradução, destacando o poder que Nicolas Jones exerce. 

Apesar da segurança que se depreende da passagem que evocamos, porém, 

Nicolas é um homem dividido entre os dogmas da religião e seus desejos. Obcecado pelo 

passado, o reverendo vive em uma atmosfera sombria de lembranças que o atormentam há 46 

anos: “Só Deus poderá lavar-me da sombra do meu erro e, comigo, toda Griffin Creek que eu 

arrasto para a sombra do meu erro”
16

 (TFB, p. 46). O discurso bíblico é, para Nicolas, um 

meio de manipular os fiéis e, principalmente, as sobrinhas Olivia e Nora, conforme se 

comprova em:  

 

Maître de saintes Ecritures, je leur parle au nom de Dieu. Depuis quelque 

temps je choisis avec encore plus de soin les psaumes et les hymnes du 

dimanche en pensant aux petites Atkins. Leurs yeux de violette et d’outremer 

se lèvent vers moi pour ma damnation. Elles chantent et elles prient, 

s’approprient la parole des apôtres et des prophètes, leurs âmes enfantines 

mûrissent et se forment dans la splendeur de l’Écriture. Je les prépare 

comme de jeunes fiancées, attentives au chant de l’amour  en marche vers 

elles, dans la lumière de l’été. Je module. J’articule chaque son, chaque 

syllabe, je fais passer le souffle de la terre dans le Verbe de Dieu (FB, p. 

28). 

 

Senhor das santas Escrituras, eu lhes falo em nome de Deus. Há algum 

tempo, escolho ainda com mais cuidado os salmos e os hinos do domingo 

pensando nas meninas Atkins. Seus olhos de violeta e ultramar pousados em 

mim para a minha perdição. Elas cantam e rezam, apropriam-se da palavra 

dos apóstolos e dos profetas, mas suas almas infantis amadurecem e 

formam-se no esplendor da Escritura. Preparo-as como jovens noivas, 

atentas ao canto do amor que caminha para elas, à luz do verão. Faço 

modulações. Articulo cada som, cada sílaba, faço com que o sopro da terra 

                                                 
16

 No original: Dieu seul pourra me laver de l’ombre de ma faute et tout Griffin Creek avec moi que je traîne 

dans l’ombre de ma faute (FB, p. 48).  
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passe através do Verbo de Deus (TFB, p. 27). 

 

Detentor do discurso oficial em Griffin Creek, Nicolas Jones acredita que foi 

escolhido para conduzir o povo do seu vilarejo. No excerto acima, constatamos que ele se 

aproveita do seu papel de representante de Deus, para seduzir as suas sobrinhas durante os 

ofícios, fato que ele revela sem pudor ao afirmar que escolhe avec encore plus de soin les 

psaumes et les hymnes du dimanche en pensant aux petites Atkins/ “ainda com mais cuidado 

os salmos e os hinos do domingo pensando nas meninas Atkins”. Ressalte-se que o reverendo 

impõe uma imagem de mulher que elas devem seguir, pois ele as prepara comme de jeunes 

fiancées, attentives au chant de l’amour en marche vers eles /  “como jovens noivas, atentas 

ao canto do amor que caminha para elas”. Como podemos observar, o texto de Harvey 

apresenta também essa cena de sedução e de manipulação do discurso bíblico observada na 

escrita de Hébert. Destaca-se que o pastor se refere às sobrinhas utilizando o adjetivo petites 

(pequenas) que as infantiliza. A tradutora utiliza o termo “meninas” (filles) que também 

remete à infância, contribuindo para enfatizar o processo de formação pelo qual elas passam e 

que é descrito pelo pastor: leurs âmes enfantines mûrissent et se forment dans la splendeur de 

l’Écriture / “suas almas infantis amadurecem e formam-se no esplendor da Escritura”. 

Notamos, porém, que houve o acréscimo da conjunção “mas” no início desse último 

segmento: “mas suas almas infantis amadurecem e formam-se no esplendor da Escritura”. 

Esse acréscimo contradiz a ideia da versão francesa, pois o amadurecimento e a formação das 

almas infantis aparecem como consequência da apropriação das palavras dos apóstolos e dos 

profetas e não apesar disso, como o texto em português dá a entender. Ressaltamos, 

entretanto, que não podemos considerar esse acréscimo um “erro”, pois não corresponde a 

seguinte definição:  

 
Erro. Somente os casos evidentes de ‘gato por lebre’ [...] Esta categoria não 

abarca, portanto, as soluções tradutórias percebidas como ‘inadequadas’, 

estilisticamente inconsistentes, etc., visto que, em tais casos, torna-se 

inevitável um viés subjetivo, que poderia redundar em fortes distorções nos 

resultados finais (AUBERT,1998, p. 109; grifos do autor).  

 

Observemos ainda, nessa passagem, que Nicolas se refere às sobrinhas como se 

fossem “jovens noivas”/ jeunes fiancées, fato que indica o seu interesse libidinoso em relação 

a elas.  Logo adiante, Nicolas Jones explica o cuidado que também despende com a melodia 

de sua voz e das palavras que pronuncia: Je module. J’articule chaque son, chaque syllabe/ 

“Faço modulações. Articulo cada som, cada sílaba”. Verifica-se que o texto em francês traz a 
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sonoridade resultante da rima dos vocábulos module (modulo) e articule (articulo) e a 

repetição da palavra chaque (cada): chaque son, chaque syllabe, o que confere à frase 

cadência e gradação. Percebe-se que  a tradução tentou observar a sonoridade da frase, mas se 

restringiu à repetição da palavra “cada”. Se Harvey tivesse traduzido literalmente module por 

“modulo”, ela teria propiciado a rima com “articulo” e teria obtido maior concisão.  Por fim, 

importa assinalar ainda que esse trecho é exemplar no que diz respeito ao uso do texto bíblico 

como meio de sedução, constituindo, segundo Lilian Pestre de Almeida (2009, p. 70), uma 

das perversões de Les fous de Bassan. 

Nicolas abusa do poder que sua função lhe confere e violenta sexualmente sua 

sobrinha Nora. Ele é consciente de sua corrupção: “mergulho no sono com meu pecado que 

mergulha comigo, no fundo da noite”
17

 (TFB, p. 44). Mas não assume o seu erro e usa o 

discurso bíblico, que responsabiliza a mulher pela perdição masculina, para convencer a 

sobrinha da sua culpa: 

 

Mon oncle Nicolas s’est relevé d’un bond. Son corps lourd craque aux 

jointures. Il dit que je suis mauvaise. Il serre les poings. Il a l’air de vouloir 

me battre. Il dit que c’est par moi que le péché est entré à Griffin Creek (FB, 

p. 129).  

 

Meu tio Nicolas deu um salto e levantou-se. Seu corpo pesado estala nas 

articulações. Diz que eu sou má. Fecha os punhos. Parece querer bater em 

mim. Diz que foi por mim que o pecado entrou em Griffin Creek (TFB, p. 

127).  

 

Nicolas percebeu que sua sobrinha estava extremamente nervosa (ele não sabia 

que Nora estava furiosa porque Stevens a desprezou) e aproveitou-se disso para seduzi-la e 

levá-la para o “barracão dos barcos”. Pouco tempo depois, avistou o rosto de seu sobrinho 

Perceval, que todos consideravam “idiota”, olhando pela janela, por isso s’est relevé d’un 

bond / “deu um salto e levantou-se”. Apesar de tal frase reproduzir, em português, o 

movimento brusco efetuado pelo pastor, mostrando que Nicolas não parou de molestar Nora 

porque se deu conta da gravidade de sua atitude, mas pelo risco de ter o seu segredo revelado 

para todo vilarejo, a tradutora optou por duas ações “dar um salto” e “levantar-se”, ao passo 

que, no texto de Hébert, há uma única ação: relever d’un bond (levantar-se de um salto), 

evidenciando o susto do pastor. Além disso, a tradutora tornou o segmento menos conciso, 

como é característico da obra original. 

                                                 
17

 No original: [...] je sombre dans le sommeil, avec mon péché qui sombre avec moi, au fond de la nuit (FB, p. 

45).  
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No entanto, ela obtém concisão nos segmentos seguintes, com as frases curtas 

semelhantes às de Hébert e o emprego de verbos no infinitivo (“querer bater”): “Diz que sou 

má. Fecha os punhos. Parece querer bater em mim », correspondente de Il dit que je suis 

mauvaise. Il serre les poings. Il a l’air de vouloir me battre. Destacamos que a tradutora 

também confere ênfase a Nora, como culpada por uma conduta considerada “inapropriada”, 

ao deslocar o complemento “por mim” para o início da frase, a exemplo do texto em francês: 

c’est par moi que le péché est entré à Griffin Creek /“foi por mim que o pecado entrou em 

Griffin Creek”. Percebemos, nesse fragmento, no original e na tradução, que Nicolas Jones 

propaga uma das crenças da sociedade patriarcal utilizada para justificar atos violentos contra 

as mulheres: a de que a mulher é culpada por ser bonita e desejada. Assim, o reverendo se 

isenta de qualquer responsabilidade diante de suas escolhas que ferem o seu dever 

eclesiástico. Note-se, ainda, que ele compara a sobrinha a Eva, a primeira mulher que 

infringiu a lei do Pai e, por isso, é pecadora, de acordo com o discurso bíblico. 

 Nicolas Jones transmite nessa passagem, assim como em outras, uma imagem 

negativa de Eva, que será revestida de valores positivos no decorrer do discurso de Nora – 

livro de Nora Atkins (verão de 1936) –, como veremos adiante. Observa-se, no entanto, que é 

ele quem tem o desejo de exercer a violência física em relação à sobrinha, o que podemos 

notar em Il serre les poings / “fecha os punhos” e em Il a l’air de vouloir me battre/ “Parece 

querer bater em mim”. Essa reação exaltada do reverendo o une aos demais homens de Griffin 

Creek, que parecem ser herdeiros de uma violência hereditária (TFB, p. 34). Assinalamos que 

a tradução brasileira não oculta a opressão que Nicolas Jones exerce sobre Nora, ressaltando 

um tema importante para o feminismo, a saber, a discussão sobre uma culpabilidade dita 

natural – sobretudo no que diz respeito às questões do corpo – que seria atribuída à mulher 

numa sociedade misógina.  

 

3.2 A resistência das mulheres de Griffin Creek  

 

  O reverendo acredita que seu discurso lhe assegura o controle absoluto de seu 

vilarejo. Contudo, ele prepara seus sermões pensando em atingir um resultado que não pode 

realmente controlar, pois os poderes e os sentidos, que o enunciador propõe, podem ser 

silenciados diante do gesto de leitura de quem os interpreta. Como acontecimento, o discurso 

possibilita a irrupção de novas interpretações (KHALIL, 2004, p. 223). Nicolas Jones ignora 

os efeitos daquilo que ele diz e, como consequência, não consegue evitar que ocorram 

subversões ou resistências.      



118 

 

3.2.1 Irene e a resistência fadada ao sacrifício. 

 

Consciente dos desejos incestuosos que o marido nutre pelas sobrinhas, Irene 

finge: 

 

Irène fait semblant de prier durant l’office, fait semblant de dormir, la nuit, 

lorsque je m’approche d’elle, fait semblant de vivre depuis toujours, semble-

t-il (FB,  P. 44). 

 

Irene finge que está rezando, durante o ofício, finge que está dormindo, à 

noite, quando eu chego perto dela, finge que está vivendo há muito tempo, 

ao que parece (FB, p. 43). 

 

 Irene nega o discurso do pastor quando vai à igreja e “finge que está rezando” 

(fait semblant de prier). Rejeita o marido à noite, quando ele se aproxima dela, e “finge que 

está dormindo” (fait semblant de dormir). Ela até “finge que está vivendo” (fait semblant de 

vivre). O fingimento é, para Irene, uma forma de resistência diante do poder do pastor, 

resistência que é enfatizada, no texto de origem e na tradução, pela repetição desse termo: 

“finge”/fait semblant. Observamos, porém, que a tradutora optou pelo gerúndio e pelo 

emprego do pronome relativo “que”, tornando as orações mais longas num contexto em que 

seria possível empregar o infinitivo, na tradução, e ressaltar esse traço de Hébert (finge rezar, 

finge dormir, finge viver). Com isso constatamos que nem sempre a tradutora emprega o 

infinitivo característico de Hébert, o que ocorre com outros recursos poéticos. Porém, na 

maioria das vezes, observamos, no texto traduzido, as marcas da obra hebertiana, como já 

assinalamos.  

Voltando à reação de Irene, podemos afirmar, com base nas considerações já 

feitas, que a descoberta do caráter volúvel do marido e a falta de diálogo e companheirismo 

entre o casal Jones é que levam Irene ao suicídio. É importante sublinhar que o suicídio de 

Irene não é resultado de um ato impetuoso, mas sim refletido, pois, como o próprio pastor 

assinala, ela compra uma nova corda, especialmente para a ocasião:  

 

La discrétion d’Irène  a toujours été remarquable. Jamais un mot plus haut 

que l’autre. Ni scène ni dispute. La voici qui s’efface  comme un dessin  que 

l’on gomme. Sans un  mot d’explication posé sur la table de la cuisine, elle 

est allée se pendre dans la grange. Le petit banc pour traire la vache. La 

corde neuve qu’elle a achetée exprès au magasin général. Cette femme 

savait ce qu’elle faisait, pourquoi elle le faisait et elle l’a fait toute seule, la 

nuit, dans la grange pleine de foin nouveau.  (FB, p. 48-49). 
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A discrição de Irene sempre foi notável. Nunca uma palavra mais alta do que 

as outras. Nem cena nem discussão. Ei-la que se apaga como um desenho no 

qual se passa a borracha. Sem deixar sequer um bilhete de explicação em 

cima da mesa da cozinha, ela foi se enforcar no celeiro. O banquinho para 

ordenhar a vaca. A corda nova que ela comprou propositadamente no 

armazém geral. Esta mulher sabia o que estava fazendo, por que o fazia e o 

fez sozinha, de noite, no celeiro cheio de feno recém-cortado (TFB, p. 47-

48). 

  

Percebemos que a tradução, à semelhança do original, sensibiliza o leitor com 

essa cena do suicídio de Irene, trazendo a comparação da morte da personagem com o 

desenho que se apaga com a borracha, as frases nominais:  “Nunca uma palavra mais alta do 

que as outras. Nem cena nem discussão” e a gradação em “sabia o que estava fazendo, porque 

o fazia e o fez sozinha”. Verificamos também a ênfase na atitude planejada de Irene com a 

tradução, por meio de uma transposição
18

, do fragmento La corde neuve qu’elle a achetée 

exprès / “A corda nova que ela comprou propositadamente”.  

Observe-se que o suicídio por meio do enforcamento reforça o gesto de subversão 

de Irene diante da opressão que o marido exerce sobre ela.  Entre tantos modos de retirar a 

própria vida, Irene escolheu se enforcar: gesto simbólico na medida em que a corda enrolada 

na sua garganta simboliza o silenciamento definitivo de sua voz, que já era cerceada pelo 

marido. Outro gesto de Irene que chama a atenção é o banco que ela usa para saltar e se 

enforcar: Le petit banc pour traire la vache/ “O banquinho para ordenhar a vaca”. Repare-se 

que essa atitude também pode ser interpretada como uma recusa da maternidade, ao “corpo 

que amamenta”,
19

 para recorrermos aos termos usados por Tulloch (2001, p. 94) para se 

referir a essa cena desoladora. Harvey traz essas imagens que evocam os gestos de resistência 

de Irene e mostra, assim como ocorre no texto hebertiano, que se trata de uma mulher que se 

recusa a continuar vivendo sob os ditos de um marido e de uma sociedade que não lhe 

garantem o direito de escolha, entre eles, o de conduzir o próprio corpo.  Nota-se, porém, que 

a opção por “Ei-la” como tradução de La voici torna o segmento formal, o que não é 

observado na escrita de Hébert. É oportuno assinalar que essa escolha tradutória é recorrente 

na versão brasileira que, nesse ponto, deixa de marcar um traço de oralidade de Hébert, que 

apresenta personagens rememorando o seu passado, sem pretensão de formalidade discursiva.  

A resistência de Irene se materializa, por fim, no sacrifício da própria vida. E o 

seu ato extremo transforma-se em um gesto perturbador da tirania patriarcal de seu marido. O 

suicídio de Irene pressupõe um modo de libertação, uma vez que essa foi a maneira 

                                                 
18

 Conforme nota 57 do capítulo 2.  
19

 No original:[...] corps qui allaite. 
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encontrada por ela para dizer “não” à sua vida sufocante.  

É importante reiterar que Irene foi vítima da exigência da maternidade, no quadro 

de uma sociedade que preza os valores patriarcais. Por não gerar um filho, foi hostilizada pelo 

marido, enquanto outras mulheres de Griffin Creek eram penalizadas pelas numerosas 

gravidezes não desejadas: 

 

Deux d'un coup c’est trop, dit-elle. Elle pleure et affirme qu’elle ne veut pas 

de ces deux enfants. Elle répète ‘mes jumelles’, une dans chaque bras. Un 

frisson lui parcourt l’échine. Elle secoue la tête. 

− Je peux pas, je peux pas, je peux pas (FB, p. 86).  

Duas de uma vez é demais, diz ela. Ela chora e afirma que não quer saber 

das duas crianças. Repete “minhas gêmeas”, uma em cada braço. Um arrepio 

percorre-lhe a espinha. Sacode a cabeça. 

− Não posso, não posso, não posso (TFB, p. 85-86) 

   

Nesse exemplo, Beatrice Brown, mãe de Stevens, se recusa a aceitar Pat e Pam, 

suas filhas gêmeas recém-nascidas: diz chorando qu’elle ne veut pas de ces deux enfants / 

“que não quer saber das duas crianças”. Importante salientar o emprego do verbo 

vouloir/querer nessa frase, pois exprime o desejo da mulher, que é frequentemente silenciado. 

Destaca-se ainda que, em ambas as línguas, esse trecho revela o desespero da personagem 

diante de uma maternidade imposta. Esse sofrimento é registrado pela repetição de “não 

posso” por três vezes: Je peux pas, je peux pas, je peux pas/ “Não posso, não posso, não 

posso”. Note-se que Harvey traz essa repetição, enfatizando um traço feminista da obra de 

Hébert: a discussão sobre a maternidade como destino obrigatório para a mulher, conforme 

discorremos no capítulo 2. 

Por fim, vemos que a vida das mulheres de Griffin Creek era definida em função 

da capacidade de gerar ou não uma criança. Elas declaravam as suas insatisfações, mas não 

eram ouvidas e nem respeitadas.  Isso também se explica pelo fato de, no romance em estudo, 

assim como em Kamouraska, as mulheres ainda não terem tomado consciência da 

importância da solidariedade feminina para combater a opressão que a sociedade exerce sobre 

elas. No capítulo seguinte, quando abordaremos a peça La cage, veremos que há uma abertura 

nesse sentido. 

Para concluir, ressalte-se que o suicídio de Irene atingiu Nicolas Jones, conforme 

assinala seu sobrinho Stevens: 

 

Quant à mon oncle Nicolas, sa démarche sur le sable est celle d’un crabe 

qui ne sait où aller. Depuis la mort de sa femme il erre souvent sur la grève, 



121 

 

de jour comme de nuit (FB, p. 106-107). 

 

Quanto a meu tio Nicolas, seu andar, na areia, é como o de um caranguejo 

que não sabe onde ir. Desde a morte da mulher, ele anda assim a esmo, 

muitas vezes, pela praia, tanto de dia como de noite (TFB, p. 105). 

 

Destaca-se, dessa passagem, que a metáfora empregada por Hébert para qualificar 

o andar do reverendo (est celle d’un crabe qui ne sait où aller) é apresentada na tradução por 

meio de uma comparação (“como o de um caranguejo que não sabe onde ir”).  O recurso a 

metáforas e comparações, figuras de linguagem que atribuem características semelhantes de 

um ser a outro, é recorrente em Anne Hébert, especialmente referindo-se ao imaginário 

animal, como verificamos com a descrição que Nicolas Jones faz de sua esposa, comparando-

a a um “peixe morto”. A tradutora apresenta essas imagens na sua tradução, como já pudemos 

observar, propiciando efeitos similares aos que depreendemos do original. Cumpre ressaltar 

que Ângela Corrêa (1991), no seu estudo da tradução brasileira de Kamouraska, concluiu que 

Leônidas Gontijo de Carvalho não observou, no seu trabalho tradutório, o recurso ao 

imaginário animal do texto de Hébert. 

Nicolas Jones vagueia pela praia de dia e de noite porque sabe que é diretamente 

responsável pela morte de sua esposa, apesar de não assumir essa culpa textualmente. Por esse 

motivo, algumas vezes, no curso da narrativa, numa tentativa de evitar a sua implicação em 

situações em que tenha de assumir responsabilidade pelos erros cometidos, o reverendo faz 

uso da terceira pessoa do singular para se referir a ele mesmo: 

 
Son mari le pasteur ne s’est pas retourné dans son sommeil, n’a pas 

remarqué la place vide dans le grand lit […].  

Non, non, je ne connais pas cet homme ni cette femme […] 

Le passé qui cogne contre mes tempes (FB, p. 49). 

 

Seu marido, o pastor, não se virou no seu sono, não reparou no lugar vazio 

na cama de casal [...]. 

Não, não conheço este homem nem esta mulher.  

O passado batendo-me nas têmporas (TFB, p. 48). 

 

Como notamos no excerto acima, esse distanciamento narrativo é inscrito no 

enunciado também no caso da tradução, revelando a cisão da personalidade da personagem 

pelo emprego alternado dos pronomes eu/ele
20

, de modo a explicitar o sentimento de 

culpabilidade do pastor.  Observe-se, porém, na terceira frase da citação acima, que Nicolas 

                                                 
20

 Para Lintvelt (1999), essa alternância do uso dos pronomes é “marca de alienação e de ambivalência” que 

percorre toda a obra romanesca de Anne Hébert. Esse recurso narrativo é empregado também no caso de outras 

personagens de Les fous de Bassan. 
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diz Non/ “não” duas vezes antes de negar pela terceira vez, dizendo: je ne connais pas cet 

homme / “não conheço este homem”. Repare-se, ainda, que, na última ocorrência, a negação é 

marcada por dois elementos: ne et pas. Essa repetição, expressão do tormento do pastor, é 

atenuada na tradução que só traz duas negações.  Entretanto, depreende-se, desse fragmento, 

no original e na tradução, que Nicolas Jones foi profundamente atingido pelo gesto de 

resistência de sua esposa, pois, a partir desse ocorrido, sua vida não mais voltou à rotina 

costumeira. Lembramos que, na perspectiva foucaultiana do poder, a resistência é 

simultaneamente “um elemento de funcionamento do poder e uma fonte de perpétua 

desordem” (DREYFUS e RABINOW, 1995, p. 162). Desordem esta que ruirá, 

gradativamente, a ordem imposta pelo pastor em Griffin Creek, como continuaremos a 

mostrar nas páginas que se seguem. 

 

3.2.2 A resistência criativa das gêmeas Pat e Pam 

 

De forma diferente que Irene, Pat e Pam expressam sua resistência, como pode ser 

observado no episódio da “galeria dos antepassados”, narrado por Nicolas Jones. Essa 

passagem remete-nos ao conceito de resistência, segundo a analítica foucaultiana, como “um 

processo de criação, possibilidade de transformação” (SAMPAIO, 2006, p. 72). Homem sem 

descendência, o pastor decide construir um anexo ao presbitério para instalar uma galeria de 

seus ancestrais, que serviria para “confirmar a perenidade de [seu] sangue”
21

 (TFB, p. 14).  

Como assinala o reverendo, “[d]e sobrecasaca preta e camisa branca, meus antepassados 

surgem como as figuras planas das cartas do baralho. Idênticos, intercambiáveis [...] 

pendurados à parede da galeria dos retratos”
22

 (TFB, p.  15-16). Para representar as mulheres 

do passado, Nicolas Jones recorre às suas sobrinhas Pat e Pam. Ordena-lhes que comprem 

tintas e pincéis. Concede-lhes o direito de pintar, deixando, assim, um espaço aberto para a 

liberdade. Nesse interstício, aparece a resistência.  

No lugar de representar a ascendência do reverendo, seguindo a cronologia 

imposta por ele, as gêmeas Pat e Pam fazem surgir sobre o muro do presbitério, entre outras, 

as figuras de Nora, Olivia e Irene, assim como um cenário feminino e colorido: 

 

Livrées aux couleurs et aux pinceaux, enfermées, toute une journée, dans la 

galerie des ancêtres, les jumelles ont barbouillé sur les murs des flots de 

                                                 
21

 No original: [...] afin d’affirmer la pérennité de mon sang (FB, p. 14).  
22

 No original: En habit noire et  linge blanc, mes ancêtres surgissent, pareils à de plates figures de cartes à 

jouer. Identiques, interchangeables […] les voici suspendus au mur de la galerie des portraits (FB, p. 15).   
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dentelle, de volants, des carreaux, des pois, des rayures multicolores, des 

fleurs, des feuilles, des oiseaux roux, des poissons bleus, des algues 

pourpres. Quelques têtes de femmes émergent là-dedans, chapeautées, 

tuyautées, enrubannées, borgnes parfois, ou sans nez ni bouche, plus 

vivantes qu’aucune créature de songe hantant Griffin Creek, depuis la nuit 

des temps (FB, p. 16). 

 

Entregues às tintas e aos pincéis, fechadas um dia inteiro, na galeria dos 

antepassados, as gêmeas borraram as paredes com cascatas de rendas, 

babados, xadrezes, bolinhas, listas multicores, flores, folhas, pássaros ruivos, 

peixes azuis, algas cor de púrpura. Algumas cabeças de mulher emergem lá 

de dentro, enchapeladas, engomadas, cheias de laçarotes, às vezes vesgas, ou 

sem nariz nem boca, mais vivas do que qualquer criatura de sonho 

assombrando Griffin Creek, desde a noite dos tempos (TFB, p. 16). 

  

Por essa passagem, já percebemos que as gêmeas assumem uma atitude 

transgressora por introduzir cores nas paredes da galeria em que predomina o tom cinza 

(“sobrecasaca preta e camisa branca”) dos retratos dos antepassados do pastor, todos 

“idênticos e intercambiáveis”. Note-se que a versão em língua francesa assinala a presença 

abundante de cores em vários momentos do excerto, imagens também reproduzidas na 

tradução: des rayures multicolores/ “listas multicores”, des oiseaux roux/ “pássaros ruivos”, 

des poissons bleus / “peixes azuis”, des algues pourpres/ “algas cor de púrpura’. Nesse último 

segmento, entretanto, pensamos que a tradutora, a exemplo do que ela faz de um modo geral, 

poderia ter vertido pourpres por “púrpuras” deixando “algas púrpuras”, para reproduzir o 

paralelismo do original, a fim de ressaltar o estilo de Hébert. Observe-se, ainda, que o termo 

couleurs (cores), na primeira frase dessa citação, foi vertido por “tintas”. Acreditamos que 

essa escolha, por parte de Hébert, não foi sem importância, considerando-se o contexto 

obscuro do presbitério e uma vez que, mais adiante, o vocábulo couleur se repetirá. A autora 

beneficiou-se, nesse ponto, da polissemia de couleur, que tem teintes como um dos seus 

sinônimos (LE ROBERT, 2003, p. 566). Por sinal, o dicionário bilíngue de Paulo Rónai 

(1989, p. 53) apresenta “tinta” como uma possível tradução de couleur. O dicionário Houaiss 

(2009, p. 547), por outro lado, apresenta, como uma das acepções de cor, “qualquer 

substância corante para pintar ou tingir”, que nos remete à “tinta”. No entanto, o emprego da 

palavra “cor”, no trecho em estudo, não remeteria o leitor para essa conotação. Assim, apesar 

de ter atenuado o contraste evidenciado por Hébert com o vocábulo couleur, consideramos 

que a tradutora fez uma boa escolha ao apresentar o par “tintas e pincéis” no início do 

fragmento, instrumentos que as gêmeas usarão para representar as cores e os elementos 

femininos na parede da galeria.   

Tentamos entender, por outro lado, por que a tradutora optou por “vesgas” como 
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tradução de  borgnes (caolhas). Repare-se que Pat e Pam apresentam figuras de mulheres 

imperfeitas, de modo a dar lugar a elas também nesse quadro. Essa imperfeição é 

caracterizada pela falta, seja de um olho (borgnes), ou do nariz e da boca (sans nez ni 

bouche). “Vesgas” são as pessoas que sofrem de estrabismo, que é louches, em francês. Essa 

imperfeição não implica propriamente a falta de uma parte do corpo ou de um sentido.  

Acreditamos, entretanto, que Harvey preferiu um vocábulo mais sonoro do que “caolhas”. 

Observe-se a aliteração obtida pelas palavras “vezes, vesgas [...] vivas”. Além disso, ela 

emprega um termo que implica um problema visual, tal como borgnes.  

Acreditamos que a sonoridade também foi o que determinou a tradução de 

tuyautées por “engomadas”. O termo tuyauté remete ao resultado do trabalho que é feito com 

um tuyau (cilindro) em roupas; engomar é amidonner em francês. Ao escolher “engomadas”, 

a tradutora promoveu a rima com “enchapeladas”, que antecede esse vocábulo, a exemplo do 

que ocorre no francês: chapeautées, tuyautées. Além disso, esse termo remete a vestimentas 

ou acessórios que as mulheres da época do romance usavam, que precisavam ser engomados. 

No entanto, a rima e a progressão observadas no segmento como um todo (chapeautées, 

tuyautées, enrubannées) não aparece em português, com a tradução de enrubannées por 

“cheias de laçarotes”. Aqui, acreditamos que o aspecto semântico prevaleceu sobre o sonoro. 

Não encontrando um adjetivo que significasse enrubannées, a tradutora preferiu, a nosso ver, 

quebrar o paralelismo, mas trazer a palavra “laçarote”, significativa no contexto feminino.  

Consideramos, assim, que a atmosfera desse episódio foi bem representada por 

Harvey. Ambos os textos explicitam alguns aspectos que diferenciam a intervenção das 

gêmeas na galeria: des flots de dentelle, de volants, des carreaux, des pois / “cascatas de 

rendas, babados, xadrezes, bolinhas”. Esses elementos considerados femininos estabelecem 

uma diferença simbólica entre o discurso linear do pastor e a escrita inventiva das gêmeas. 

Surgem, na parede, imagens que destacam sua criatividade e ousadia, uma interferência 

drástica no projeto da galeria, do ponto de vista do pastor. Ele se irrita ao ver que as gêmeas 

não seguiram suas ordens: 

 

Bousculant toute chronologie, s’inventant des grand-mères et des sœurs à 

foison, les jumelles découvrent le plaisir de peindre. Eclaboussées de 

couleurs de la tête aux pieds, elles s’extasient devant leurs œuvres. Prennent 

un malin plaisir, malgré ma défense, à faire surgir sur le mur, à plusieurs 

reprises, les petites Atkins et Irène, ma femme. […]Trois prénoms  de 

femmes, en lettres noires, sont jetés de-ci de-là, au bas des tableaux, en haut, 

à droite, à gauche, ou en travers […] Nora, Olivia, Irène, en lettres moulées, 

brillantes, se répètent, dansent devant mes yeux, à mesure que j’avance dans 

la pièce […]. 
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Tout un mur gâché. L’idée même de galerie sabotée, saccagée. Il ne fallait 

pas permettre aux jumelles de lâcher leur imagination dans la galerie des 

ancêtres. Ces filles sont folles (FB, p. 16-17). 

 

Pondo de lado a cronologia, inventando avós e irmãs em profusão, as 

gêmeas descobrem o prazer de pintar. Respingadas de tinta da cabeça aos 

pés, elas extasiam-se diante de suas obras. Sentem um prazer maldoso apesar 

de eu o ter proibido, ao fazer surgir na parede, muitas vezes, as meninas 

Atkins e Irene, minha esposa. [...] Três nomes de mulher, em letras pretas, 

aparecem desordenadamente aqui e ali, embaixo dos quadros, no alto, à 

direita, à esquerda, ou em diagonal [...] Nora, Olivia, Irene, em letras de 

fôrma, brilhantes, repetem-se, dançam diante dos meus olhos, à medida que 

caminho pelo quarto. [...] 

Uma parede inteira estragada. A própria idéia da galeria sabotada, saqueada. 

Eu não deveria ter deixado que as gêmeas soltassem a imaginação na galeria 

dos antepassados. Essas meninas são loucas (TFB, 16-17). 

 

Note-se, nesse exemplo, que o reverendo se exaspera porque o seu projeto foi 

alterado pela interferência do feminino, pois aqui as mulheres falam em seu próprio nome e 

resgatam uma genealogia que lhes é própria, inventando des grand-mères et des sœurs à 

foison/ “avós e irmãs em profusão”. Ademais, ignoram a cronologia imposta pelo pastor, 

como consta em português: “Pondo de lado a cronologia”. Observamos que o original traz o 

verbo bousculer (revirar, colocar em desordem), que não tem a acepção de “por de lado”. 

Acreditamos que a  tradutora poderia ter optado por “Subvertendo qualquer cronologia”, que 

promoveria melhor sonoridade. Mas, a opção por “Pondo de lado” não acarretou implicações 

semânticas nem atenuou traços feministas da obra, uma vez que não compromete a leitura dos 

gestos de resistência das gêmeas que, de fato, ignoraram as ordens do tio. Ademais, essa 

escolha não afetou a sonoridade do fragmento como um todo. 

Cumpre assinalar, ainda, a respeito desse fragmento, que Nicolas Jones proibiu as 

gêmeas de pintarem Nora, Olivia e Irene. Ele observa que Pat e Pam sentem prazer diante de 

suas obras, mas qualifica esse prazer de maldoso: malin plaisir / “prazer maldoso”. Observe-

se que o prazer é associado a algo negativo, quando ligado ao feminino.  

Além das pinturas, os nomes dessas mulheres são escritos de diversas formas, 

com “letras de forma, brilhantes” (lettres moulées, brillantes) e também “em letras pretas, 

aparecem desordenadamente aqui e ali, embaixo dos quadros, no alto, à direita, à esquerda, ou 

em diagonal” / en lettres noires, sont jetés de-ci de-là, au bas des tableaux, en haut, à droite, 

à gauche, ou en travers/, conforme se observa nos textos em língua portuguesa e francesa. A 

esse respeito, cumpre trazer as considerações de Anne Ancrenat, que propõe uma leitura desse 

episódio comparando-o com o processo de escrita feminina que esbarra nos códigos de uma 

representação patriarcal imposta pelo reverendo. Para Ancrenat (1999, p. 22), a pintura das 
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gêmeas  é uma “escrita” que “valoriza o descontínuo, a fragmentação e a indefinição de 

gêneros (aqui, números, letras e grafismo ocupam o espaço) para refazer a história”
23

. Por 

isso, Nicolas Jones arrepende-se de ter dado, às sobrinhas, a oportunidade de “soltar a 

imaginação” em sua galeria dos antepassados e conclui que elas são loucas/folles. É pertinente 

assinalar que, todas as vezes que uma mulher toma uma atitude que foge à norma rígida de  

Griffin Creek, os homens as chamam de “loucas”. Por sinal, esse adjetivo (fou ou folle/louco 

ou louca) é frequente na obra, remetendo ao título do romance Les fous de Bassan, conforme 

veremos adiante.  

Assim, diante de seu projeto “destruído” pelas gêmeas, o reverendo fecha a 

galeria dos antepassados e as proíbe de usarem as tintas e os pincéis. Pela primeira vez, elas 

“protestam” e essa resistência, inesperada, surpreende o pastor que declara: 

 

J’ai fermé la galerie des ancêtres, interdit aux jumelles d’y retourner. Leurs 

petites figures fripées, leur air buté. Elles baissent la tête, les yeux pleins de 

larmes. Supplient qu’on leur laisse les pots de gouache et les pinceaux. 

Depuis le temps que je dis à l’une va et elle va, et à l’autre viens et elle 

vient, je m’étonne de leur soudaine protestation (FB,  p. 18 grifos da autora).  

 

Fechei a porta da galeria dos antepassados, proibi às gêmeas de voltar lá. 

Suas carinhas enrugadas, seu ar teimoso. Baixam a cabeça com os olhos 

cheios de lágrimas. Suplicam que as deixe ficar com os potes de guache e os 

pincéis. Há tanto tempo que digo a uma vai e ela vai, e à outra vem e ela 

vem, que seu repentino protesto me espanta (TFB, p. 18, grifos da autora). 

 

Conforme observamos nas citações transcritas até agora, o pastor acredita que ele 

detém o controle de tudo e não esperava a insubordinação de suas sobrinhas. A atitude 

reivindicatória das gêmeas está evidente, em ambos os textos (em francês e em português), 

em que elas revelam o seu descontentamento com o seu air buté/ “ar teimoso”. Nicolas Jones 

estava acostumado a privar as sobrinhas de suas vozes, por isso se espanta quando elas 

reclamam: Depuis le temps que je dis à l’une va et elle va, et à l’autre viens et elle vient, je 

m’étonne de leur soudaine protestation/ “Há tanto tempo que digo a uma vai e ela vai, e à 

outra vem e ela vem, que seu repentino protesto me espanta”. Percebe-se, na tradução da 

primeira oração dessa frase, que a tradutora reproduziu a mesma estrutura da frase de Hébert, 

observando o ritmo e a sonoridade. Já na segunda oração, há a inversão dos elementos da 

oração e o acréscimo do pronome relativo “que”. Lembramos que Hébert evita conectivos, 

prefere frases que lembram versos. Com essa inversão, percebemos que o texto de Harvey deu 
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 No original: [...] valorise le discontinu, la fragmentation et le brouillage des genres (ici, chiffres, lettres et 

graphisme occupent l’espace) pour refaire l’histoire. 
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ênfase ao gesto de resistência das gêmeas, pois a frase se inicia com “seu repentino protesto”. 

O texto em francês enfatiza a reação do pastor: Je m’étonne (Eu me espanto). 

Ressalte-se, desse episódio, que Nicolas Jones não pode aceitar que o discurso 

feminino de Pat e Pam se sobreponha ao seu, que representa a norma patriarcal. Nesse quadro 

ideológico, a “escrita-pintura” das gêmeas, conforme denominação de Anne Ancrenat (1999), 

transforma-se em um “exercício de liberdade e autonomia, de resistência e criação”, 

retomando-se aqui as considerações de Sampaio (2006, p. 127), em Foucault e a resistência.  

Trata-se do primeiro discurso masculino, do romance em pauta, que é atravessado por uma 

“escrita” feminina. A intervenção das gêmeas na galeria dos antepassados resgata, simbólica e 

subversivamente, a história das mulheres do vilarejo. 

Por fim, vejamos mais algumas tentativas de Pat e Pam para buscarem o prazer e a 

alegria como um meio de contornar as regras de conduta estabelecidas pelo reverendo: 

 
Des bruits de vaisselle sans fin. Les verres qui s’entrechoquent. Le cliquetis 

de couverts sur l’évier. Il faudrait empêcher les jumelles de faire tant de 

vacarme. Encore une fois trop de savon dans le bac. S’enfoncent les bras 

jusqu’aux coudes dans la mousse savonneuse. Pour rire. Les envoyer se 

coucher tout de suite (FB, p. 20).  

 

Ruído de louça sem fim. Os copos entrechocando-se. O tinido dos talheres 

na pia. Eu devia impedir as gêmeas de fazerem tanto alarido. De novo, 

excesso de sabão na pia. Enfiam os braços até os cotovelos na espuma de 

sabão. De brincadeira. Mandá-las já para a cama (TFB, p. 20).  

 

 

Les voici qui raclent le fond de l’évier avec de l’Old Dutch. N’en finissent 

plus de faire du train. […] Les envoyer se coucher au plus vite (FB, p. 20).  

 

Ei-las raspando o fundo da pia com Old Dutch. Não param de fazer barulho. 

[...] Mandá-las para a cama bem depressa (TFB, p. 20, grifos da tradutora).  

 

 

Dès que j’ai le dos tourné, les jumelles retrouvent  leurs secrets de jumelles, 

des rires étouffés, des gloussements, des caresses furtives. Dorment la nuit 

dans les bras l’une de l’autre (FB, p. 19). 

 

Assim que viro as costas, as gêmeas tornam a descobrir seus segredos de 

gêmeas, risadas abafadas, gritinhos, carícias furtivas. Dormem abraçadas à 

noite (TFB, p. 19). 

 

Os fragmentos acima ilustram as micro-lutas que se desenrolam a todo momento 

em Les fous de Bassan e na tradução brasileira Os gansos selvagens de Bassan. A esse 

respeito, retomamos as considerações de Foucault, que sustenta que, na família e na 

sociedade, há sempre diversas relações de poder e, como resultado, haverá também “relações 
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de forças de pequenos enfrentamentos, microlutas, de algum modo” (FOUCAULT, 2003, p. 

231).  

Assim, em todos os fragmentos acima, são observados os pequenos gestos de 

resistência das gêmeas Pat e Pam. Observe-se que elas provocam barulho, o que incomoda 

Nicolas Jones: Des bruits de vaisselle / “Ruído de louça”; Les verres qui s’entrechoquent / 

“Os copos entrechocando-se”; Le cliquetis de couverts / “O tinido dos talheres; Les voici qui 

raclent le fond de l’évier / “Ei-las raspando o fundo da pia”. Além disso, elas brincam com 

espuma enquanto lavam a louça, o que também irrita o pastor: S’enfoncent les bras jusqu’aux 

coudes dans la mousse savonneuse. Pour rire./ “Enfiam os braços até os cotovelos na espuma 

de sabão. De brincadeira.” E ainda trocam “seus segredos de gêmeas, risadas abafadas, 

gritinhos, carícias furtivas” / leurs secrets de jumelles, des rires étouffés, des gloussements, 

des caresses furtives. 

Em Les fous de Bassan, cumpre destacar a tradução de  pour rire por “de 

brincadeira”. Assinalamos que o Dicionário de Paulo Rónai (1989, p. 232) traz a opção “não é 

sério” para c’est pour rire, que corresponde à escolha de Harvey. Entretanto, o riso é um 

elemento transgressivo importante na obra de Hébert. Em Les enfants du sabbat, Irmã Julie 

escandaliza o convento com suas risadas histéricas, em Les fous de Bassan as gêmeas dão 

risos contidos porém perceptíveis ao ponto de incomodar o tio de semblante “ameaçador” 

(TFB, p. 15) e, mais adiante, veremos que os risos de Nora são estridentes, constantes e 

incomodam Stevens. Por isso, acreditamos que a tradutora atenua os traços feministas do 

romance com essa opção. 

Importa assinalar, ainda, embora não esteja relacionado à presença do feminismo 

nesse romance, o emprego do “empréstimo” como modalidade tradutória no segmento Les 

voici qui raclent le fond de l’évier avec de l’Old Dutch/ “Ei-las raspando o fundo da pia com 

Old Dutch”.  Afinal o empréstimo pode ser definido como  

 

[..] um segmento textual do Texto Fonte reproduzido no Texto Meta com ou 

sem marcadores específicos de empréstimo (aspas, itálico, negrito, etc.). 

Nomes próprios (inclusive topônimos) constituem objetos privilegiados de 

empréstimo, bem como termos e expressões tendo por referentes realidades 

antropológicas e/ou etnológicas específicas. Note-se, porém, que o uso da 

convenção ortográfica da Língua Fonte constitui, de per se, evidência 

insuficiente para classificar um segmento textual como empréstimo. Assim, 

por exemplo, no português brasileiro, os termos office-boy e outdoor 

tornaram-se, há já algum tempo, parte integrante do léxico da língua; mais, 

adquiriram um significado específico ao português brasileiro, e, por esse 

motivo, não podem ser classificados como empréstimos (AUBERT,1998, 

p. 106): 
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Old Dutch
24

  é o nome de uma marca de produto de limpeza. Esclarecemos que 

Vera Harvey (1988), ao comentar sua tradução de Les fous de Bassan, explica que manteve as 

palavras e expressões inglesas que estavam inseridas no texto de partida. Realmente, é um 

procedimento que se percebe no decorrer da tradução. No entanto, ela também afirma que 

apresenta nota de rodapé explicativa, o que não é o que ocorre no caso em discussão, apesar 

de notas serem incluídas em outros momentos. O texto de Hébert, escrito em francês, 

apresenta esse bilinguismo, que remete à situação político-cultural do Quebec. O bilinguismo 

está presente também, como vimos, na tradução de Harvey.  

Diante de tantos ruídos e brincadeiras, Nicolas Jones tenta impor a sua palavra de 

ordem: Les envoyer se coucher tout de suite/ “Mandá-las já para a cama” ; empêcher les 

jumelles de faire tant de vacarme/ “impedir as gêmeas de fazerem tanto alarido”. Porém, isso 

é em vão, pois observa-se, no terceiro  fragmento, que bastava o reverendo virar as costas para 

as sobrinhas recomeçarem  as suas brincadeiras: rires étouffés, des gloussements, des caresses 

furtives /  risadas abafadas, gritinhos, carícias furtivas”. Esses atos constituem gestos de 

resistência em reposta ao poder que Nicolas Jones tenta exercer  sobre as gêmeas. Observe-se 

que esses gestos partem do fundo da domesticidade, do meio que elas possuíam para provocar 

o pastor, para incomodá-lo constantemente, enfim, um modo de afirmar a sua existência.  

Importante ainda salientar que esses exemplos de controle que o pastor exerce 

sobre as gêmeas é também o modo como ele tenta controlar toda Griffin Creek. Utiliza o 

discurso bíblico para imprimir, no coração dos fiéis, o medo e a obediência. Além disso, o seu 

discurso, que representa a tradição e a religião, que enfatiza a superioridade do homem sobre 

a mulher, provoca a violência contra as mulheres do vilarejo.  

 

3.2.3 A resistência silenciosa de Felicity 

 

Outra personagem feminina que parece não concordar com a ordem estabelecida 

em Griffin Creek e também manifesta resistência é Felicity. Mãe do pastor, ela se recusa a 

jogar o seu jogo. Nega-se a falar com aqueles que abusam do poder discursivo. Admirada pelo 

filho e pelos netos, Felicity não é narradora de nenhuma das partes do romance, mas sua 

presença é evocada em todas elas. Felicity rompe com a ordem dominante, na medida em que 

ela se dedica a uma atividade considerada pouco nobre para uma mãe: cuidar da sua relação 
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 Trata-se da marca de um produto de limpeza lançado em 1905. Conforme: <http://www.olddutch.ca 

/vw/fs/p015.htm>. Acesso em 16.08.2012.  
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consigo mesma. A sua recusa em tomar parte desse jogo patriarcal não é exemplo de 

aceitação de sua condição oprimida, como poderíamos supor, pois, na ótica foucaultiana, a 

recusa ao jogo faz parte dos mecanismos da resistência: 

 

[...] conseguir ou obter êxito faz parte da luta no cotidiano contra o poder, 

não com o objetivo de entrar no jogo e reivindicar direitos para permanecer 

jogando, mas fundamentalmente, de uma recusa ao jogo. Formas de lutas e 

combate, difusas e descentralizadas, onde o que está em questão não é 

“somente” a exploração e a desigualdade, mas “é o fato que um poder se 

exerce, e que só o fato que ele se exerça seja insuportável” (SAMPAIO, 

2007, p. 18-19; grifo da autora).  

 

Assim como as outras mulheres do vilarejo, Felicity é oprimida e vítima dos maus 

tratos do marido:  

Ni une larme ni un cri. Felicity Jones met au monde des fils et des filles, 

selon le bon vouloir de son mari. Ni scènes ni reproches. Felicity Jones feint 

d’ignorer les fredaines de son mari. Ressemble de plus en plus à une reine 

offensée (FB, p. 34). 

 

Nem uma lágrima, nem um grito. Felicity Jones dá à luz filhos e filhas ao 

bel-prazer de seu marido. Nem cenas nem censuras. Felicity Jones finge que 

ignora as farras do marido. Lembra cada vez mais uma rainha ofendida 

(TFB, p. 33). 

 

 

Felicity sort de l’eau, rajuste sa robe de chambre. On voit une tache couleur 

café au lait sur son épaule droite (FB, p. 35). 

 

Felicity sai de dentro d’água, acomoda o roupão. Vê-se uma mancha cor de 

café com leite no seu ombro direito (TFB, p. 34). 

 

 

Elle qui avait des yeux pour ne pas voir et des oreilles pour ne pas entendre 

(trop outragée pour cela dès la première année de son mariage) […] (FB, p. 

36-37). 

 

Ela, que tinha olhos para não ver e ouvidos para não escutar (muito ultrajada 

por isso desde o primeiro ano de casada) [...] (TFB, 36). 

 

Nas passagens acima, fica evidente que as numerosas gestações e as traições do 

marido levaram Felicity a se fechar para os homens da sua família, por isso age como “uma 

rainha ofendida” / une reine offensée. Além disso, ela também é vítima de agressões físicas, 

como sugere esse hematoma no seu ombro direito: “uma mancha cor de café com leite” / une 

tache couleur café au lait. Observe-se, ainda, que ela tinha consciência de sua condição de 

mulher oprimida, sabia que tinha de fingir não enxergar e nem ouvir e demonstrou-se “muito 

ultrajada por isso desde o primeiro ano de casada” / trop outragée pour cela dès la première 
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année de son mariage.  

Importa assinalar que Anne Hébert não procura explicar os fatos, como ela mesma 

afirmou na frase em epígrafe deste capítulo. Ela mostra o funcionamento de um tipo de 

sociedade que destrói não somente a vida das mulheres, mas de toda a família, e nos oferece 

uma descrição dessa situação de maneira “muito brutal, a fim de evidenciar a opressão a que 

as mulheres resistem instintivamente”
25

 (TULLOCH, 2001, p. 82). Pode-se inferir, então, que 

Felicity tinha o desejo de transformar a sua existência e, para isso, ela se serviu dos meios que 

possuía: escolheu o silêncio como arma contra o discurso opressor, liderado pelo filho pastor. 

 Nicolas e Stevens reclamam que Felicity só aprecia as netas, principalmente as filhas 

de suas filhas. Mas não suspeitam que não podem esperar uma mãe e uma avó doce e terna 

em relação aos meninos, num contexto em que a mulher é agredida e humilhada por eles. Vê-

se, ainda, que Hébert desmistifica a vida conjugal e familiar como um  reduto de harmonia e 

amor, como defendia a ideologia conservadora, uma vez que essa harmonia não pode existir 

enquanto não houver diálogo e respeito entre os seus membros e especialmente entre o casal. 

Felicity é obrigada a aceitar as infidelidades de seu marido, assim como as suas 

grosserias. O texto de Harvey, à semelhança de Hébert, deixa evidente essa situação de 

opressão e humilhação vividas por Felicity, bem como da maternidade como suplício e 

obrigação. Isso é resultado das traduções literais ou transposições
26

 realizadas pela tradutora, 

observadas nos exemplos acima. Repare-se que, além disso, esses procedimentos tradutórios 

propiciaram também a poeticidade do texto, marcada, sobretudo, pelas orações nominais: 

“Nem uma lágrima, nem um grito [...] Nem cenas nem censuras” (Ni une larme ni un cri. [...] 

Ni scènes ni reproches); pela ausência de conectivos: “Felicity sai de dentro d’água, acomoda 

o roupão” (Felicity sort de l’eau, rajuste sa robe de chambre); pela aliteração: “filhos e 

filhas” (des fils et des filles) e a estrutura rítmica binária “olhos para não ver e ouvidos para 

não escutar” (des yeux pour ne pas voir et des oreilles pour ne pas entendre).  Acreditamos, 

porém, que Harvey poderia ter traduzido feint d’ignorer por finge ignorar e não por “finge 

que ignora”, para empregar o verbo no infinitivo característico da escrita de Hébert e evitar a 

conjunção “que”.   

Para tentar sobreviver a essa vida de sofrimentos, Felicity busca refúgio no 

silêncio do amanhecer e nas águas do mar:  

 

S’évade au petit jour lorsque le temps le permet. Dans sa vieille robe de 

                                                 
25

 No original: [...]assez brutale afin de faire ressortir l’oppression à laquelle les femmes résistent 

instinctivement. 
26

 Conforme nota 57 do capítulo 2. 
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chambre à ramages marron et rouge Felicity se précipite sur la grève, 

comme quelqu’un qui a un rendez-vous.  

Elle a choisi cette heure vague, entre le jour et la nuit, pour s’échapper 

alors que tous ceux de son sang basculent derrière elle, avec la maison 

fermée dans les profondeurs du sommeil. Une heure à peine de solitude (loin 

de tâches conjugales et domestiques), avec ses mains inoccupées, ses pieds 

nus, posés sur le sable, son regard perdu sur la mer grise, son cœur défait 

des tous ses nœuds d’orgueil et de vertu ; aimant et haïssant en paix, dans le 

calme du matin. [...]  Felicity fait la planche. Elle écarte les bras et les 

jambes en étoile. Elle règne sur la mer (FB, p. 34-35). 

 

Foge de madrugada quando o tempo permite. No seu velho roupão 

estampado marrom e vermelho, Felicity precipita-se para a praia como 

alguém que tem um encontro. 

Ela escolheu aquela hora vaga, entre o dia e a noite, para fugir enquanto 

todos os do seu sangue mergulham atrás dela, com a casa fechada, nas 

profundezas do sono. Uma hora apenas de solidão (longe dos deveres 

conjugais e domésticos), com as mãos desocupadas, os pés descalços na  

areia, o olhar perdido no mar cinzento, o coração livre de todos os laços de 

orgulho e virtude; amando e odiando em paz, na calma da manhã. [...] 

Felicity bóia. Abre os braços e as pernas como uma estrela. É a rainha do 

mar (TFB, p. 33-34).  

 

Como observamos nesse excerto, Felicity só tem tempo para si quando a sua 

família está dormindo. Ela precisa “fugir” (échapper) da “casa fechada” (maison fermée) para 

poder estabelecer um contato vital consigo e com a natureza. A presença de seu corpo se 

impõe: ses mains inoccupées (“as mãos desocupadas”), ses pieds nus (“os pés descalços”), 

son regard perdu (“o olhar perdido”), son coeur défait des tous ses noeuds d’orgueil et de 

vertu  (“o coração livre de todos os laços de orgulho e virtude”). Percebemos que Felicity 

estabelece a sua relação com o mundo natural e se transforma, vivendo momentos de 

liberdade: Elle règne sur la mer/ “É a rainha do mar”. Quanto à tradução desse último 

segmento, cabe ressaltar que, diferentemente dos outros aqui mencionados, a tradutora não 

empregou a transposição, optando por uma estrutura diferente da apresentada no original. Ela 

poderia ter procedido a uma tradução literal: Ela reina sobre o mar. Acreditamos que a 

expressão “rainha do mar” poderia ter sido evitada, devido à conotação negativa ligada à 

expressão “rainha do lar”, aquela que pertence ao lar, mas que não tem poder algum. Por fim, 

cabe assinalar que, conforme se demonstrou, o desejo da personagem de se reapropriar de sua 

própria existência não foi atenuado na tradução.  

Na tentativa de compartilhar desse momento único com a mãe, seu filho Nicolas, 

ainda criança, insiste para que ela o leve nos seus passeios, mas ela lhe diz “não”, 

gentilmente, “baixinho como ao sair de um sonho” (TFB p. 35). Ela é a única mãe do 

romance que se permitiu ter uma hora de solidão “longe dos deveres conjugais e domésticos”/ 
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loin de tâches conjugales et domestiques.   

Trata-se de atitude que poderia ser criticada e apontada como frieza maternal. À 

luz das reflexões de Foucault, entretanto, essa escolha pode ser vista como uma necessidade 

de Felicity constituir-se como sujeito de sua própria existência. O isolamento e o silêncio são 

seus instrumentos de resistência contra um modo de vida que visa a controlar os seus 

pensamentos e a determinar os seus desejos. Felicity é vítima de abuso físico, mas o domínio 

do patriarca não consegue abafar em seu coração o desejo de viver certa liberdade. Esses 

gestos humildes de uma mulher que tem “o olhar perdido no mar cinzento” (TFB, p. 34) 

podem ser considerados símbolos de sua vontade de se reapropriar de sua relação consigo 

mesma, se retomarmos as discussões de Revel (2005). Assim, ela busca escapar da sujeição 

imposta aos habitantes de seu vilarejo e “inventar-se a si mesm[a] a partir de práticas da 

liberdade” (RAGO, 2006, p. 165).  

Desse modo, Felicity não permite que a ideologia clerical nem as leis do 

patriarcalismo, que têm em seu filho e em seu marido, representantes, apaguem as suas 

singularidades. É preciso salientar que o silêncio é normalmente visto como prática de 

exclusão ou como consentimento e passividade diante de uma força opressora. No caso de 

Felicity, todavia, pode-se afirmar que ele se constitui como agenciador de possibilidades 

(REVEL, 2005), uma vez que se trata de uma prática livremente escolhida.   

 

3.2.4 A resistência subversiva de Nora 

 

Nora quebra o silêncio de sua avó Felicity e afirma que foi feita para viver e 

explorar o mundo: 

 

Ce n’est pas pour rien que je joue si souvent au bord de la mer. J’y suis née. 

C’est comme si je me cherchais moi-même dans le sable et l’eau. Faite du 

limon de la terre, comme Adam, et non sortie d’entre les côtes sèches 

d’Adam, première comme Adam, je suis moi, Nora Atkins, encore humide de 

ma naissance unique, avide de toute connaissance terrestre et marine (FB, 

p. 116). 

 

Não é sem razão que eu brinco tão freqüentemente à beira do mar. Foi lá que 

eu nasci. É como se eu procurasse a mim mesma na areia e na água. Feita do 

barro como Adão e não tirada das costelas secas de Adão, primeira como 

Adão, eu sou eu, Nora Atkins, ainda úmida do meu nascimento único, ávida 

de todo conhecimento terrestre e marinho (TFB, p. 114). 

 

 

Ève nouvelle. Je sais comment sont faits les garçons. Cet aiguillon que les 

mères puissantes leur ont planté au milieu du corps, et moi je suis creuse et 
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humide. En attente (FB, p. 118). 

 

Eva nova. Eu sei como são feitos os meninos. Aquele aguilhão que as mães 

fortes lhes plantaram no meio do corpo e eu sou côncava e úmida. À espera 

(TFB, p. 116). 

 

Como podemos notar nesses fragmentos Nora é uma personagem que se valoriza 

e assume posições consideradas transgressivas para a sua época e para a sua comunidade. Ela 

recusa o discurso bíblico que afirma que a mulher surgiu “de uma costela de Adão”. A esse 

respeito, ela afirma: Faite du limon de la terre, comme Adam, et non sortie d’entre les côtes 

sèches d’Adam, première comme Adam, je suis moi, Nora Atkins / “Feita do barro como Adão 

e não tirada das costelas secas de Adão, primeira como Adão, eu sou eu, Nora Atkins”. 

Observe-se que a frase pronunciada por Nora em português apresenta os mesmos elementos 

importantes de autoafirmação encontrados no texto de partida, assim o termo comparativo 

comme/ “como” se repete duas vezes em ambas as frases, colocando-a no mesmo patamar de 

Adão, a première/ “primeira”, “como Adão” e não como produto de suas costelas, como 

também pode ser observado em non sortie d’entre les côtes sèches d’Adam / “não tirada das 

costelas secas de Adão”. Em seguida, ela declara: je suis moi, Nora Atkins/ “eu sou eu, Nora 

Atkins” e se equipara a Eva, figura desvalorizada pela História Cristã por ter desobedecido às 

regras do “Paraíso”. Lembre-se que Nicolas Jones comparou negativamente Nora a Eva 

quando afirmou que foi por ela “que o pecado entrou em Griffin Creek” (TFB, p.127). Nora, 

por sua vez, reabilita essa figura feminina e se equipara a ela, declarando ser avide de toute 

connaissance terrestre et marine/ “ávida de todo conhecimento terrestre e marinho”. Ela 

afirma ser, enfim, uma  Ève nouvelle / “Eva nova”.  

Torna-se forçoso trazer as considerações de Sheila Fischman, uma das tradutoras 

de Anne Hébert em língua inglesa, que afirma: “[Hébert tinha] um conhecimento íntimo dos 

textos bíblicos, dos quais ela retirava imagens e palavras, sem, no entanto, apresentar uma 

visão moralista do mundo”
27

(FISCHMAN, 2001, p. 17). De fato, as imagens bíblicas 

percorrem toda a obra de Hébert, mas sempre apresentam uma visão crítica de um discurso 

que traz em seu bojo, como a própria autora afirmou, uma “renúncia da vida [...] vivida 

sobretudo, pela mulheres”
28

 (LEBRUN apud BISHOP, 1993, p. 191), no sentido de que tudo 

o que diz respeito às manifestações de sentimentos humanos, como a relação com o corpo e o 

desejo, devem ser impedidos de exteriorização, pois são considerados fonte de pecado. Mas, é 

                                                 
27

 No original: [...] une connaissance intime des textes bibliques, dans lesquels elle puisait images et paroles, 

sans parler d'une vision morale du monde. 
28

 No original: [...] refoulement de la vie [..] [qui] se vivait surtout au féminin. 
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oportuno ressaltar que essa presença do texto bíblico na obra hebertiana surge em forma de 

paródia e contestação, da mistura do sagrado e do profano, no sentido de profanação num jogo 

discursivo constante, conforme assinala Gauvin (1997). 

Retornando à Nora, ressalte-se que ela assume a sua sexualidade de maneira 

natural e tranquila. Ela afirma, sem pudor, a sua curiosidade sobre os meninos: Je sais 

comment sont faits les garçons. Cet aiguillon que les mères puissantes leur ont planté au 

milieu du corps/ « Eu sei como são feitos os meninos. Aquele aguilhão que as mães fortes 

lhes plantaram no meio do corpo”. Note-se que Nora atribui força às mães, ao feminino: 

mères puissantes/ mães fortes. Por fim, Nora se diz creuse et humide. En atente/ “sou 

côncava e úmida. À espera”. Tal declaração poderia ser interpretada de maneira negativa, 

como “assanhamento”, mas segundo estudo de Lucie Lequin (2009, p. 199), as mulheres 

sensuais da obra hebertiana não são apresentadas como indecentes, elas são simplesmente 

humanas. Nesse sentido, ela afirma que Anne Hébert abre espaço para o desabrochamento 

integral do corpo, qualquer que seja o estado civil da mulher ou sua classe social. Surge então, 

desse cenário, uma mulher nova, que os homens de Griffin Creek não estão preparados para 

receber, por isso, as humilham e as massacram, conforme veremos adiante.    

Nora se libera dos tabus e do puritanismo de seu vilarejo, liderado pelo reverendo 

Nicolas Jones, e vive integralmente o seu corpo:  

 
Je suis une fille de l’été, pleine de lueurs vives, de la tête aux pieds. Mon 

visage, mes bras, mes jambes, mon ventre avec sa petite fourrure rousse, 

mes aisselles rousses, mon odeur rousse, mes cheveux auburn, le cœur de 

mes os, la voix de mon silence, j’habite le soleil comme une seconde peau 

(FB, p. 111).  

 

Sou filha do verão, cheia de vivos clarões, dos pés à cabeça, minhas pernas, 

minha barriga com seu pêlo ruivo, minhas axilas ruivas, meu cheiro de ruiva, 

meus cabelos acobreados, o âmago dos meus ossos, a voz do meu silêncio, 

eu vivo ao sol como numa segunda pele (TFB, p. 109).  

 

É oportuno lembrar que a representação do corpo feminino foi, durante longos 

anos, um tema considerado tabu na literatura quebequense, conforme explicamos no capítulo 

2. Nessa passagem, Nora é consciente de sua sensualidade e não pretende escondê-la, ao 

contrário, deseja vivê-la e afirma ser pleine de lueurs vives, de la tête aux pieds / “cheia de 

vivos clarões, dos pés à cabeça”. Com isso, surge uma representação positiva do corpo, uma 

vez que a personagem o considera integralmente: Mon visage, mes bras, mes jambes, mon 

ventre avec sa petite fourrure rousse, mes aisselles rousses, mon odeur rousse, mes cheveux 

auburn, le cœur de mes os, la voix de mon silence / “minhas pernas, minha barriga com seu 
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pêlo ruivo, minhas axilas ruivas, meu cheiro de ruiva, meus cabelos acobreados, o âmago dos 

meus ossos, a voz do meu silêncio”. Observe-se que a harmonia de Nora com o seu corpo é 

representada em ambos os textos porém, a tradução brasileira  a omitiu29 em duas partes: Mon 

visage (meu rosto) e mes bras (meus braços). Acreditamos que essa ênfase em cada parte do 

corpo, acaba resultando em sua imagem integral, fato que é relevante para as escritoras 

feministas, uma vez que para elas 

 

[..] o corpo se exprime, pois, do interior: toda uma abundância de elementos 

memoriais, motivos, sensações intervém, se imbricam, se completam [...]. 

[M]as, sobretudo, as escritoras falam do corpo de forma integral e recusam o 

seu esfacelamento[...]
30

 (LEQUIN, 2009, p. 202). 

 

Nesse sentido, Hébert enfatiza todo o corpo de la tête aux pieds/ “ dos pés à 

cabeça”  e, em seguida, dá ênfase a cada uma das partes, o que não significa que o tenha 

“dividido”, mas que tenha desejado mostrar que a personagem é consciente de sua  presença 

no mundo. É oportuno destacar, ainda, que a escrita, em Les fous de Bassan, é sinestésica e, à 

semelhança do que ocorre em outras passagens, esse trecho também apresenta, tanto no 

original como na tradução, cores e odores, enfim sensações: lueurs vives/ “vivos clarões”,  

fourrure rousse/ “pêlo ruivo”, mon odeur rousse / “ meu cheiro de ruiva”, mes cheveux 

auburn / “meus cabelos acobreados”. 

Porém, mesmo se apresentando como uma personagem que é cheia de vida e que 

observa as desigualdades que a sociedade cria entre homens e mulheres, Nora não deixa de 

ser vítima do discurso oficial do pastor Nicolas Jones, conforme mostramos anteriormente e 

se pode observar novamente neste trecho: “Neste [...] banco de igreja, lado a lado, o seu 

ombro encostado ao meu ombro, Olivia e eu, as duas infantis e sem uma verdadeira 

linguagem, aderimos com todas as nossas forças à palavra da Escritura”
31

 (TFB, p. 119).  

Apesar desse controle, no entanto, Nora subverte a noção de moça bem 

comportada que o reverendo prega e namora todos os garotos que lhe interessa. Ao contrário 

de outras moças, ela não aceita os caprichos e nem os insultos de Stevens: “Não, não vou 

fazer isso [beijá-lo]. Stevens me ofendeu”
32

 (TFB, p. 120-121). Assim, acostumado a se impor 

                                                 
29

 É possível que não se trate de escolha da tradutora, mas de problemas na edição da obra, tanto no exemplo em 

destaque, como em algum outro exemplo apresentado neste trabalho. 
30

 No original: Avec les écrivaines féministes, le corps s’exprime donc de l’intérieur : toute une multitude 

d’éléments mémoriels, des motifs, des sensations interviennent, se répondent, se complètent […] mais surtout les 

écrivaines parlent du corps intégral et refusent son morcellement. 
31

 No original: Sur ce [...] banc d’église, côte à côte, son épaule contre mon épaule, Olivia et moi, toute les deux 

enfantines et sans langage véritable, adhérons de toutes nos forces à la parole de l’Ecriture (TFB, p. 121).  
32

 No original: Non, non, je ne le ferai pas. Stevens m’a insultée (FB, p. 123).  
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diante das mulheres, Stevens não sabe como agir diante de Nora, ele se sente ameaçado e 

irritado pelo modo como Nora ocupa o seu espaço. O seu comportamento insubordinável o 

incomoda, levando-o a cometer, o que ele mesmo considerou em sua última carta à Michael 

Hotchkiss – outono 1982,  referindo-se ao assassinato de Nora e Olivia, “a maior selvageria 

de todo o [seu] ser”
33

 (TFB, p. 225).  

Outra característica marcante dessa personagem, notada tanto no original como na 

tradução, é o riso: 

 

le rire de Nora en cascade (FB, p. 105). 

a risada cascateante de Nora (TFB, p. 104). 

 

Nora rit trop fort (FB, p. 105). 

Nora ri alto demais (TFB, p. 104).  

 

Nora qui est rousse et rieuse (FB, p. 183). 

Nora que é ruiva e risonha (TFB, p. 181). 

 

O riso constitui um gesto de resistência de Nora. Não apenas porque ele infringe a 

lei do silêncio feminino em Griffin Creek, mas principalmente porque ele marca a sua 

presença única, que é observada por todos os habitantes do vilarejo. Ela é conhecida como 

rousse et rieuse “ruiva e risonha”. Note-se também que o riso de Nora causa estranhamento e 

incômodo em Stevens que pronuncia estas duas frases, uma logo após a outra: le rire de Nora 

en cascade / “a risada cascateante de Nora” e Nora rit trop fort / “Nora ri alto demais”. 

É oportuno assinalar que cada parte de Les fous de Bassan traz uma epígrafe que 

confirma as características de seu narrador. Assim, o livro de Nora, a risonha, tem como 

epígrafe versos da feminista francesa Hélène Cixous, extraídos de sua obra Le rire de la 

Méduse publicada originalmente em 1975:  

 
rit à torrent et ventre à terre  

et à toute volée et à tire-d’aile et à flots 

et comme elle l’entend (CIXOUS apud FB, p. 109). 

 

Ressalte-se que esses versos de Cixous revelam a personalidade decidida de Nora: 

ela ri alto e sem pudores e faz o que “bem entende”. O texto em português apresenta a 

epígrafe no original e traz a tradução em nota de pé de página: “Ela ri em cascatas e à 

disparada e a sinos soltos e em rota alada e aos borbotões e como bem entende” (CIXOUS 

                                                 
33

 No original: [...]la plus grande sauvagerie de tout mon être (FB, p. 229).   
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apud TFB, p. 107). Segundo Vera Harvey (1988), um dos desafios da tradução desse romance 

de Anne Hébert foram os intertextos
34

, entre eles, as epígrafes. Com exceção de citações 

bíblicas, a tradutora optou por deixá-las no original e apresentar a nota de pé de página com a 

tradução, como ocorreu com esses versos de Cixous. Harvey (1988, p.117) explica ainda, 

sobre essa epígrafe, que precisou “fazer uma recriação conservando o ritmo e as imagens”, 

além de contar com o auxílio de uma colega tradutora, Marcella Mortara, com a qual 

dialogou.  

Cumpre assinalar, a esse respeito, que a intertextualidade, no contexto dos escritos 

de inspiração feminista, é considerada uma forma privilegiada de diálogo, pois assume “o 

papel de apoio ideológico”
35

 (VOLDENG, p. 1984, 524). Então, ao acolher Cixous em seu 

romance, Anne Hébert não apenas demonstra o seu interesse pelas ideias/causas feministas, 

mas, sobretudo, reconhece a importância de outros textos na construção do seu próprio 

trabalho escritural, sobretudo as reflexões dessa feminista que tanto influenciou as escritoras 

quebequenses dos anos setenta. Por outro lado, Vera Harvey, ao trazer a epígrafe de Cixous 

para a tradução, registra essa importante marca feminista do texto de Hébert. 

É pertinente assinalar que, em seus escritos, Cixous toma a defesa das mulheres e 

insiste na necessidade de se denunciar os poderes patriarcais que as oprimem. Disso, pode se 

depreender que Anne Hébert compartilha desse desejo, pois ela mostra, em Les fous de 

Bassan, que uma estrutura social baseada na repressão das mulheres é inoperante e 

destrutiva.  

Nora tenta fugir do estereótipo que lhe é imposto usando termos chulos, 

“vocabulário de homem”. A inversão de papéis, ao lado do riso, é uma característica marcante 

da resistência dessa personagem diante da ordem estabelecida no seu vilarejo. Nora assume a 

                                                 
34

 Segundo Harvey, houve outro problema de intertextualidade que ela considerou mais complexo: a inserção de 

versos do poema L’invitation au Voyage, de Baudelaire, num fragmento do texto de Anne Hébert, mais 

precisamente no livro de “Olívia do alto mar” (FB, p. 217 e TFB, 214). A tradutora explica que optou por 

substituir esses versos por outros de Casimiro de Abreu, extraídos da Canção do Exílio, justificando que “queria 

algo que fosse bem conhecido” do público brasileiro (HARVEY, 1988, p. 117). Essa escolha tradutória suscitou 

a publicação de um artigo de Álvaro Faleiros (2007), professor da Universidade de São Paulo. Ele discorda da 

escolha de Harvey e enumera algumas razões em seu artigo. Destaca que, apesar de a tradutora ter se baseado em 

um “princípio legítimo, bastante valorizado no Brasil, que é o princípio da transcriação” dos irmãos Campos, 

Casimiro de Abreu não tem “nem a envergadura nem as marcas estéticas de Baudelaire” e, ainda, que esse poeta 

francês “faz parte do poli-sistema literário brasileiro”. Faleiros assinala, também, que “a opção por uma das 

importantes traduções de Baudelaire feitas no Brasil seria simbolicamente mais relevante, pois a cultura francesa 

- e especificamente Baudelaire – ocupa um papel de destaque na formação das literaturas tanto quebequense 

quanto brasileira”. Por fim, chama a atenção para o fato de que a inserção de Casimiro romantizou o texto 

hebertiano, “introduzindo ‘doces e meigas’ pétalas onde havia flores do mal” (FALEIROS, 2007, p. 250-262, 

grifos do autor). 
35

 No original: [...] le rôle de support idéologique. 
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atitude de “caçadora” e vai ao encontro de Stevens. Este surpreende-se com os modos de 

Nora, desprezando-a:  

 

Elle me traite de ‘maudit Christ’ et de ‘bâtard’, elle cherche un autre mot 

qu’elle ne connaît pas encore  et m’appelle ‘garçon manqué’ (FB, p. 92). 

 

Ela me chama de “maldito Cristo” e de “filho da puta”, procura outra palavra 

que não conhece ainda e me chama de “veado” (FB, p. 91). 

 

 

Nora  […] hurle des injures  […] m’injuriait et m’insultait, se grisant elle-

même d’injures et d’insultes, le vocabulaire grossier des hommes de Griffin 

Creek, leur colère brutale, passant soudain par sa bouche de jeune fille […] 

(FB, p. 244). 

 

 Nora [...] urrando desaforos [...] me desfeiteava e me insultava, 

embriagando-se a si mesma com as desfeitas e os insultos, o vocabulário 

grosseiro dos homens de Griffin Creek, com sua cólera brutal passando de 

repente pela sua boca de moça [...] (TFB, p. 239-240).  

 

Observamos, nesses excertos, em francês e em português, que Nora é capaz de 

exercer a violência verbal. É pertinente lembrar que, na obra de Hébert, as mulheres podem 

ser más e violentas, conforme tratamos anteriormente. Assim, quando Nora discute com 

Stevens, ela o insulta: maudit Christ / “maldito Cristo”, bâtard / “filho da puta”, garçon 

manqué / “veado”. Observe-se, a respeito desses xingamentos, que maudit Christ é um termo 

característico do Quebec, muito usado em literatura. Trata-se de uma profanação. A tradutora 

optou pela tradução literal, que igualmente apresenta uma blasfêmia, mas que não é uma 

expressão corrente em português. Quanto a bâtard, entretanto, Vera Harvey não procedeu à 

tradução literal “bastardo” que, a nosso ver, representaria melhor o nível de linguagem do 

francês. Empregou uma expressão de baixo calão “filho da puta”, talvez para evidenciar mais 

“o vocabulário grosseiro dos homens de Griffin Creek” / le vocabulaire grossier des hommes 

de Griffin Creek  adotado por Nora.  A tradução de garçon manqué por “veado”, entretanto, 

não trouxe, para o texto traduzido um traço feminista da obra hebertiana. Garçon manqué 

remete às meninas que têm comportamento de meninos (LE ROBERT 2003, p. 1159). Ao 

optar por “veado”, portanto, a tradutora não apresentou essa atitude de algumas garotas, que 

não corresponde à conduta esperada das mulheres pela sociedade patriarcal.   

Observe-se, ainda, que Nora hurle des injures, ela “urra”, “uiva” “desaforos”. 

Nesse caso, o verbo  hurler  (uivar, urrar)  a aproxima do mundo animal, além de evocar certa 

violência, pois, de acordo com o dicionário Le Robert (2003, p. 1290), o termo hurler, quando 

se refere a pessoa, significa Pousser des cris prolongés et violents (dar/soltar  gritos 
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prolongados e violentos). A tradução “urrando desaforos” também remete ao mundo animal e 

à violência, apresentando, portanto, ao leitor da tradução, essas marcas da resistência dessa 

personagem hebertiana. 

Assinale-se, por fim, a respeito desse fragmento, que Stevens reconhece que os 

homens de Griffin Creek são dados à brutalidade e à violência. Ele assinala leur colère 

brutale / “com sua cólera brutal”. 

No discurso de Stevens e de Nicolas Jones, Nora aparece como assanhada ou 

perversa. Mas no seu próprio livro, apesar de não conseguir fugir a esses rótulos, Nora aponta 

a dificuldade de ser respeitada porque está sempre rindo (TFB, p. 117). É fato que ela não 

deixa de ser uma presa para Stevens, mas ela acredita que a relação entre eles poderia ser 

diferente, por isso afirma: “seria tão fácil nos entendermos como duas pessoas, iguais uma à 

outra, na igualdade do seu desejo”
36

 (TFB, p. 125). Mas, esse desejo de viver uma relação de 

igualdade com o outro não será acolhido por Stevens. Isso, porque ele compartilha, com seu 

tio Nicolas, o pensamento de que as mulheres do vilarejo são descendentes “de uma linha de 

mulheres obscuras”
37

 (TFB, p. 36). Ele as despreza e acredita que elas precisam ser 

desmascaradas e controladas: “Desmascarar todas elas. Tirar a única verdade de seu pequeno 

traseiro pretensioso”
38

 (TFB, p. 81).  

Diante dessa realidade opressora, Nora sente a necessidade de se afirmar. Provoca 

Stevens e sua autoconfiança o incomoda. Consciente de seus desejos, Nora ri alto, reivindica a 

igualdade sobre a terra e exorciza sua revolta e sua cólera numa mistura de choro e riso:  

 
Nora répète que je ne suis pas un homme et qu’elle me déteste. Elle pleure et 

rit à la fois […] La bouche vociférante de Nora à portée de ma bouche. 

Répète que je ne suis pas un homme. Dit à Olivia de se méfier de moi. 

Renverse la tête. Son rire de gorge en cascade. Désir fruste (FB, p. 244). 

 

Nora repete que eu não sou homem e que me detesta. Chora e ri ao mesmo 

tempo [...] A boca vociferante de Nora ao alcance da minha boca. Repete 

que eu não sou homem. Diz a Olivia que tome cuidado comigo. Vira a 

cabeça para trás. A sua risada gutural, cascateando. Desejo frustrado (TFB, 

p. 240).  

 

Notamos novamente nesse excerto que, em ambas as línguas, Nora ofende 

Stevens quando insiste em dizer que ele não é homem: Nora répète que je ne suis pas un 

                                                 
36

 No original: [...] il serait si facile de s’entendre comme deux personnes, égales entre elle, dans l’égalité de 

leur désir (FB, p. 127).  
37

 No original: [...] d’une lignée de femmes obscures (FB, p. 37).  
38

 No original: Les démasquer toutes. Leur faire sortir l’unique vérité de leur petit derrière prétentieux (FB, p. 

82).  
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homme/ “Nora repete que eu não sou homem”; Répète que je ne suis pas un homme/ “Repete 

que eu não sou homem”. Ora, Stevens é um indivíduo que despreza as mulheres e sente 

necessidade de afirmar a sua masculinidade em suas cartas a Michael Hotchkiss. Ele se apoia 

em alguns símbolos de sua virilidade: “com as minhas grandes botas e a minha estatura de 

homem”
39

 (TFB, p. 62). Por isso, a frase de Nora não é uma ofensa qualquer e o levará a 

perder a cabeça, como veremos em seguida. Note-se que o riso, como elemento de resistência 

também está presente nesse trecho e contribuirá para desorientar Stevens Elle pleure et rit à la 

fois/ “Chora e ri ao mesmo tempo” e Son rire de gorge en cascade/ “A sua risada gutural, 

cascateando”. Note-se ainda que é significativo que “A boca vociferante”/ La bouche 

vociferante de Nora seja mencionada por ele, pois, uma vez mais, fica evidente que se trata de 

uma personagem que não se cala,  que tenta expressar os seus sentimentos através de sua voz, 

mesmo que para isso precise gritar e corra o risco de ser silenciada brutalmente. 

O drama desse casal pode ser resumido no fato de que Nora deseja afirmar o seu 

poder e explorar o mundo, ao passo que Stevens, moldado pelos valores que reduzem a 

mulher ao silêncio, não aceita que ela pareça ser independente, superior a ele. Assim, acabará 

por assassiná-la. É forçoso ressaltar que a arma usada por Stevens para assassinar Nora são 

suas próprias mãos. Ele as usa para silenciá-la:  

 

Mes deux mains sur son cou pour une caresse apaisante. Son rire hystérique 

sous mes doigts. Cette fille est folle. La boule dure du rire, dans sa gorge, 

sous mes doigts. Simple pression des doigts. Elle s’écroule sur les genoux 

comme un bœuf que l’on assomme. Son regard incrédule se révulse. […] Pas 

eu le temps de jouir d’elle. […] (FB, p. 244-245). 

 

Minhas duas mãos no seu pescoço para acalmá-la com uma carícia. Seu riso 

histérico sob os meus dedos. Essa menina está louca. A bola dura do riso na 

sua garganta, sob meus dedos. Simples pressão dos dedos. Ela cai de joelhos 

como um boi abatido. Revira os olhos incrédulos. […] Não tive tempo de 

aproveitar-me dela (TFB, p. 240). 

 

Nessa cena de extrema violência, reproduzida também em português, Nora é 

assassinada. Destaca-se que há ênfase no riso contínuo de Nora: Son rire hystérique sous mes 

doigts / “Seu riso histérico sob os meus dedos”, La boule dure du rire, dans sa gorge, sous 

mes doigts/ “A bola dura do riso na sua garganta, sob meus dedos”. Observe-se que a 

garganta de Nora está sob os dedos de Stevens todo o tempo sous mes doigts/ “sob os meus 

dedos”; ele estava pronto para asfixiá-la. Observe-se também que, com uma “Simples pressão 

                                                 
39

 No original: [...] avec mes grosses botes et ma taille d’homme (FB, p. 63). 
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dos dedos” / Simple pression des doigts, Stevens silencia Nora, “a jovem mulher moderna, 

contestadora e livre sexualmente” que ele, na condição de  “patriarca em formação, não pode 

aceitar e nem deixar viver”
40

 (TULLOCH, 2001, p. 96). Percebe-se, ainda, que o imaginário 

animal presente nesse fragmento em comme un bœuf que l’on assomme/ “como um boi 

abatido”, para ilustrar a morte de Nora, também foi observado na tradução, a exemplo do que 

fez Harvey em outras passagens do romance, como já ilustramos. Por fim, note-se que 

Stevens afirma que Nora é louca: Cette fille est folle / “Essa menina está louca”, 

multiplicando a ideia da loucura que paira sobre essa obra.  

 

3.2.5 A perda da autoridade dos agressores 

 

Ao final do romance, o leitor pode ter a impressão de que a ideologia patriarcal 

vence, pois Stevens é absolvido sob o pretexto de que seu depoimento não procedeu conforme 

a lei. Ele explica em sua última carta à Old Mic que “[...] o inquérito policial de fevereiro de 

1937 [...]” o julgou e o absolveu, pois considerou que suas declarações à McKenna, detetive 

encarregado do caso, não foram aceitas pelo júri que as considerou “extorquidas e 

improcedentes”
41

 (TFB, p. 245). No entanto, vemos que tanto ele como o tio continuam 

prisioneiros de Griffin Creek. Stevens afirma ter gravado na memória a cena do assassinato. A 

imagem e o som mais marcantes em sua mente são as aves marinhas e seus gritos que, 

metaforicamente, remetem aos gritos de Olivia e Nora quando foram agredidas: “Seus gritos 

penetrantes gravados em minha memória, despertam-me, todas as noites [...] Então, os gritos 

de Olivia no meio daquela algazarra [...] caem como gotas d’água no mar”
42

 (TFB, p. 242-

243).  

O reverendo Nicolas Jones também foi marcado pelos crimes do verão de 1936 e 

afirma ver constantemente o “rostinho risonho” de Nora e a “imagem tenaz” de Irene, sua 

esposa (TFB, p. 41, 47). 

Assim, percebemos que há uma revanche, para usar o termo de Lee Scott (1994), 

das primas assassinadas sobre Stevens e Nicolas.  Ao analisarmos o livro do reverendo, 

aquele que abre o romance, e a última carta de Stevens, que o fecha, verificamos que ambos 

os textos afirmam a perda da autoridade por parte desses dois agressores. A decadência de 

                                                 
40

 No original: [...] la jeune femme moderne et libre sexuellement et contestataire [...] patriarche en formation, 

ne peut ni accepter ni laisser vivre. 
41

 No original: [...] aux assises de février 1937 [...]extorquées et non conformes à la loi (FB, p. 249). 
42

 No original: Leur cris perçants, gravés dans ma mémoire, me réveillent chaque nuit […] Alors les cris 

d’Olivia dans tout ce  vacarme, […] tombent  comme des gouttes d’eau dans la mer (FB, p. 247). 
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Nicolas Jones é evocada pelo próprio pastor quando afirma: “O presente não tem mais poder 

sobre minha alma. Sou um velho que ouve vozes, vê formas e cores desaparecidas”
43

 (TFB, p. 

23). E também pelo seu sobrinho Perceval que assinala que “a voz bonita” de seu tio, “feita 

para enfeitiçar as pessoas”
44

 (FB, p. 162), “torna-se rouca como a de um velho beberrão. A 

palavra dos profetas passa pela voz estragada do pastor”
45

 (TFB, 167). A mente atormentada 

de Stevens não permite que ele durma tranquilo: “Quando adormeço, evito virar-me para a 

parede de medo que aconteça alguma coisa por trás de mim. [...] Era de se esperar, as meninas 

Atkins estão ali [...] acusam-me”
46

 (TFB, p. 236). Com base nisso, verificamos que a 

violência infligida a Olivia e Nora não é esquecida: “Às vezes, eu seria capaz de jurar que as 

meninas Atkins estão aqui. [...] Nunca me largaram [...] com o seu rostinho muito branco, 

seus olhos de afogadas”
47

 (TFB, p. 235).  

Stevens elimina os corpos das primas, mas não consegue eliminar o desejo 

feminino que sobrevive mesmo além-morte. Olívia declara em seu livro póstumo: “Não, não, 

não sou eu quem decide, é a maré que me leva, todo dia à praia de Griffin Creek [...] Não, 

não, não sou eu, é o desejo que me puxa e me conduz, todo dia, à praia”
48

 (TFB, p. 218). A 

esse respeito, cabe trazer as considerações de Aurélien Boivin (1996, p. 108): “O desejo 

masculino (thanatos) leva à destruição, à violência, à morte, ao passo que o desejo feminino 

(éros) é positivo e acolhedor”
49

. 

Finalmente, observamos que há um esvaziamento da autoridade dos agressores e a 

tomada da “palavra” por Olivia e Nora (SCOTT, 1994), apontando para o fato que o poder 

não permanece indefinidamente em um único lugar, já que “não há relações de poder que 

sejam completamente triunfantes e cuja dominação seja incontornável” (FOUCAULT, 2003, 

p. 232). Por isso, para Foucault, nenhum tipo de resistência é considerado menor, porque é o 

conjunto de resistências que desarticulam um discurso oficial. Daí o pensamento feminista 

buscar desestabilizar “discursos institucionais e hegemônicos” (FUNCK, 1994, p. 44).  

                                                 
43

 No original: Le présent sur mon âme n'a plus guère de prise. Je suis un vieillard qui entend des voix, perçoit 

des formes et des couleurs disparues (FB, p. 23). 
44

 No original:  La belle voix de mon oncle Nicolas, faite pour ensorceler les gens […] (FB, p. 164).  
45

 No original: La voix du pasteur s’éraille  comme celle d’un vieil ivrogne. La parole des prophètes passe par 

la voix abîmée  du pasteur (FB, p. 169). 
46

 No original: Quand je m’endors, j’évite de me tourner contre le mur, de peur  qu’il ne se passe quelque chose 

dans mon dos. […] Il fallait s’y attendre, les petites Atkins sont là […] elles m’accusent (FB, p. 239-240). 
47

 No original: Par moments je jurerais que les petites Atkins sont ici. […]Ne m’ont jamais quitté […] leur petit 

visage trop blanc, leurs yeux chavirés (FB, p. 239).  
48

 No original: Non, non ce n’est pas moi qui décide, c’est la marée qui m’emporte, chaque jour sur la grève de 

Griffin Creek [...] Non, non ce n’est pas moi, c’est le désir qui me tire et m’amène, chaque jour, sur la 

grève (FB, p. 220-221).   
49

 No original:  Le désir masculin (thanatos) abouti à la destruction, à la violence, à la mort, alors que le désir 

féminin (éros) est positif et accueillant. 
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Em Les fous de Bassan, Anne Hébert narra o despertar de uma consciência 

feminista e delineia, de maneira complexa, os mecanismos que a sociedade patriarcal utiliza 

para oprimir a mulher. Trata-se, pois, da mulher que “age, quase sempre na transgressão, para 

preservar o sentido da sua existência, ameaçada por uma ordem patriarcal opressora que a 

sufoca”
50

 (SAINT- MARTIN, 1989, p. 190). Ao mostrar como as resistências desestabilizam 

a ordem estabelecida em Griffin Creek, que caminha em direção a sua ruína após os 

assassinatos ocorridos, Hébert aponta para a necessidade de uma reformulação das relações 

humanas e sociais, revelando uma preocupação que vai ao encontro do que caracteriza o 

pensamento feminista – em suas diferentes vertentes e modos de lutas – que é o desejo de 

abalar uma estrutura social que exclui as mulheres e de criar “novos espaços sociais e outras 

condições subjetivas para as mulheres, na luta contra os modelos de feminilidade impostos 

pela dominação classista e sexista” (RAGO, 2006, p. 166). 

Percebemos que essa preocupação está presente no texto de Vera Harvey. As 

últimas citações que apresentamos, por sinal, aparecem em língua portuguesa, para mostrar 

como  a tradução evidencia a perda da autoridade de Nicolas e Stevens.  

Merece destaque, por fim, ainda no que se refere à violência exercida contra as 

mulheres em Griffin Creek, a tradução do título do romance, que recebeu a denominação de 

Os gansos selvagens de Bassan. Primeiramente, é importante explicar que o título francês Les 

fous de Bassan é metafórico e remete a duas imagens que se repetem ao longo do romance: a 

loucura, expressa pelo termo fou/folle (louco/louca) e o pássaro fou de Bassan. Segundo o 

dicionário Le Robert, le fou de Bassan é um Oiseau des îles et des littoraux qui chasse les 

poissons en plongeant et dont le vol paraît incohérent  (pássaro das ilhas e litorais que 

mergulha para caçar os peixes e tem um vôo que parece irregular” (2003, p. 1110). É 

pertinente assinalar que se trata de uma ave típica do Atlântico Norte, mas que migra para o 

Atlântico Sul no outono, sendo o Quebec um local de grande concentração dessa espécie. Em 

português, essa espécie é denominada de “ganso patola”. 
51

   

Pauline Sarkar, tradutora de Les fous de Bassan para o neerlandês, assinala que o 

nome de fou se explica por causa do modo violento como o pássaro mergulha no mar para 

pegar a sua presa (SARKAR, 2001). Essa característica do pássaro é bem representada na 

tradução brasileira, como se observa nesta descrição do seu vôo: “O ganso selvagem de 

Bassan modera de repente sua velocidade, semicerra as asas, deixa-se cair, de cabeça, como 

                                                 
50

 No original: [...] agit, souvent dans la transgression, pour sauvegarder le sens de sa vie, menacé par un ordre 

patriarcal contraignant où elle étouffe.  
51

 Conforme:< http://pt.fotopedia.com/items/flickr-6046571216> e <http://www.naturephoto-cz.com/ganso-

patola-picture_pt-14033.html>. Acesso em 21.08.2012. 

http://pt.fotopedia.com/items/flickr-6046571216
http://www.naturephoto-cz.com/ganso-patola-picture_pt-14033.html
http://www.naturephoto-cz.com/ganso-patola-picture_pt-14033.html
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uma flecha, em linha reta. Só fecha as asas no momento de tocar a água fazendo espirrar no 

ar numa nuvem de espuma”
52

 (TFB, p. 234, grifos nossos).  

O modo violento como o pássaro mergulha para pegar os peixes “fazendo espirrar 

no ar numa nuvem de espuma” remete à atmosfera do romance, em que os homens são 

igualmente predadores violentos, as mulheres suas presas, conforme pudemos observar ao 

longo das análises apresentadas neste capítulo. Assinale-se que, em vários momentos da 

narrativa, o comportamento do fou de bassan é comparado ao dos homens que espreitam as 

mulheres, como se nota neste excerto, que se refere a um viajante que passa por Griffin 

Creek: “Seu olhar penetrante perscruta o mar e a ladeira como o olho escuro do ganso 

selvagem de Bassan, apontando para a superfície das águas e na espessura das águas, 

espiando através das vagas todo frêmito de vida, toda promessa de festa”
53

 (TFB, p. 41). 

Cumpre assinalar que Perceval, Nicolas Jones e Stevens tinham o hábito de observar as 

meninas Atkins tomando banho de mar com Felicity, à semelhança do que faz o fou de 

Bassan, à espera de um “festin”.  

Dito isso, notamos que o título Os gansos selvagens de Bassan, traz, com o termo 

“selvagem” associado à característica do pássaro, a atmosfera de agressividade e violência do 

romance, sem, contudo, antecipar os desdobramentos da narrativa.  

Nesse sentido, a tradutora explica porque optou pelo termo “selvagem”:  

 

foi preciso usar uma perífrase para traduzir o nome dos pássaros em francês, 

fous. Usei gansos selvagens ao invés de, simplesmente, gansos, porque 

assim pude transmitir a conotação existente no título do romance em francês, 

Les fous de Bassan. A palavra fou, em francês, também significa louco e 

essa ambiguidade do título é um indício para se descobrir a personalidade de 

Steven [sic] Brown, ao mesmo tempo visto como o príncipe esperado das 

jovens Olívia e Nora Atkins e como o seu louco e selvagem assassino 

(HARVEY, 1988, p. 118-119; grifos da autora). 

 

Importa lembrar ainda que, nesse romance, as relações entre os sexos se dá de 

modo agressivo, numa atmosfera de violência, raiva e humilhação, remetendo a uma 

insanidade coletiva, da qual as mulheres são vítimas.  

 O romance é acompanhado por uma orelha sem assinatura e a contracapa, por sua 

vez, a retoma. Na orelha Anne Hébert é apresentada como escritora canadense e chama-se a 

                                                 
52

 No original: Le fou de Bassan modère soudain sa vitesse, ferme à moitié ses ailes, se laisse tomber, tête 

première, comme une flèche, à la verticale. Ne ferme ses ailes qu’au moment de toucher l’eau, faisant gicler 

dans l’air un nuage d’écume (FB, p. 238).  
53

 No original: Son  regard perçant scrute la mer et le rivage  comme l’œil noir du fou de Bassan, braqué sur la 

surface de l’eau et dans l’épaisseur de l’eau, épiant à travers les vagues tout frémissement de vie, toute 

promesse de festin (FB, p. 42). 
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atenção para a “elaborada construção do romance” e para uma “vigorosa força emocional que 

marca toda a [sua] obra”. Outra particularidade da obra de Anne Hébert ressaltada, nesse 

paratexto, é a poética concisão da linguagem: “Através da poética concisão da linguagem, 

Anne Hébert soube captar com maestria a violência de forças emocionais que a hipocrisia e o 

preconceito ainda hoje tentam disfarçar”.  

Portanto, observamos que os paratextos da tradução brasileira de Les fous de 

Bassan não antecipam, não interpretam a obra,  não a romantizam, tão pouco atenuam os 

traços feministas hebertianos, ao contrário do que os paratextos do romance Kamouraska 

apresentam. 

No capítulo a seguir, analisaremos a peça La cage e a sua tradução brasileira A 

gaiola de Ferro, com o intuito de verificar se a releitura/reescritura feminista do mito da 

Corriveau, realizada por Anne Hébert, é evidente na tradução, ou se observamos atenuação de 

traços feministas no trabalho tradutório. Para este estudo, recorreremos, entre outros, as 

contribuições de  Michel Pêcheux (1999), Lévi-Strauss (1967) e Maurice Halbwachs (2006), 

para as questões relacionadas ao mito e à memória. Para as questões feministas, nos 

referiremos, entre outras estudiosas, a Luce Irigaray (1981) e  Simone de Beauvoir (2003). 

Num primeiro momento, buscaremos demonstrar como a obra de Anne Hébert se diferencia 

das outras reescrituras do mito. Posteriormente, La cage e sua tradução brasileira serão 

analisadas. 
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CAPÍTULO 4  

 

Uma reescrita feminista do mito da Corriveau em La Cage 

 

 
Je crois que, foncièrement, je suis une révoltée. Je 

n'accepte pas les choses telles qu'elles sont. Quand 

on a une fois dans sa vie désiré l'absolu, on ne peut 

pas se contenter de la réalité telle qu'elle est
1
.   

 Anne Hébert 

 

 

 

Pode-se dizer que La cage promove um retorno às origens da colônia Nova 

França, atualmente Quebec, e também a um trauma histórico – na expressão de André Brochu 

(2000) – que a conquista dessa província canadense pela Inglaterra, no século XVIII, 

representa. Nesse período, verificou-se a produção de um fait divers que, por sua vez, 

alimentou durante anos o imaginário coletivo canadense e, mais particularmente, o imaginário 

quebequense. Trata-se do processo da Corriveau que, ao ser acusada pelo assassinato de seu 

segundo marido, foi enforcada, colocada em uma gaiola de ferro e depois exposta em uma 

encruzilhada.  Cumpre salientar que Marie-Josephte Corriveau (1733-1763) foi julgada por 

um tribunal inglês que não compreendia a sua língua materna: o francês. Submetida a um 

processo injusto, não se comprovou a sua responsabilidade no suposto delito. E, apesar de os 

documentos históricos relatarem que ela teve apenas dois maridos, nas histórias populares que 

correm pelo Quebec e atravessam suas fronteiras, Marie-Josephte é autora do assassinato de 

até sete maridos, e as diferentes descrições dos supostos crimes revelam que a imaginação do 

povo quebequense trabalha, reelaborando e transformando um evento do seu passado 

coletivo
2
.  

Ainda hoje, essa personagem está presente no imaginário quebequense, e, em 

determinados momentos se apresenta como assassina e em outros, como vítima. Mas, de uma 

forma ou de outra, ela nos aparece, quase sempre, revestida de uma aura sombria. Conforme 

aponta Luc Lacourcière (1968, p. 213) : 

 

                                                 
1
 Traduzido para: “Creio que, decididamente, eu seja uma revoltada. Eu não aceito as coisas como elas são. 

Quando se desejou a completude, ao menos uma vez na vida, não é possível se contentar com a realidade tal 

como ela se apresenta” (HÉBERT, s/d). 
2
 Em 1947 foram encontrados, em Londres, os autos do processo em que Marie-Josephte Corriveau foi acusada 

do assassinato de seu segundo marido em 1763. Luc Lacourcière (1910-1989), etnógrafo e professor da 

Universidade de Laval, analisou esses documentos históricos e os reorganizou (LACOURCIÈRE, 1968), 

separando-os das histórias populares que circulam sobre essa personagem canadense. 
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Não há mulher, em toda a história canadense, que tenha pior reputação do 

que Marie-Josephte Corriveau [...]. Esta infeliz está morta há mais de dois 

séculos. Mas ela continua a habitar as imaginações. Fala-se ainda dela, de 

seu crime real e de seus crimes fictícios
3
. 

 

De fato, as histórias populares transformaram essa personagem em feiticeira e sua 

descrição nos relatos orais e escritos revelam, em sua maioria, uma mulher de caráter 

ambíguo. Como assinala Hanciau (2003, p. 113), à semelhança de “figuras mitológicas que 

inspiraram a tragédia através dos séculos e que alimentaram a obra de Shakespeare, Corneille, 

Racine, Ésquilo, Sófocles ou Eurípedes”, a Corriveau “transporta consigo a sombra da morte, 

da fatalidade e do exagero”. 

Assim, neste capítulo, buscamos investigar a ocorrência do mito da Corriveau na 

tradição do Quebec, enfocando o seu destino histórico, mítico e literário, com o intuito de 

compreender a especificidade da obra de Anne Hébert no que diz respeito a reescrita  

feminista desse mito. Verificaremos como a tradução brasileira reescreve a versão de Hébert, 

observando se há ou não atenuação dos traços feministas desse drama, conforme o objetivo da 

presente tese. Apresentaremos, primeiramente, um breve panorama de diferentes modos de 

representação dessa figura mítica para, em seguida, mostrar sua presença em obras literárias 

de autoria masculina. Na sequência, analisaremos La cage (1990) que foi traduzida para o 

português como  “A gaiola de ferro” (2003), realizada por Núbia Hanciau. Considerando que 

a memória individual é um ponto de vista sobre a memória coletiva (HALBWACHS, 2006), é 

que a peça hebertiana será examinada.  

 

4.1 Mito, memória e imaginário coletivo quebequense 

 

Textos fundadores de memória, os mitos podem auxiliar na compreensão a 

despeito da vida e de suas relações com a tradição cultural dos indivíduos, na medida em que 

são compartilhados por uma comunidade ou nação. Devido a sua essência coletiva, eles 

chegam, inclusive, a ultrapassar os limites do tempo e do espaço. Para Mircea Eliade (1972), 

por exemplo, os mitos devem ser admitidos como uma realidade cultural complexa, podendo 

ser, pois, abordados e interpretados segundo perspectivas múltiplas e complementares. Por 

isso, é pertinente esclarecer que, no contexto de nossa pesquisa, não os entenderemos como 

                                                 
3
 No original: Il n’est guère de femme, dans toute l’histoire canadienne, qui ait plus mauvaise réputation  que 

Marie-Josephte Corriveau […] Cette malheureuse est morte voilà plus de deux siècles. Mais elle continue de 

hanter les imaginations. On parle encore d’elle, de son crime réel et de ses crimes fictifs.   
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sinônimo de “história sagrada” – que relata acontecimentos de um tempo primordial ou que 

narra façanhas de entes sobrenaturais –, mas como um fato histórico que se transforma ao 

longo do tempo e de acordo com cada cultura. Com efeito, é na esteira da Antropologia Social 

que compreenderemos os mitos, já que dessa forma é possível vislumbrarmos algumas entre 

as muitas revelações acerca das comunidades das quais eles são provenientes. Nessa proposta, 

insere-se a contribuição de Claude Lévi-Strauss (1967), ao asseverar que os mitos devem ser 

assimilados como discursos indissociáveis dos contextos das sociedades em que são 

originados. Logo, podemos dizer que o elemento mítico é capaz de trazer a lume a forma de 

pensar e os padrões de comportamento cultural de um determinado povo.  

Feitas essas considerações, vejamos, pois, de que modo a Corriveau ocupa o 

imaginário coletivo quebequense. Inicialmente, gostaríamos de mencionar que, além dos 

relatos populares que a descrevem como feiticeira, assassina, envenenadora, adúltera outros 

tipos de discursos se inspiraram no destino trágico dessa figura mítica, que é apresentada em  

La cage, de Anne Hébert. 

Em 1966, o coreógrafo Brydon Paige criou um balé dramático, com músicas de 

Gilles Vigneault, compositor canadense e defensor da soberania do Quebec. Na sua música 

intitulada “A Corriveau”
4
, o compositor a apresenta como vítima de intriga popular. O que o 

seu texto traz de original é o fato de evocar os problemas políticos vigentes na época da 

condenação da personagem, indicando, especificamente, o período em que o país havia sido 

“traído, invadido e conquistado”
5
. Em tal música, Vigneault dirige o seu olhar para um 

aspecto de suma importância que com frequência é negligenciado pelas histórias populares: a 

questão política do Quebec durante a invasão inglesa. Sabemos, na esteira de Peter Burke 

(1992), que não se pode evitar olhar o passado de um ponto de vista totalmente particular. 

Além disso, o mundo passa a ser percebido através de uma “estrutura de convenções, 

esquemas e estereótipos, um entrelaçamento que varia de uma cultura para outra (BURKE, 

1992, p.15). Nessa ótica, a posição social que Vigneault ocupa, de defensor da libertação da 

sua província,  leva-o a não ignorar a situação de miséria e opressão em que vivia a colônia 

abandonada pela França nas mãos da Inglaterra, assinalando em sua música que, no tempo da 

Corriveau, o “Inglês vencedor era mestre”
6
 em seu país.  

A mídia impressa também evoca a imagem da Corriveau. A revista Gazette des 

femmes publicou, em março de 2004, uma reportagem intitulada “A Corriveau para ajudar as 

                                                 
4
 Disponível em: <http://hyperbolederivations.over-blog.com/categorie-1244497.html>. Acesso em 07.04.2010.  

5
 No original: [...]trahi envahi conquis. 

6
 No original: [...] L’Anglais vainqueur était maître. 

http://hyperbolederivations.over-blog.com/categorie-1244497.html
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detentas”
7
, assinada por Anne-Marie Lapointe. Trata-se de um artigo sobre um grupo de 

pesquisa chamado “A Corriveau” que defende a causa das mulheres encarceradas na 

província do Quebec. A presidente desse grupo, Nathalie Duhamel, explica que escolheram 

esse nome para o trabalho que desenvolvem junto às detentas, porque grande parte das 

mulheres condenadas ocupa um lugar marginal na sociedade, além de muitas delas já terem 

sofrido abusos dos maridos ou companheiros. Logo, inserida nesse contexto, a figura da 

Corriveau vem, simbolicamente, resgatar as mulheres que, como ela, muitas vezes são vítimas 

de violência doméstica ou de um processo judicial injusto. O grupo também organiza 

anualmente um colóquio para discutir a situação das mulheres que se encontram esquecidas e 

marginalizadas no sistema carcerário canadense. 

A fim de confirmar, uma vez mais, que “os povos contemporâneos [fazem uso] 

das tradições orais para falar publicamente de seu passado” (BURKE, 1992, p. 151), é 

relevante assinalar, ainda, um último exemplo que demonstra o interesse pela figura da 

Corriveau no mundo contemporâneo: o filme canadense, Nouvelle-France 
8
, lançado em 

novembro de 2004.  À parte as diferenças entre as versões do mito da Corriveau, é importante 

ponderar que, nesse filme, essa figura ocupa o plano principal de uma produção artística. 

Porém, apesar de sua abordagem não insistir na veiculação de uma imagem macabra como 

fazem os relatos populares, ela continua sendo representada como prisioneira de um modo de 

vida que oprime as mulheres e é condenada sem direito a defesa.  

Verificaremos, a seguir, como adiantamos, que um acontecimento histórico “é 

suscetível de vir a se inscrever [...] no espaço potencial de coerência próprio a uma memória” 

(PÊCHEUX, 1999, p. 50). É válido ressaltar que, no presente estudo, a memória não deve ser 

compreendida apenas como fenômeno individual e psicológico, mas, ainda, como “sentidos 

entrecruzados da memória mítica [e] da memória social inscrita em práticas” (PÊCHEUX, 

1999, p. 51) cotidianas de produção de objetos culturais considerados como operadores de 

memória social. Veremos, pois, que a figura da Corriveau pode ser considerada um objeto 

cultural e operador de memória social, na medida em que o mito perpassa todas as esferas da 

vida cultural e literária do universo que o originou. Os exemplos supracitados de sua 

ocorrência na tradição da província do Quebec revelam uma multiplicidade de pontos de vista 

a respeito dos fatos que envolvem essa personagem, e apontam para o que afirma Lévi-Strauss 

(1967) sobre a relação estreita entre mito e linguagem, uma vez que − conforme já 

                                                 
7
 No original : La Corriveau pour aider les détenues. 

8
 Para obter informações sobre esse filme, consultar o sítio seguinte:< http://www.filmnouvellefrance.com>. 

Acesso em 07 de abril de 2010. 

 

http://www.csf.gouv.qc.ca/gazette/recherche/article.php?article=3340&recherche=&auteure=0&theme=10068
http://www.filmnouvellefrance.com/
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antecipamos − o mito se origina do discurso se dando a conhecer pela palavra. E é justamente 

a palavra −  instrumento de trabalho da literatura − que permite por meio da criação artística 

atribuir a um simples registro histórico um caráter estético e social, que pode habitar o 

imaginário coletivo de uma comunidade ou nação. Lembramos que não se trata aqui de 

meramente catalogar um dado da realidade, mas de um acontecimento que, emprenhado no 

tecido social, também alcança a esfera da literatura para constituir um universo coletivo de 

significação, alargando a dimensão entre o passado e o presente.  

Partindo desses pressupostos, poderemos adentrar o universo literário do Quebec 

que oferece uma profusão de obras contempladoras da Corriveau como personagem principal 

de suas narrativas. Examinando a ampla publicação em torno dessa figura mítica, verificamos 

que muitos textos literários apresentam a Corriveau como protagonista de uma história 

sombria em que ela assume o papel de portadora de forças maléficas. Esse tipo de 

representação é bastante recorrente em escritos de autoria masculina.  

Tomemos como primeiro exemplo uma passagem da peça de teatro de Victor-

Lévy Beaulieu intitulada Ma Corriveau, de 1976, em que o dramaturgo, num ato raro, lhe 

concede a palavra: “Eu, a Corriveau, vou virar o Kébec do avesso... É o mal que eu organizo... 

[...] Olho por olho, dente por dente. Enfim o Mal... A magia é Kebequense... Dancem para que 

o mal chegue”
9
 (BEAULIEU, 1976, p. 41).  

Observemos que o discurso da personagem serve para evocar a maldade e que a 

festa e a alegria de viver são ligadas às práticas da feitiçaria. Para contrastar com a 

representação negativa da figura da feiticeira, os escritos de autoria feminina
10

 parecem 

oferecer uma leitura menos sombria da personagem em questão. Vejamos agora, a 

representação da figura da Corriveau em outras duas publicações de autoria masculina, 

datadas do final do século XIX: Les Anciens Canadiens (1867), de Philippe Aubert de Gaspé, 

e Une Relique (1898), de Louis Fréchette.    

Em Les Anciens Canadiens, Aubert de Gaspé (2002) faz uma seleção das lendas 

canadenses que ele considera importantes para a memória coletiva do seu povo. No quarto 

capítulo intitulado “A Corriveau”, o romancista conta uma história em que ela assume as 

feições de uma feiticeira perversa, referindo-se a ela, em vários momentos da narrativa, como 

uma “feiticeira”, “bruxa”. Essa personagem é introduzida por José, empregado de confiança 

                                                 
9
 No original: Moi, la Corriveau, j’vas r’virer le Kébec à l’envers... C’est le mal que j’organise... [...] Oeil pour 

oeil, dent pour dent. Enfin le Mal... La magie est Kébécoise... Dansez pour que le mal arrive. 
10

 Lori Saint-Martin (1997) faz um estudo da representação da feiticeira na escrita de autoria feminina no 

Quebec, em “Figures de la sorcière dans l’écriture des femmes au Québec”.  
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da família de Haberville, que conta que seu “defunto pai”, François, ao passar pelo local em 

que fora pendurada a gaiola da Corriveau, parou para fazer uma oração em intenção de sua 

alma. Quando se levantou, foi surpreendido pela imagem da Ilha de Orleans em fogo e pela 

visão de feiticeiros que saltavam e dançavam em sua direção. É, pois, nesse momento que a 

Corriveau o agarra por trás:  

 

De repente, no momento em que menos esperava, sentiu duas mãos grandes, 

secas como garras de urso, segurando-lhe os ombros: virou-se muito 

assustado, encontrando-se face a face com a Corriveau que agarrava-se a ele. 

Ela havia passado as mãos através das barras da sua jaula de ferro e 

esforçava-se por subir-lhe nas costas: mas a jaula era pesada, e a cada 

impulso que fazia, ela caía no chão com um barulho seco, sem afrouxar, 

entretanto, os ombros do meu pobre falecido pai, que se dobrava sob o fardo. 

[...] (GASPÉ, 1991, p. 53).  

   

Ora, nessa passagem o autor reforça os estereótipos da feiticeira. Aqui a Corriveau 

é virilizada, pois suas “grandes mãos secas” possuem força extraordinária e suas “garras de 

urso” a ligam ao mundo animal. Tais características constroem uma imagem grotesca e 

assustadora da Corriveau. Além disso, apresenta a feiticeira como uma mulher ardilosa e 

covarde, uma vez que ela ataca por trás
11

.  

Voltando a François, Corriveau lhe faz o seguinte pedido: “ − Meu caro François, 

[...] faça-me a gentileza de levar-me para dançar com os meus amigos da ilha de Orleans” 

(GASPÉ, 1991, p. 53). Indignado, François nega o pedido usando expressões depreciativas 

como “sua danada”, a que o contador da história, seu filho José, se apressa em sublinhar que 

seu pai era um “santo homem” e que aquela era a única “imprecação que ele usava quando era 

forçado” (GASPÉ, 1991, p. 53). Ironicamente, François continua a fazer uso de termos chulos 

e eles são cada vez mais agressivos: “cadela diabólica”, “maldita enforcada”, “filha de Satã” 

(GASPÉ, 1991, p. 53-54), entre outros.   

Percebe-se uma tentativa de enobrecer o homem com o uso de expressões que 

revelam a justeza de seu caráter, como “santo homem”, “bom homem”, “aquele que não 

mente nunca” (GASPÉ, 1991, p. 53). Por outro lado, os termos que depreciam a figura da 

mulher são numerosos, conforme já mencionamos. Por fim, cumpre ressaltar que o texto de 

Gaspé é uma criação em torno da personagem da Corriveau, pois, com exceção do trecho em 

                                                 
11

 As razões pelas quais a mulher teve de aprender a usar de astúcias para ocupar o seu lugar social são 

abordadas na literatura feminina canadense a partir de 1945. Assinalamos que a leitura ora apresentada, desse 

excerto da obra de Gaspé, é recorrente em vários trabalhos publicados sobre a Corriveau, entre eles citamos 

Saint-Martin (1997). 
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que François assinala que ela matou dois maridos e que isso foi uma maldade, não há mais 

referência ao seu passado histórico.  

Já no conto Une Relique, de Louis Fréchette, o autor faz uma releitura dos fatos 

históricos e os transforma de maneira a atribuir a Corriveau um caráter pérfido. Ao anunciar o 

falecimento de seu primeiro marido, é assinalada a sua tendência à manipulação e ao 

fingimento: “sua dor pareceu tão natural que nenhuma dúvida se formou no espírito de 

ninguém”
12

 (FRÉCHETTE, 1913, p. 3). Mais a frente, inverte-se o material histórico e o pai 

da acusada é apresentado como um inocente que se acusa para salvar a filha. O autor sustenta 

que ela responde com frieza ao “sacrifício do pai”, não se dando ao trabalho nem mesmo “de 

dirigir-lhe um olhar de piedade e de reconhecimento”
13

 (FRÉCHETTE 1913, p. 4-5).  

No conto de Fréchette, a Corriveau também é apresentada como feiticeira e 

portadora da maldade. Ele apenas lamenta que a acusada tenha sido julgada em favor do rei da 

Inglaterra por um crime cometido em território francês contra “a coroa e a dignidade do rei de 

França”
14

 (FRÉCHETTE, 1913, p. 3).   

Mostramos, assim, que a história da Corriveau constitui-se num importante 

exemplo das sucessivas transformações sofridas por um fait divers na memória coletiva 

(LACOURCIÈRE, 1968). Pois, memória é vida e, sendo assim, está em constante evolução, 

 

[...] aberta à dialética da lembrança e do esquecimento, inconsciente de suas 

deformações sucessivas, vulnerável a todos os usos e manipulações, 

susceptível de longas latências e de repentinas revitalizações (NORA, 1993, 

p. 9).  

 

Percebemos tais revitalizações no percurso mítico e literário da Corriveau que, em 

alguns momentos é apresentada como vítima em outros, como assassina, sendo 

frequentemente relembrada no Quebec, despertando no seu povo diferentes reações. Porém, 

cumpre destacar que as diferentes representações da Corriveau na tradição e na literatura 

quebequense revelam um aspecto inerente ao processo de rememoração, que é o fato de não 

se tratar de reviver o passado, mas de reconstruí-lo em função do momento em que a memória 

é articulada, uma vez que as inquietações que habitam o momento vivido pelo escritor ou 

contador de histórias fazem parte do processo de estruturação da memória (POLLACK, 

1992). Por isso, torna-se imprescindível ressaltar que os textos literários aqui examinados 

                                                 
12

 Traduzido de: La douleur de celle-ci parut si naturelle que nul soupçon ne se fit jour dans l’esprit de 

personne. 
13

 Traduzido de: [...] sacrifice du père [...] ne daigna pas même lui jeter un regard de pitié et de reconnaissance. 
14

 Traduzido de: [...] la couronne et la dignité du roi de France. 
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datam do século XIX e são sexistas ao abordar a história da Corriveau (foram escritos antes 

da explosão do movimento feminista dos anos sessenta e setenta). Passemos, em seguida, à 

análise da peça, La cage, de Anne Hébert, para observar o que essa obra acrescenta ao vasto 

universo cultural e artístico destinado à Corriveau. Ao mesmo tempo, examinaremos a 

tradução brasileira dessa obra, como antecipado. 

 

4.2 La cage e A gaiola de ferro 

 

 

A Corriveau de Anne Hébert recebe o nome de Ludivina. A peça é construída em 

três atos precedidos de um prólogo contado por Babette, sua filha adotiva. Numa atmosfera 

fantástica, testemunhamos a disputa entre fadas brancas (boas) e negras (más) para predestinar 

o destino de duas crianças recém-nascidas. A primeira é Rosalinda, pequena inglesa que 

aparentemente terá um destino privilegiado no que diz respeito a sua condição social, e a 

segunda é Ludivina Corriveau, bebê quebequense, para o qual as fadas negras predestinaram 

um futuro pobre e infeliz. Ambas, indiferentemente da posição social, viverão o mesmo 

drama, uma longa submissão no seio de uma sociedade patriarcal. Rosalinda será a esposa do 

juiz João Crebessa. Quando criança, esse homem torturava animais; adulto, torna-se cúmplice 

das regras do patriarcalismo e impõe o seu poder para silenciar as mulheres.  

 

4.2.1. A reescrita feminista do mito 

 

Na reescritura de Anne Hébert, a Corriveau é poupada da morte e opera-se uma 

transformação do mito que confere a seu texto um caráter feminista. A autora, subvertendo a 

História e a tradição, altera completamente o destino de Ludivina Corriveau.  

Ao contrário daquela personagem repugnante pintada pelas narrativas que vimos 

anteriormente, a Corriveau de Hébert é uma mulher trabalhadeira, dinâmica, e demonstra um 

desejo ardente de explorar o mundo: 

 
[...] Je suis plus vivante encore que les arbres et la rivière et je bouge et je 

respire et j’ai des pensées secrètes qui m’échappent et bourdonnent comme 

un essaim d’abeilles dans ma tête (LC, p. 82). 

 

[...] Sou mais viva ainda do que as árvores e o riacho, movimento-me, 

respiro e tenho pensamentos secretos que me escapam e zumbem como um 

enxame de abelhas na cabeça (TLC, p. 81).  
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A passagem acima destaca, tanto em francês como em português, não apenas o 

desejo de viver de Ludivina, mas também constrói a imagem de uma personagem feminina 

que reflete e tem ideias que échappent et bourdonnent / “escapam e zumbem”, como se 

fossem un essaim d’abeilles/ “um enxame de abelhas” em sua cabeça. Observe-se que a 

imagem das abelhas em atividade é sugestiva, pois afasta Ludivina de uma representação 

literária passiva. Observe-se ainda que a sensação de vida que pulsa é captada neste segmento, 

em ambas as línguas: et je bouge et je respire et j’ai des pensées secrètes/ “movimento-me, 

respiro e tenho pensamentos secretos”. Note-se, porém, que a tradutora não empregou, no seu 

texto, a repetição da conjunção aditiva “e”. Como verificamos nos capítulos precedentes, a 

linguagem de Hébert é bastante concisa e, em geral, ela evita conectivos. Acreditamos, assim, 

que a repetição do “e” nesse fragmento é significativa, de modo a evidenciar cada uma das 

coisas que a personagem faz. 

A vivacidade de Ludivina é também evidenciada na passagem a seguir, em que 

ela encontra, no mundo natural, um modo de se sentir viva e escapar das limitações que lhes 

são impostas. Percebemos, ainda, a sua relação com o seu corpo, tema considerado tabu numa 

sociedade patriarcal, como vimos anteriormente: 

 

Corriveau : Aïe ! Comme cette eau est fraîche ! Sur mes pieds, sur mes 

chevilles, sur mes genoux… Aïe ! On  dirait que je n’ai jamais pâti de 

fatigue et de chaleur dans le grand soleil (LC, p. 73). 

 

 Ai ! Como esta água está fresca ! Nos meus pés, meus tornozelos, meus 

joelhos… Ai ! Dir-se-ia que nunca sofri de fadiga nem de calor sob o sol 

quente” (TLC, p. 73). 

 

 

Corriveau : Plus aucune trace de mon ancienne vie. Tout s’efface sur  mon 

corps mouillé. J’existe si fort dans cette eau qui me baigne et m’inonde de 

joie jusqu’à la racine de mes cheveux, jusqu’à la pointe de mes ongles. Je 

deviens toute neuve, sans mémoire aucune, comme la rivière au plus profond 

de sa source, et je tremble […] (LC, p. 73- 74). 

 

Nenhum vestígio mais de minha antiga vida. Tudo se apaga sobre meu corpo 

molhado. Vivo tão intensamente nesta água que me banha e inunda de 

felicidade até a raiz de meus cabelos, até a ponta de minhas unhas. Volto a 

ser mais uma vez nova, sem memória alguma, tal como o riacho no mais 

profundo de sua fonte, e tremo [...] (TLC, p. 73).  

 

Como podemos observar nos trechos acima, a relação de Ludivina com o seu 

corpo é integral, assim como a vivida por Nora em Les fous de Bassan. Essa celebração do 

corpo da mulher é um traço feminista da obra de Hébert, presente também na tradução de 
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Hanciau. Note-se que Ludivina se diz revigorada quando a água entra em contato com ela. 

Primeiramente, temos uma frase que apresenta uma enumeração das partes de seu corpo: Sur 

mes pieds, sur mes chevilles, sur mes genoux/ “Nos meus pés, meus tornozelos, meus 

joelhos”. Essa gradação é característica da escrita hebertiana, que é retomada na versão 

brasileira. Em seguida, Ludivina declara que a sua força vem desse contato vital com a 

natureza:  J’existe si fort dans cette eau qui me baigne et m’inonde de joie jusqu’à la racine 

de mes cheveux, jusqu’à la pointe de mes ongles / “Vivo tão intensamente nesta água que me 

banha e inunda de felicidade até a raiz de meus cabelos, até a ponta de minhas unhas”. 

Verifica-se, nesses últimos segmentos, que Luvidina revela o desejo de habitar o mundo em 

toda liberdade, tal como Felicity em Les fous de Bassan. Nesse sentido, cumpre  apresentar as 

considerações de Neil Bishop (1993, p. 185), quando pondera que o desejo nos escritos   

hebertianos não deve ser entendido apenas como desejo sexual, mas que deve ser lido de 

forma mais ampla, pois “abrange um desejo do mundo, em particular do mundo natural e do 

espaço aberto, desejo que anima um corpo e um espírito [...]. [D]esejo como força libertadora, 

sobretudo, na mulher”
15

.  

Constatamos que o texto traduzido é conciso como o original, por exemplo, com a 

oração nominal “Nenhum vestígio mais de minha antiga vida”, que corresponde a Plus 

aucune trace de mon ancienne vie. Verificamos também o emprego da interjeição “Ai” (Aïe), 

por duas vezes, tal como no original, de modo a marcar a sensação e a emoção de Ludivina 

em contato com a água fresca. Trata-se de um traço da oralidade, considerando-se que é uma 

fala da protagonista. A esse respeito, acreditamos que a escolha de “Dir-se-ia” como tradução 

de On dirait é muito formal para a fala de uma personagem simples como Ludivina. 

Percebemos que a tradutora preocupou-se com as normas gramaticais. O segmento poderia ter 

sido traduzido por “Parece que”, considerando que o Dicionário Le Robert (2003, p. 756) traz 

il semble como sinômino de on dirait que.  

Convém, nesse ponto, trazermos algumas considerações sobre a tradução de uma 

obra dramática. Ela pode ser feita para produzir um texto literário para ser lido ou para ser 

encenado. Isso porque há textos escritos como se fossem peças, mas que não são destinados 

para a cena, uma vez que seus autores podem não considerar a encenação como parte 

integrante de suas obras. Nessa categoria, Sussan Bassnett (1985) menciona Byron e Shelley. 

Assim, à semelhança dos dramas, a tradução desse gênero poderá ter um ou outro objetivo: 

ser lida ou encenada. 

                                                 
15

 Traduzido de: [...] englobe un désir du monde, en particulier du monde  naturel et de l’espace ouvert, désir 

qui anime un corps et un esprit [...] désir comme force libératrice chez la femme surtout [...].  
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Bassnett (1985), deixando de lado as obras que desconsideram a encenação, 

sustenta que o texto de teatro existe num relacionamento dialético com a performance desse 

estilo e que é nesse aspecto que reside a complexidade do trabalho do tradutor, pois este se 

depara com um sistema de signos mais amplo do que geralmente ocorre no caso da literatura 

que tem como única finalidade ser lida. Segundo Bassnett (1985), o texto dramático envolve 

outras questões que precisam ser consideradas no seu processo tradutório, como 

características “paralinguísticas e cinésicas”
16

, isto é, sons vários que indicam o estado 

emocional da personagem, expressões faciais, gestos, enfim, o movimento do corpo. Essa 

complexa rede de signos compõe um texto único e inseparável: o drama (BASSNETT, 1985). 

Partindo disso, pode-se dizer que  o texto é “apenas um elemento na totalidade do discurso 

teatral”, é “um texto escrito para ser falado”. Com isso, chama a atenção para o fato de que o 

texto teatral “contém um subtexto ou o que podemos chamar de texto gestual, que determina 

os movimentos que um ator, ao dizer o texto, pode realizar” (BASSNET, 2005, p.172-173; 

grifos da autora). Ressalta, ainda, que traduzir é, antes de tudo, ler e interpretar, e que o 

tradutor de teatro deve se preocupar também com a questão da performance voltada para um 

determinado público. 

Essa pesquisadora enfatiza que o drama não pode ser traduzido do mesmo modo 

que um texto em prosa, como geralmente se depreende de depoimentos de alguns estudiosos. 

Ela salienta que “um texto de teatro é lido de modo diferente. Ele é lido como algo 

incompleto e não como uma unidade completa, já que é apenas na performance que o 

potencial total do texto se concretiza” (BASSNETT, 2005, p. 157). Por isso, exige-se do 

tradutor uma tomada de decisão sobre “se deve traduzir [um drama] como um texto 

puramente literário ou tentar traduzi-lo a partir de sua função como um elemento em um outro 

sistema mais complexo” (BASSNETT, 2005, p. 157).  

A tradução de Núbia Hanciau nos parece um texto literário para ser lido. Ressalte-

se que ela inclui três notas explicativas sobre seu trabalho tradutório, que não constituem 

indicações cênicas, como a nota em que ela remete ao vocábulo “outono”: 

 

N.T.: no original lê-se L’été des Indiens (verão dos índios): período curto de 

temperatura elevada durante o outono canadense, em que nos bosques e 

florestas predominam os tons avermelhados (TLC, p. 81). 

 

                                                 
16

 No original: [...] paralinguistic[s] and kinesic [s].  
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 Assinale-se, ainda, que a tradução de Hanciau é acompanhada de um prefácio e 

de um ensaio crítico, sobre os quais nos deteremos adiante, que abordam as qualidades 

literárias de La cage, mas não tratam de suas marcas teatrais. Acompanha a tradução, 

também, a orelha do livro, de autoria da pesquisadora Zilá Bernd, que apresenta La cage 

como uma obra prima da dramaturgia quebequense e a tradução, a nosso ver, como um texto 

para ser lido e estudado: “A presente tradução despertará o interesse de amplas camadas de 

leitores em todo o mundo lusófono e terá, com toda a certeza, uma especial acolhida entre os 

quebecistas e canadianistas brasileiros [...]” (TLC, orelha). Este outro fragmento da orelha 

reforça essa ideia: 

A peça teatral A gaiola de ferro [...] virá sem dúvida preencher uma lacuna 

na área dos estudos literários e teatrais brasileiros, oferecendo aos leitores de 

língua portuguesa uma obra que reflete um episódio que está vivo ainda hoje 

na memória dos quebequenses, situando-se entre a história e o mito (TLC, 

orelha). 

 

Mas, a tradutora emprega, de forma precisa, as didascálias, também precisas de 

Hébert, o que indica que um diretor ou cenarista teria informações para montar a peça. 

Vejamos alguns exemplos: 

 

Les Fées Blanches et les Fées Noires cherchent autour de la scène. Tout 

d’abord elles ne se mélangent pas et demeurent groupées, blanches ou 

noires, en essaims bourdonnants, qui à droite qui à gauche. Bientôt elles 

s’éparpillent un peu partout (LC, p. 14-15). 

 

As Fadas Brancas e Negras procuram ao redor do palco. No começo elas não 

se misturam e ficam agrupadas, brancas ou negras, em enxames barulhentos, 

umas à direta, outras à esquerda. Logo espalham-se por toda parte (TLC, p. 

17). 

 

 

Les Fées Noires sont maintenant à droite et les Fées Blanches à gauche, en 

petits groupes compacts. 

Babette repasse avec sa craie sur le trait tout à l’heure tracé (LC, p. 15). 

 

As Fadas Negras estão agora à direita e as Brancas à esquerda, em pequenos 

grupos compactos. 

Babette repassa o giz sobre o risco recém-traçado (TLC, p. 18). 

 

 

Ludivine prend l’enfant et l’enveloppe dans sa veste. Elle est embarrassée 

par le panier d’œufs (LC, p. 56). 

 

Ludivina toma a criança e a envolve num casaco. Fica atrapalhada com o 

cesto de ovos (TLC, p. 57). 
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La femme s’en va. Jérémie veut la suivre. La femme se retourne en colère 

(LC, p. 58). 

 

A mulher se vai. Jeremias quer segui-la. A mulher vira-se com raiva (TLC, 

p. 59). 

 

 A esse respeito, é importante assinalar que La cage recebeu algumas produções 

amadoras no Canadá (REID; GRANT, 2009), mas nunca foi profissionalmente levada aos 

palcos e nem divulgada por outro tipo de produção midiática (FORSYTH, 2009). Como  

aponta Louise Forsyth (2009), a obra teatral de Anne Hébert não exerceu grande influência na 

trajetória do teatro do Quebec. Essa condição marginal é reconhecida pela própria autora que 

afirma, referindo-se às suas primeiras peças que : “eram plenas de sonhos, elas não tinham 

muito poder sobre a realidade. Eram muito literárias para serem encenadas.”
17

 (HÉBERT 

apud FORSYTH, 2009, p. X
18

). Cumpre-nos dizer que Forsyth sustenta que as peças de Anne 

Hébert foram criadas para serem encenadas: “o diálogo tenso de suas peças e suas instruções 

detalhadas para a produção no palco ou programa de rádio nos mostra que Hébert criou suas 

peças para que fossem encenadas”
19

 (2009, p. X). Ainda segundo Forsyth (2009), o interesse 

pela dramaturgia hebertiana parte sobretudo de estudiosos de literatura que se voltam mais 

para as qualidades literárias e para os temas de suas peças de teatro do que para uma avaliação 

sobre o seu potencial  de dramatização. Isso, apesar de uma “reescrita maravilhosamente 

subversiva de tradições teatrais seculares, a rica poesia de sua linguagem, sua reescrita lúdica 

da história e a força de seu comentário social”  (FORSYTH, 2009, p. X).   

Por fim, é forçoso ressaltar que o tema central da vasta produção literária de 

Hébert é a experiência feminina e que, durante os anos sessenta e setenta, época em que ela 

produziu grande parte de suas peças, o foco do teatro canadense estava voltado para assuntos 

nacionais. Disso, pode se depreender que as questões que afetam o cotidiano feminino e o 

modo como se trava a relação da mulher com o social não apresentava interesse considerado 

nacional ou universal.  

Compreende-se, portanto, a atenção da tradutora pelas qualidades literárias da 

obra de Hébert. Percebemos, entretanto, de um modo geral, uma atenção, também, a outros 

                                                 
17

 Traduzido de: [...] [les pièces] étaient trop pleines de rêves, elles n'avaient pas assez de prise sur le réel. 

C'était trop littéraire pour être joué.  
18

 Optamos por manter a paginação original em algarismo romano. 
19

 Traduzido de: [...] the taut dialogue of her plays and their detailed directions for production on stage  or 

radio show that Hébert created her pieces to be performed. 
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aspectos mais ligados à dramatização, além das mencionadas didascálias, como a fluência dos 

diálogos e a naturalidade das frases, como apontaremos adiante. 

Voltando à Ludivina Corriveau, nas linhas que seguem, veremos que, apesar de 

toda sua vivacidade e disposição, ela encontrará, numa sociedade do tipo patriarcal como é a 

sociedade em que ela vive, inúmeras objeções para poder ocupar um lugar social como sujeito 

autônomo. Observe-se que a aparente impotência da mulher nesse espaço é simbolizada, na 

escrita de Hébert, inclusive pelas características físicas das personagens femininas:  

 
Première Fée Noire: Rosalinde, toi qui n’est plus grosse qu’une livre de 

beurre, toute rouge et plissée […] (LC, p. 18) 

 

Primeira Fada Negra: Rosalinda, tu que és magra como um fiapo, toda 

vermelha e enrugada [...] (TLC, p. 21). 

 

 

John Crebessa: Je reprendrai la petite main décharnée de Rosalinde dans la 

mienne toute desséchée et je proclamerai à nouveau, en face des anges et 

des démons confondus, mon pouvoir et ma puissance d’homme (LC, p. 36). 

 

João Crebessa: Retomarei a mãozinha descarnada de Rosalinda na minha 

mão toda ressecada e proclamarei novamente, diante dos anjos e dos 

demônios indistintos, meu poder e minha potência de homem [...] (TLC, p. 

38). 

 

 

Le chœur des Fées Noires : Pauvre, maigre, noire, ingrate, stérile, seule au 

monde, attelée aux plus rudes tâches comme un ruminant qui mâche des 

herbes pleines d’écume verte […] (LC, p. 23).  

 

O coro das fadas negras: Pobre, magra, negra, ingrata, estéril, sozinha no 

mundo, atrelada às mais rudes tarefas, como um ruminante que mastiga 

ervas cheias de espuma verde [...] (TLC, p. 26). 

 

 

Como lemos nas passagens acima, a descrição física de Rosalinda e de Ludivina é 

semelhante, apesar da diferença de classe social que as separa. Chama a atenção o fato de a 

esposa do juiz João Crebessa, que vive numa mansão e tem empregados, ser extremamente 

magra. Ambos os textos enfatizam essa magreza exagerada de Rosalinda em la petite main 

décharnée de Rosalinde / “a mãozinha descarnada de Rosalinda” e através de uma expressão 

idiomática qui n’est plus grosse qu’une livre de beurre / “que és magra como um fiapo”. Vale 

notar que une livre é uma unidade de medida comum no Quebec e pouco usada na França, 

correspondendo a 450 gramas no Quebec e a 500 gramas na França
20

. O emprego dessa 

expressão idiomática é outro traço de oralidade em francês, que, no texto brasileiro também é 

                                                 
20

 Conforme: <http://www.fredak.com/dico/dico_d_l.htm#L>. Acesso em: 25.08.2012.  

http://www.fredak.com/dico/dico_d_l.htm#L
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vertido por uma expressão que carrega a mesma carga semântica e pertence ao mesmo nível 

de linguagem
21

. Com isso, a tradutora observou um aspecto importante da tradução de 

dramas, como antecipamos: a fluência dos diálogos e a naturalidade das frases.  

No segundo fragmento, observamos que  a “mãozinha descarnada” de Rosalinda é 

tomada pela mão “toda ressecada”/ toute desséché de seu marido. Trata-se de uma metonímia, 

pois todo o ser de Crebessa é “ressecado”.  Ele não é carinhoso com sua esposa e a tem como 

um troféu, pois, ao tomar a sua mão pretende mostrá-la a todos e “proclamar” o seu “poder” e  

a sua “força” de homem: mon pouvoir et ma puissance d’homme / “meu poder e minha 

potência de homem”. Com isso, ele atribui o status de objeto a sua mulher.  

Quanto à Ludivina, ela é Pauvre, maigre, noire, ingrate, stérile, seule au monde/ 

“Pobre, magra, negra, ingrata, estéril, sozinha no mundo”. Observe-se, uma vez mais, que o 

recurso da gradação foi usado em ambas as línguas para enfatizar o destino sofrido que 

aguarda Ludivina, segundo a previsão das fadas negras. Verifica-se, ainda, que, por meio de 

uma tradução literal, Hanciau conferiu, à tradução, a sonoridade ressaltada no original. 

Verificamos também, nas versões de Hébert e de Hanciau, a presença do imaginário animal 

no último fragmento, com a comparação da vida difícil de Ludivina a um “ruminante” / 

ruminant.  

Por fim, assinalemos que Ludivina é “magra” e destinada às “rudes tarefas”/ rudes 

taches, ao passo que Rosalinda é extremamente magra e não exerce tarefas pesadas no 

cotidiano. A partir disso, podemos dizer que, na peça em estudo, a condição feminina de 

opressão não atinge apenas as mulheres pobres, mas todas as mulheres que vivem numa 

sociedade tradicional na qual o homem detém o poder.  O exemplo a seguir, confirma essa 

afirmação, ao apresentar a dificuldade de Rosalinda para ter acesso aos bens culturais: 

 
Quatrième Fée Blanche: Rosalinde, ma charmante, tu brilleras en secret 

dans les mathématiques, les lois de la pression atmosphérique et l’équilibre 

des liquides, le triangle arithmétique, le calcul des probabilités (LC, p. 19). 

 

Quarta Fada Branca: Rosalinda, minha charmosa, brilharás em segredo nas 

matemáticas, nas leis da pressão atmosférica e no equilíbrio dos líquidos, no 

triângulo aritmético, no cálculo das probabilidades (TLC, p. 22). 

 

 

Quatrième fée noire: Halte-là, ma toute fine-intelligente; savante et tout tu 

seras, mais femme, tu devras enfouir ton trésor au fond de ta cervelle, ton 

                                                 
21

 Sobre a questão da oralidade em língua portuguesa e francesa, sugerimos a leitura da dissertação de Mestrado 

de Marina Silveira de Melo <http://pos.letras.ufg.br/uploads/26/original_marinasilveira.pdf>. Acesso em: 

26.08.2012. 

http://pos.letras.ufg.br/uploads/26/original_marinasilveira.pdf
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mari t’y aidera, car on ne se marie pas pour faire des sciences et des 

mathématiques  (LC, p. 19). 

 

Quarta fada negra: Alto lá, minha espertinha; sábia e tudo mais serás, mas 

por ser mulher, deverás esconder teu tesouro no fundo do teu cérebro, nisso 

teu marido te auxiliará, pois ninguém casa para estudar ciências e 

matemáticas (TLC, p. 22). 

 

É importante sublinhar, a respeito desses fragmentos, que a mulher tem aptidão 

para exercer atividades intelectuais consideradas masculinas e “brilhar” “nas matemáticas” / 

dans les mathématiques ou “nas leis da pressão atmosférica”/ [dans] les lois de la pression 

atmosphérique . Porém, sua esfera de ação é limitada pela instituição do casamento, pois a 

fada negra declara que “ninguém casa para estudar ciências e matemáticas” / on ne se marie 

pas pour faire des sciences et des mathématiques. Em ambas as línguas, portanto, o 

casamento é apresentado como uma condição de alienação da mulher e as falas das fadas 

apresentam um tom característico de “previsões”, de um universo fantástico e onírico, próprio 

da peça em análise.  

Salientamos também o emprego da modalidade da modulação
22

 para a tradução do 

segmento ma toute fine-intelligente, resultando em “minha espertinha”. A tradutora captou o 

tom de ironia da personagem (a quarta fada negra), além de ter marcado a oralidade do trecho.  

A oralidade também é marcada pela ausência do pronome reflexivo na tradução de on ne se 

marie pas por “ninguém casa”, marcando a fluência do texto. 

O juiz Crebessa, após constatar a desenvoltura de Rosalinda para dar lições de 

geometria ao filho, decide proibir o acesso de todos à biblioteca da casa, numa atitude de 

censura:  

  

John Crebessa: [...] Ce n’est pas l’affaire des femmes de donner des leçons 

de géométrie, il me semble. Je vous trouve bien impudente. Où donc puisez-

vous tout ce beau savoir ?  

Rosalinde : Dans les livres et dans ma tête aussi quand j’ai un peu de temps 

pour réfléchir.     

John Crebessa : (Moqueur) Dans votre tête, vraiment. Vous feriez mieux de 

vous occuper de vos filles et de leur apprendre  les bonnes manières. J’ai 

une grande nouvelle à vous annoncer. J’ai décidé d’envoyer mon fils en 

Angleterre pour qu’il poursuive ses études. 

[…] 

John Crebessa: Je vais donner ordre que l’on tienne la bibliothèque fermée 

à l’avenir. Toute science au contact de votre petite cervelle ne peut que se 

transformer en fantaisies et en chimères (LC, p. 78-79).  

 

                                                 
22

 Conforme definição de modulação apresentada na página 112 do capítulo 3. 
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João Crebessa: [...] Me parece que não é trabalho de mulheres dar lições de 

geometria. Eu vos acho muito impudente. De onde retirastes todo este belo 

saber? 

Rosalinda: Dos livros e da minha cabeça também, quando tenho um pouco 

de tempo para refletir. 

João Crebressa: (Zombeteiro). De vossa cabeça, é verdade. Seria melhor 

ocupar-vos de vossas filhas e ensinar-lhes as boas maneiras. Tenho uma 

grande novidade para vos anunciar. Decidi enviar meu filho à Inglaterra para 

que ele prossiga seus estudos.  

[...] 

João Crebessa: Vou dar ordem para que se tenha a biblioteca fechada daqui 

para a frente. Toda ciência em contato com vosso pequeno cérebro só pode 

transformar-se em fantasias e quimeras (TLC, p. 77- 78). 

 

No exemplo acima, estão explícitos na tradução, à semelhança do que ocorre no 

original, a ironia e o deboche de João Crebessa diante da descoberta das habilidades 

intelectuais de sua esposa. No primeiro fragmento, ele restringe as atividades de Rosalinda 

alegando: Ce n’est pas l’affaire des femmes de donner des leçons de géométrie, il me semble / 

Me parece que não é trabalho de mulheres dar lições de geometria. Saliente-se que a frase em 

francês enfatiza a proibição: Ce n’est pas / “não é” , já a frase em português ameniza essa 

proibição, pois tem início com a dúvida irônica do juiz que, no texto em francês, está no final:  

“Me parece”/ il me semble. Este segmento “Me parece”, por outro lado, traz um marcante 

traço de oralidade no português, uma vez que contradiz as normas gramaticais que exigem a 

inclusão do pronome oblíquo posposto ao verbo no início das frases. Podemos afirmar que, 

pelo procedimento da compensação, a tradutora garantiu esse índice de oralidade no seu 

trabalho. 

Em seguida, ao perguntar de onde sua esposa “retirou” o seu saber, Rosalinda 

explica: “Dos livros e da minha cabeça também, quando tenho um pouco de tempo para 

refletir”/ Dans les livres et dans ma tête aussi quand j’ai un peu de temps pour réfléchir.  

Note-se que um dos problemas de Rosalinda é a falta de tempo, ocupada com os filhos e com 

as coisas da casa, só pode aproveitar o que resta para poder “refletir”. Note-se, também, que 

ela não depende apenas dos livros, pois é capaz de pensar por si só. Essa ideia é reforçada 

com o emprego do advérbio aussi/ “também”, em ambas as línguas, como se lê neste 

segmento dans ma tête aussi/ “da minha cabeça também”.  

Percebe-se, ainda, nesse trecho, o preconceito de Crebessa diante da declaração de 

sua esposa. O seu tom é debochado: “De vossa cabeça, é verdade. Seria melhor ocupar-vos de 

vossas filhas e ensinar-lhes as boas maneiras” / Dans votre tête, vraiment. Vous feriez mieux 

de vous occuper de vos filles et de leur apprendre  les bonnes manières. Observe-se que, para 

o juiz, as filhas são de Rosalinda (vos filles/ “vossas filhas”), enquanto o menino é o seu filho 
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(mon fils/ “meu filho”). Percebe-se que Crebessa pretende perpetuar a desigualdade entre os 

sexos, pois as meninas aprendem as “boas maneiras” e o menino “estuda”. Nesse particular, 

Hébert coloca em evidência que a educação que as meninas recebem é alienante, pois elas são 

encerradas em atividades domésticas para mantê-las dóceis. Já os meninos têm acesso aos 

estudos, mas são privados de afetividade, pois os pais julgam que eles podem se tornar 

“maricas” se ficarem muito próximos de suas mães, pois o juiz, ao decidir enviar o filho para 

continuar os estudos na Inglaterra pretende, de fato, afastá-lo da mãe, pois considera o menino 

“muito molenga” porque está “sempre grudado nas saias de sua mãe”
23

 (TCL, p. 78).  

Enfim, Crebessa proíbe o acesso de Rosalinda à biblioteca por causa dos efeitos 

que ele considera resultantes: “Toda ciência em contato com vosso pequeno cérebro só pode 

transformar-se em fantasias e quimeras”/ Toute science au contact de votre petite cervelle ne 

peut que se transformer en fantaisies et en chimères. Observe-se, a respeito desse último 

segmento que, em francês, cervelle pode ter como sinônimo o termo cerveau (cérebro). 

Porém, o substantivo cervelle é utilizado também para se referir ao cérebro de animais mortos 

destinados ao consumo, conforme explica o dicionário Le Robert (2003, p. 386). O dicionário 

bilíngue de Paulo Rónai (1989, p. 463) traz o substantivo cervelle, como tradução do termo 

“miolo”, acrescido da explicação “servido em refeição”. Cumpre assinalar que o dicionário Le 

Robert, em cerveau, não apresenta a possibilidade de associar esse termo ao cérebro de 

animais mortos para consumo.  Diante dessas colocações, acreditamos que a escolha de 

Hébert não foi sem importância. Ao optar por cervelle e não por cerveau, na frase em 

destaque, ela reforçou o deboche do juiz Crebessa em relação à sua esposa. Acreditamos, 

assim, que, apesar de o texto traduzido também revelar o descrédito em relação à capacidade 

da mulher de raciocinar, houve uma atenuação do traço feminista da obra nesse ponto. Porém, 

sublinhamos que todas as demais marcas ressaltadas na análise desse último fragmento 

aparecem na tradução de Hanciau.  

Por fim, é oportuno assinalar que, por detrás dessa ironia e desse deboche, 

esconde-se o medo que o juiz sente de perder o controle sobre sua esposa, pois ele tem 

consciência de que ela é submissa a ele não por questões intelectuais, mas sociais. Por isso, 

ele se preocupa tanto em mantê-la prisioneira: “Não fico tranquilo enquanto não tenho a 

certeza de saber-vos [Rosalinda], branca e doce, rodeada de filhos comportados e empregados 

fiéis, perto da lareira, no seio da casa fechada”
24

 (TLC, p. 63).  

                                                 
23

 No original: [...] plutôt mou [...] toujours fourré dans les jupes de sa mère (LC, p. 78). 
24

 No original: […] Je ne suis jamais tranquille quand je ne vous sais pas, blanche et douce, entourée d’enfants 

sages et de domestiques fidèles, près de l’âtre, au cœur de la maison fermée  (LC, p. 63). 
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O marido de Ludivina também limita o seu papel: 
 

Elzéar : Sois bonne, ma femme. Pour une  femme il n’y a que ça à faire 

d’ailleurs, être bonne sans bon sens, une vraie occupation d’un soleil à 

l’autre… (Il rit) (LC, p. 50). 

 

Elzear: Sê boazinha, minha mulher. Aliás para uma mulher só resta isso a 

fazer, ela deve ser boa sem limites, uma verdadeira ocupação de sol a sol  

(Ele ri.) (TLC, p. 52). 

 

No excerto acima, Elzear reduz a vida da mulher ao único objetivo de “ser boa”. 

Essa restrição é assinalada pela expressão ne.. que/ “só”, em ambas as línguas, como se lê 

neste segmento il n’y a que ça à faire / “só resta isso a fazer” . Note-se que o diálogo entre 

Elzear e Ludivina é informal e apresenta marcações orais específicas, como o uso do pronome 

demonstrativo na sua forma reduzida ça, que é traduzido por “isso”, que também marca a 

oralidade no português, e expressões idiomáticas sans bon sens, vertida por “sem limites”,  e 

d’un soleil à l’autre, vertidas por “de sol a sol”. Esclarecemos que ambas expressões foram 

traduzidas através do recurso da modulação. Com isso, a tradução, à semelhança do texto de 

Hébert, traz as marcas de oralidade desse trecho, priorizando um aspecto importante da 

tradução de um drama que são os diferentes registros de linguagem empregados pelas 

personagens.  

Cumpre assinalar, ainda, que, em francês, observamos diferente tratamento usado 

pelo marido com relação à esposa. O juiz Crebessa emprega o vous para se dirigir à 

Rosalinda, como ilustra o segmento transcrito anteriormente: Je vous trouve bien impudente.

  Mas Elzear emprega o tu: Sois bonne. Essa diferença também é marcada na tradução, 

que traz o “vós”, para o primeiro caso: “Eu vos acho muito impudente”, e “tu” para o 

segundo: “Sê bozinha”. As diferentes formas de tratamento correspondem às diferentes 

classes sociais das personagens.  

Por fim, constatamos, com esses últimos exemplos, que ambos os maridos (o juiz 

e o caçador) restringem as possibilidades de ação de suas esposas. Lembramos, aqui, de 

Louise Forsyth (2009, p. XI), que ressalta que a obra de Anne Hébert  

 

[...] apresenta com poderosa luz teatral as práticas institucionalizadas de 

hierarquias baseadas em sexo e classe, bem como os seus discursos de 

acompanhamento que servem para forçar as mulheres a exercerem papéis 

limitados, a serem, pois, invisíveis quando  não assumem esses papéis, e a 
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habitarem espaços estáticos, como a casa do mestre, conventos ou até [...] 

gaiolas [...]
25

. 

 

Importa sublinhar que a situação econômica precária do Quebec durante a 

ocupação inglesa obriga Ludivina a casar-se com Elzear para salvar sua família da miséria 

absoluta. Ele é um homem grosso que a toma à força:  

 

Cinquième fée noire: Ton  mari ne te dira jamais bonjour ni bonsoir, avec un 

grand cri furieux il entrera dans ton lit  (LC, p. 22). 

 

Quinta fada negra: Teu marido nunca te dirá bom dia, nem boa noite, e com 

um berro furioso entrará em tua cama (TLC, p. 25). 

 

On entend Ludivine pleurer dans la maison. 

Elzéar: Attends, Ludivine, ma femme, j’arrive. C’est moé le grand sarpent 

vert et j’aime t’entendre hurler de terreur, le soir, dans la maison fermée 

(LC, p. 49). 

 

Ouve-se Ludivina chorar dentro de casa. 

Elzear: Espera, Ludivina, minha mulher, estou chegando. Sou eu a grande 

serpente verde e gosto de te ouvir urrar de terror, na casa fechada, à noite 

(TLC, p. 50-51). 

 

A previsão da fada negra é enfática: Luvidina não encontraria ternura em seu 

casamento, ao contrário, teria de suportar um marido agressivo que entraria em sua cama avec 

un grand cri furieux/ “e com um berro furioso”. Note-se que, nesse segmento, a tradutora 

opta por verter grand cri (grito violento) por uma única palavra, “berro”. Compete explicar 

que o dicionário de Paulo Rónai (1989, p. 56) traz o termo criailler como sinônimo de 

“berrar”. A opção da tradutora pelo emprego desse último termo evidencia a violência do 

marido ao abordar a esposa, da mesma forma que o texto em francês, com o emprego do 

adjetivo grand que, segundo o Le Robert (2003, p.1207), tem como uns dos seus sinônimos: 

intense, terrible, vif, violent (intenso, terrível, vivo, violento). Essa violência é ainda 

acentuada pelo adjetivo furieux/furioso. Note-se ainda que o texto em português acrescenta a 

conjunção “e” em “e com um berro furioso” . Esse acréscimo acentua, a nosso ver, o acúmulo 

de acontecimentos desagradáveis que Ludivina deverá suportar.  

Destaca-se, no segundo excerto acima transcrito, uma marca de oralidade do 

francês popular falado no Quebec: moé
26

, que corresponde a moi. Há ainda a palavra serpent 

                                                 
25

 Traduzido de: [...] puts in powerful theatrical light the institutionalized practices of hierarchies based on sex 

and class and their accompanying discourse that serve to force women into narrow roles, public invisibility 

outside these roles, and static spaces such as the master’s house, convents, or even […] cages […]. 
26

 Conforme p. 162: <http://revistas.um.es/analesff/article/viewFile/116901/110571>. Consultado em 

27.08.2012. 

http://revistas.um.es/analesff/article/viewFile/116901/110571


167 

 

(serpente), que aparece em  Hébert como sarpent, escrita que não contempla a norma do 

francês padrão. Percebe-se que, no texto traduzido, não constam elementos que marcam uma 

fala diferenciada, diferentemente dos outros traços de oralidade que foram incluídos na 

tradução, como observamos anteriormente.  

Destaca-se, por fim, que Elzear sente prazer em ver Ludivina sofrer: j’aime 

t’entendre hurler de terreur/ “gosto de te ouvir urrar de terror” e, à semelhança do juiz, 

também aprecia que ela esteja na “casa fechada”/ dans la maison fermée.  

E se Ludivina mata Elzear, isso ocorre por culpa deste porque, antes de partir para 

a floresta, ele lhe diz para atirar em qualquer homem que a rondasse em sua ausência. Pois 

bem, depois de muito tempo, ele volta à noite e não se identifica, quando Ludivina pergunta 

“quem vem lá?”. Ludivina é acusada de assassinato e de adultério (a amizade com o jovem 

pintor, Jacinto, levanta a suspeita de que ele é seu amante) por um tribunal presidido por 

Crebessa, que deseja castigá-la por ciúmes e vaidade.  

Nesse ponto, a peça hebertiana apresenta um quadro de dominação patriarcal e 

política que é antecipada no próprio título da obra, como discutiremos adiante. O valor 

simbólico da gaiola é duplo, pois faz referência à instituição do casamento como prisão para 

as mulheres e, ainda, remete ao tipo de punição sofrida por um indivíduo transgressor. Essa 

punição, por seu turno, não fazia parte da cultura francesa, mas do colonizador estrangeiro. 

Desse modo, o juiz Crebessa é o estrangeiro inglês que vem julgar o colonizado francês pobre 

e marginalizado linguisticamente. A ameaça que Ludivina oferece a Crebessa é, sobretudo, 

ligada ao seu modo de ser livre e independente, bem o contrário de sua doce e submissa 

esposa, Rosalinda.  

Diante de uma mulher que lhe nega favores sexuais e ousa contestar o seu poder, 

já que as pessoas do vilarejo a procuram para obter ajuda e conselhos, o juiz, ferido na sua 

vaidade, decide fazer uma visita a Corriveau: 

 
Cette créature se mêle de ce qui ne la regarde pas. Moi seul, en ce pays, ai 

le pouvoir d’exaucer ou de débouter les gens. Dès demain matin j’irai voir 

la Corriveau. On verra bien si sa bonté est aussi grande qu’on le dit (LC, 

69). 

 

Esta criatura põe o nariz onde não deve. Só eu, nesta região, tenho o poder 

de atender ou de negar um pedido. A partir de amanhã pela manhã irei ver a 

Corriveau. Veremos se realmente sua bondade é tão grande quanto dizem 

(TLC, p. 69).  
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 A passagem acima, tanto no texto em francês como em português, ilustra a 

obsessão de Crebessa por Ludivina. Ele observa a sua vida há algum tempo e fica irritado com 

a popularidade que essa personagem feminina conquistou no seu vilarejo. Por isso, ele decide 

visitá-la e afirma que só ele tem o poder d’exaucer ou de débouter les gens / “de atender ou de 

negar um pedido”. Na tradução desse segmento, a ideia central da frase foi apresentada  numa 

linguagem acessível e fluente. Porém, acreditamos que, por ser o juiz quem fala, os termos 

exaucer e débouter poderiam ter sido vertidos por “deferir” e “indeferir”, respectivamente, 

pois não atrapalhariam a fluência e fazem parte do jargão usado por um juiz. Essa escolha 

conferiria o tom “burocrata” que condiz com a fala e a posição autoritária de Crebessa, à 

semelhança do que ocorre com exaucer e débouter. Verifica-se, entretanto, ainda nesse 

trecho, que a tradutora opta novamente pela modulação para verter o fragmento se mêle de ce 

qui ne la regarde pas / “põe o nariz onde não deve”,  observando outro traço de oralidade 

dessa obra.  

Com tal visita, Crebessa tem a intenção de insinuar que Corriveau está cometendo 

adultério na ausência do esposo caçador e, assim, ele evoca, primeiramente, o poder do seu 

marido e, em seguida, o seu próprio poder, a fim de conseguir torná-la submissa, refém de 

ameaças: 

−S’il ne te tue pas, du moins, il pourra s’adresser à moi qui suis juge pour 

que je départage le vrai du faux dans ton âme de femme simplette et rouée à 

la fois. Mon pouvoir est très grand, tu le sais ? 

−Je le sais, M. le juge. 

− Penses-y très fort et crains le retour de ton mari. Songe aussi que je suis 

toujours là avec ma balance de juge pour sauver ou perdre les femmes 

imprudentes.  

Silence 

−Et alors ? 

− Et alors quoi ? 

−Ne fais pas l’idiote. Si je viens, la nuit, crier sous tes fenêtres : « La 

Corriveau j’ai envie de toi », m’ouvriras-tu ta porte et me prendras-tu dans 

ton lit, comme un enfant malade ? 

−Non, non, M. le juge, ce serait une abomination ! 

[…] 

−Prends garde, Ludivine, j’ai le bras long comme la justice. 

John Crebessa, furieux, s’en va à grands pas (LC, p. 71-72). 

 
− Se ele não te matar, ele poderá ao menos, dirigir-se a mim, que sou juiz, 

para que eu esclareça o verdadeiro do falso em tua alma de mulher, 

simplória e devassa ao mesmo tempo. Meu poder é muito grande, sabes? 

−Eu sei, senhor juiz. 

−Pensa bastante nisso e teme o retorno de teu marido. Pensa também que 

estou sempre presente com minha balança de juiz para salvar ou condenar as 

mulheres imprudentes. 

Silêncio. 

−E então?  
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− E então o quê? 

– Não te faças de idiota. Se eu venho, à noite, gritar sob tuas janelas: 

“Corriveau, te desejo”, me abrirás a porta e me levarás para tua cama, como 

uma criança doente? 

– Não, não, senhor juiz, isto seria uma abominação! 

[...] 

– Toma cuidado, Ludivina, tenho o braço longo como a justiça. 

João Crebessa, furioso, afasta-se a largos passos (TLC,  p. 71-72). 

 

 O trecho acima ilustra de maneira incisiva, tanto no original como na tradução, 

as duas forças controladoras que Ludivina deve combater: a submissão ao marido e a opressão 

do colonizador inglês. Observe-se que o juiz afirma com toda naturalidade que ela não é livre, 

pois deve responder ora ao marido, ora a ele, que representa a lei: S’il ne te tue pas, du moins, 

il pourra s’adresser à moi qui suis juge / “Se ele não te matar, ele poderá ao menos, dirigir-se 

a mim, que sou juiz”. Esse excerto está repleto de frases ameaçadoras, como as que seguem: 

Mon pouvoir est très grand, tu le sais ?/ Meu poder é muito grande, sabes?”,  Prends garde, 

Ludivine, j’ai le bras long comme la justice/ “Toma cuidado, Ludivina, tenho o braço longo 

como a justiça”. Note-se que a tradutora, recorrendo a uma tradução literal, apresentou, à 

semelhança do original, uma expressão idiomática: “tenho o braço longo”, expondo a mesma 

imagem de dominação que traz o original e também conservando o ritmo e a sonoridade, 

características da escrita de Hébert. Observe-se, ainda, que a situação de submissão da mulher 

é retratada neste segmento, em que o homem acredita ter acesso à sua alma para poder julgá-

la: “para que eu esclareça o verdadeiro do falso em tua alma de mulher, simplória e devassa 

ao mesmo tempo”/  pour que je départage le vrai du faux dans ton âme de femme simplette et 

rouée à la fois. Percebemos, aqui, que Luvidina  é vitima de violência psicológica e sofre 

acusações infundadas da parte do juiz que a considera  “devassa”.  Adiante, como veremos, o 

juiz fabricará outras “mentiras” para justificar a sua acusação contra essa personagem. 

Ironicamente ele afirma, em outro momento da peça, que é “guardião dos costumes deste 

país”
27

 (TLC, p. 96). Importa ressaltar, por fim, que o interesse desse excerto, um pouco 

longo, é mostrar como o texto traduzido demonstra a tentativa do juiz de manipular Ludivina 

para torná-la sua refém e  o seu posterior insucesso. Com isso, fica claro que o fato que 

realmente motivou a ira do juiz contra Ludivina foi a recusa ao seu assédio sexual, observado 

nesse último fragmento. Por isso, o tom de vingança que presidiu o seu julgamento pelo juiz 

Crebessa: “Eu reino sobre a vida e sobre a morte, tal é o meu poder, e espero exercê-lo sem 

                                                 
27

 No original:  [...] gardien des mœurs de ce pays (LC, p. 97). 
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fraqueza e no completo deleite. Um dia, Ludivina Corriveau ousou me desafiar, por isso será 

punida como merece”
28

 (TLC, p. 105).  

Durante o julgamento, Ludivina, ao contrário da Corriveau do mito, toma a 

palavra e declara sua força para transformar os desígnios que lhe foram traçados no dia do seu 

nascimento:  

 

Je suis faite pour être vivante et non point morte et pendue par le cou. 

Qu’importent les maléfices originels, j’échapperai à mon destin, comme un 

petit poisson qui sort du filet par une seule maille filée, propulsée au dehors 

par sa seule envie de vivre. J’ai cette énergie-là, de jour et de nuit, même 

quand je dors et rêve. Ma vie est entre vos mains, M. le juge, et peut éclater 

d’un moment à l’autre, comme une grenade, et vous brûler jusqu’aux os, si 

vous n’y prenez garde. Craignez les retombées de la mort injuste sur votre 

cœur. Je suis vivante ! Vous n’avez pas le droit de me faire passer de vie à 

trépas, pareille à une bête innocente, mise en joue par le chasseur !  (LC, p. 

107-108). 

 

Fui feita para estar viva e não morta e pendurada pelo pescoço. Que 

importam os desígnios originais, escaparei ao meu destino como um 

peixinho que sai da rede por uma única malha desfiada, projetada para fora 

unicamente pela vontade de viver. Tenho esta energia, noite e dia, mesmo 

quando durmo e sonho. Minha vida está em vossas mãos, Senhor Juiz, e 

pode explodir de um momento para outro, como uma granada, e queimar-vos 

até os ossos, se vós não tomardes cuidado. Deveis temer que uma morte 

injusta recaia sobre vosso coração. Estou viva! Não tendes o direito de me 

fazer passar da vida à morte, semelhante a um animal inocente, colocado na 

mira pelo caçador! (TLC, p. 105-106). 

 

Verificamos nas versões de Hébert e de Hanciau, acima, que a personagem 

feminina assume uma posição de autonomia, apesar de estar prestes a ser condenada por um 

juiz desonesto.  Ludivina fala em seu próprio nome e declara: Je suis faite pour être vivante et 

non point morte et pendue par le cou / “Fui feita para estar viva e não morta e pendurada pelo 

pescoço”. Assinale-se que, nesse segmento, em francês, a negação é reforçada pelo termo 

point, ao passo que, em português, não observamos essa ênfase.  

Em seguida, o que chama a atenção nessa passagem é o desejo de viver de 

Luvidina que ultrapassa qualquer obstáculo, até mesmo a predestinação das fadas negras: 

j’échapperai à mon destin, comme un petit poisson qui sort du filet par une seule maille filée, 

propulsée au dehors par sa seule envie de vivre / “escaparei ao meu destino como um 

peixinho que sai da rede por uma única malha desfiada, projetada para fora unicamente pela 

                                                 
28

 No original: Je règne sur la vie et sur la mort, tel est mon pouvoir et j’entends l’exercer sans faiblesse et dans 

la délectation la plus entière. Un jour, Ludivine Corriveau a osé me braver, elle sera punie comme elle le 

mérite (LC, p. 107).  
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vontade de viver”. Observe-se que esse último segmento foi traduzido por uma transposição
29

 

e também apresenta o imaginário animal característico da obra de Hébert, através da 

comparação “como um peixinho”/comme un petit poisson. Essa imagem produzida por essa 

figura de linguagem, em ambas as línguas, remete ao fato de que, para a mulher se libertar, ela 

precisa encontrar os meios que lhe são possíveis e sem grandes alardes, conforme observamos 

nas tentativas efetuadas por algumas personagens de Les fous de Bassan. Luvidina precisa 

agir com inteligência e perspicácia, sem implicar aqui uma conotação negativa.  

Constate-se que há, por um momento, uma inversão de papéis nessa fala. Quando 

Ludivina passa a ameaçar o juiz, ela assinala que sua vida é tão preciosa e tão intensa que 

poderá explodir em suas mãos e “queimá-lo até os ossos” e, ainda alerta: Craignez les 

retombées de la mort injuste sur votre cœur. Je suis vivante ! / “Deveis temer que uma morte 

injusta recaia sobre vosso coração. Estou viva!”. Destaca-se nesse último segmento que a 

tradutora se preocupou mais com o sentido e a fluência da frase, do que em observar a 

concisão habitual de Hébert que utiliza um verbo no imperativo Craignez  / (temer), ao passo 

que a versão em português apresenta  uma locução verbal com “Deveis temer”, acompanhado 

do acréscimo da conjunção “que”. De todo modo, é importante ressaltar que esse traço 

feminista da obra, que é o fato de a personagem feminina falar em seu próprio nome, foi 

observado na tradução. 

Quase no final do julgamento, quando já não havia mais esperança de absolvição 

para Ludivina, há uma intervenção fantástica e Crebessa morre de um ataque cardíaco, 

conforme previsto pelas fadas negras quando ele ainda era criança; ele teria, pois, um 

“coração podre”.  Com isso, Ludivina é liberada e vai em seguida liberar Rosalinda Crebessa. 

Esse gesto é um dos traços mais evidentes da releitura do mito da Corriveau por 

Anne Hébert, que deixa transparecer, no seu texto, o desejo de criar uma existência mais 

digna para as mulheres, pois, no processo de reorganização dos vestígios da memória, 

também estão envolvidas considerações culturais, políticas, históricas e sociais (ABREU, 

2001). Dessa maneira, num universo que preserva os valores tradicionais que procuram 

afastar a mulher do desenvolvimento de suas potencialidades, a experiência de Hébert como 

mulher e escritora influencia a sua escritura. Isso porque, nele, vemos impressa uma crítica 

aos abusos da ideologia patriarcal, como já afirmado. 

 

 

                                                 
29

 Conforme nota 57 do capítulo 2.  
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4.2.2 Original e tradução à luz das reflexões de Beauvoir e Irigaray  

 

Em La cage, Hébert usa o presente para interpretar os mitos passados e faz do seu 

texto um lugar privilegiado “do registro da memória como instrumento de mudança” 

(FUNCK, 1994, p. 46). Conforme assinala Bouchard (2007), o mito se remete ao passado, 

mas fala também para o presente e para o futuro. É objeto de adaptações e de redefinições, em 

razão das forças políticas e sociais que comandam seu percurso (2007), não sendo 

determinante sua veracidade, mas sua eficiência simbólica (2007). 

Anne Hébert demonstra, em sua obra, o desejo de transformar a sociedade num 

lugar mais justo para as mulheres. Esse desejo pode ser lido de diferentes perspectivas nos 

seus escritos. O autor de A invenção do cotidiano já assinalara que não há um sentido literal 

ou definitivo para um texto, e que o “[ele] só tem sentido graças a seus leitores; muda com 

eles” (CERTEAU, 1994, p. 266). Assim, a escrita hebertiana funciona como instrumento 

capaz de sensibilizar os leitores para a problemática da opressão patriarcal sobre as mulheres 

e promover variadas reflexões feministas. Se, em o Prazer do Texto, Roland Barthes lê Proust 

no texto de Stendhal (CERTEAU, 1994), também é possível que as leitoras feministas leiam, 

por exemplo, Simone de Beauvoir e Luce Irigaray nas linhas hebertianas. Daí, podemos dizer 

que o ponto de vista de Anne Hébert, no que diz respeito à alienação feminina e à 

maternidade, encontra similaridades no pensamento de Simone de Beauvoir (2003) e de Luce 

Irigaray (1981). 

Em O Segundo Sexo (2003), Beauvoir assinala que a vaidade feminina não é inata 

à mulher, mas sim aprendida. Na sua perspectiva, o desejo de se enfeitar traduz uma alienação 

profunda e está ligado à perda de autenticidade e à escravidão. Para ela, esse é um mecanismo 

de alienação manobrado pelos homens que encorajam as mulheres a serem “faceiras” para se 

afastarem do cultivo do espírito.  Esse aspecto da opressão feminina também está presente em 

La cage:  

 

John Crebessa: Les jours de gala j’aime vous voir à mes côtés, parée comme 

une châsse, tandis qu’on nous contemple tous deux, tel le point de mire de ce 

monde. C’est alors que je deviens moi, essentiellement moi, le plus riche et 

le plus puissant homme de ce pays sauvage (LC, p. 68).  

 

João Crebessa: Nos dias de gala, gosto de ver-vos ao meu lado, ornada como 

um relicário, enquanto todos nos contemplam, como o alvo mais importante 

deste mundo. É então que me torno, essencialmente eu, o mais rico e o 

homem mais poderoso desta região selvagem (TLC, p. 68). 
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Septième fée noire: Rosalinde, folle captive sous tes beaux atours, jamais tu 

ne t’exprimeras, prisonnière des bonnes manières, tu crèveras dans un 

corset trop serré, tandis que le jour et la nuit prodigueront leurs  merveilles 

autour de ta cage dont seul ton mari détiendra la clef… (LC, p. 20-21). 

 

Sétima fada negra: Rosalinda, louca cativa, sob teus belos ornamentos não te 

expressarás jamais, prisioneira das boas maneiras, explodirás em um 

espartilho apertadíssimo, enquanto o dia e a noite prodigarão suas 

maravilhas em torno da tua gaiola, da qual somente teu marido possuirá a 

chave... (TLC, p. 24). 

 

A exemplo do que ocorre em outros fragmentos da peça em estudo, observe-se 

que nessa passagem, tanto em francês como em português, Crebessa trata a sua esposa como 

se ela fosse um objeto. Ele a compara a um “relicário”, ao afirmar que gosta de vê-la parée 

comme une châsse / “ornada como um relicário”. Cumpre lembrar que o juiz incentiva a 

mulher a se enfeitar e a cuidar das coisas da casa, ao passo que interdita o seu acesso à 

biblioteca. Adiante, ele revela que a presença de Rosalinda ao seu lado alimenta a sua 

vaidade, pois gosta de saber que são contemplados tel le point de mire de ce monde /  “como o 

alvo mais importante deste mundo”. Note-se que a tradutora optou pela modulação para verter 

esse último segmento, à semelhança do que fez em outros momentos, contribuindo para 

sustentar a fluência do texto traduzido.  

É perceptível, ainda, que Crebessa assume que Rosalinda lhe confere poder 

inestimável, pois ela é sua propriedade e todos são testemunhas deste fato: C’est alors que je 

deviens moi, essentiellement moi, le plus riche et le plus puissant homme de ce pays sauvage/ 

“É então que me torno, essencialmente eu, o mais rico e o homem mais poderoso desta região 

selvagem”. No segundo fragmento acima, é retomada a figura da mulher como objeto, uma 

vez que Rosalinda está condenada ao silêncio, de acordo com a previsão da sétima fada negra 

“não te expressarás jamais, prisioneira das boas maneiras, explodirás em um espartilho 

apertadíssimo”/ jamais tu ne t’exprimeras, prisonnière des bonnes manières, tu crèveras dans 

un corset trop serré. Por fim, a escolha de “ornamentos” para traduzir o termo atours é, a 

nosso ver, uma boa escolha para o texto em português, pois dá ênfase ao status de objeto 

atribuído a Rosalinda ao longo da peça. É pertinente esclarecer, nesse caso, que atours, no 

plural, significa “ornamento”, “vestimenta”, e que seu sinônimo ornement (ornamento) não é 

empregado para descrever pessoas, mas apenas objetos e ambientes (LE ROBERT, 2003, p. 

167, 1802). Dito isso, observamos que, na língua portuguesa, a palavra “ornamento” também 

é comumente usada para se referir ao ato de enfeitar um local, uma roupa, um objeto, mas não 

uma pessoa (HOUAISS, 2009, p. 1399). Daí a importância dessa escolha para o segmento em 

destaque. 
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Rosalinda se mantém passiva diante dessa situação, mas ela não demonstra prazer 

em se enfeitar. A gaiola dourada toda enfeitada de fitas, em que seu marido a tranca no dia do 

seu casamento, é símbolo do aprisionamento não somente do seu corpo, mas, também, do seu 

espírito. Apenas Crebessa tem a chave “de ferro” da gaiola “dourada” e ele ordena a seus 

empregados: “Camuflem tudo isso! Dissimulem bem o ferro e as barras. Que surja sob vossas 

mãos, hábeis em disfarçar, uma linda mansão de pedras rosa, com janelas e portas fechadas e 

aldrava de cobre sobre a porta”
30

 (TLC, p. 39).  

Prisioneira de um modo de vida que não escolheu, Rosalinda ainda não 

compreende que é preciso sair do isolamento para se libertar. Ela fica, assim, à espera de um 

milagre que a livre de sua gaiola dourada.  

Quanto à Ludivina, a sua condição social a massacra de outras formas; além de ser 

obrigada a ceder aos impulsos de um marido grotesco, ela cuida sozinha da plantação e da 

criação dos animais. Na esteira de Beauvoir (2003, p. 21), podemos afirmar que Corriveau 

aceitou “se constituir em coisa”, de modo que a personagem declara: 

 

C’est moi qui fais tout, à présent. C’est moi qui bêche et qui sarcle, c’est moi 

qui sème et qui moissonne, c’est moi qui fais lever le soleil, au-dessus de la 

maison, quand je m’éveille, c’est moi qui le fais coucher, le soir, lorsque je 

tombe de fatigue. Je marche dans des nuées de moustiques, les poules et le 

coq me suivent, comme une reine souillonne et puissante. Je n’ai ni visage ni 

corps. Je suis efficace et affilée comme un bel outil, sous le soleil ou la pluie 

(LC, p. 55). 

 

Sou eu que faço tudo, no momento, sou eu que preparo a terra, sou eu que 

semeio e que colho, sou eu que faço nascer o sol sobre a casa, quando 

desperto, sou eu que o faço deitar, à noite, quando caio de fadiga. Caminho 

nas nuvens de mosquitos, as galinhas e o galo me seguem, como a uma 

rainha suja mas poderosa. Eu não tenho nem rosto nem corpo. Sou eficiente 

e afiada como um belo utensílio, sob o sol ou sob a chuva (TLC, p. 56). 

 

Por essa passagem percebemos que Ludivina enfrenta uma jornada diária de 

trabalho difícil. A repetição do sujeito c’est moi/ “sou eu”, por cinco vezes, nas primeiras 

frases do excerto, em ambos os textos, enfatiza o labor solitário da personagem que afirma 

c’est moi qui bêche/ sarcle / sème/  moissonne (Sou eu que cavo /capino / semeio/ colho). 

Repare-se que Hanciau opta pelo emprego da modulação para traduzir o segmento C’est moi 

qui bêche et qui sarcle / “sou eu que preparo a terra”. Acreditamos que a enumeração de cada 

                                                 
30

 No original: […] Camouflez-moi tout ceci! Dissimulez bien le fer et les barreaux. Que surgisse sous vos 

mains, habiles en déguisement, un joli manoir de pierres roses, avec fenêtres et portes fermées et marteau de 

cuivre sur la porte  (LC, p. 37). 
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atividade de Luvidina evidencia a dificuldade do seu cotidiano, detalhe que o recurso da 

modulação não acentua.  

Adiante Luvidina afirma que as suas aves a seguem comme une reine souillonne 

et puissante / “como a uma rainha suja mas poderosa”. Assinale-se que o texto em português 

substitui a conjunção aditiva et (e) pela conjunção adversativa “mas”, colocando os adjetivos 

como opostos e não como complementares. Hébert valoriza a “sujeira” da protagonista, uma 

vez que é fruto do seu trabalho, o que é acentuado pela escolha do et (e). 

Por fim, a personagem afirma não ter “nem rosto nem corpo” /  ni visage ni corps; 

ela se reconhece apenas efficace et affilée comme un bel outil, sous le soleil ou la pluie / 

“eficiente e afiada como um belo utensílio, sob o sol ou sob a chuva”. A partir disso, 

verificamos que, em circunstâncias como essa, em que a mulher não tem tempo para refletir, 

tudo que lhe resta são os movimentos repetitivos e cansativos do cotidiano, perpetuando a sua 

condição de inferioridade social, denunciada no fragmento acima, sobretudo, pela comparação 

de Ludivina a um “utensílio” / outil. 

Ademais, em Anne Hébert vemos que à Ludivina não é facultada a possibilidade 

de se ver livre da escravidão, de forma que a personagem acaba encontrando no sonho um 

espaço de liberdade para dizer o que pensa. Após ser violentada pelo marido, Ludivina sonha 

com um bebê morto e o apresenta a Elzear que, assustado e irritado, afirma que foi vítima de 

“traição feminil”, pois desperdiçou sua “semente”. Então, Ludivina aproveita o espaço do 

sonho para enfrentar o marido: “Não deveríeis ter me tomado à força, meu marido. Eis que 

falo agora, na liberdade que os sonhos conferem e vos chamo de “vós” e digo que não vos 

amo”
31

 (TLC, p. 55). 

No que concerne à maternidade, Beauvoir (2003, p. 15) descreve, ao longo do 

Segundo Sexo, que o corpo da mulher é “um obstáculo, uma prisão”, ao passo que a feminista 

belga, Irigaray (1981), sublinha a possibilidade de serem conciliadas maternidade e realização 

profissional. Na escritura hebertiana, a mulher ainda vive a maternidade como uma 

experiência de angústia e desolação, porém, o texto também apresenta a maternidade 

escolhida como um modo de se contrapor ao modelo conservador de constituição familiar: 

 

Une  femme : J’ai tant d’enfants que je peux plus les compter. Choisis-en 

donc un ou deux dans le lot pour me débarrasser (LC, p. 61). 

 

Uma mulher : Tenho tantos filhos que não posso mais contá-los. Escolhe, 

então, um ou dois neste grupo para eu me livrar (TLC, p. 62). 

                                                 
31

 No original: Vous n’aviez qu’à ne pas me prendre de force, mon mari. Voici que je parle à présent dans la 

liberté des rêves  et je vous dit « vous » et je ne vous aime pas (LC, p. 54).  
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La femme repousse le bébé et se lève sur son séant. 

[…] 

La femme : […] J’en peux plus d’élever des enfants. J’en ai déjà dix de 

vivants. J’aimerais mieux mourir que d’en élever un  autre  (LC, p. 56). 

 

A mulher afasta o bebê e levanta-se do leito. 

[...] 

A mulher: [...] Não posso mais criar filhos. Já tenho dez vivos. Preferiria 

morrer a ter mais um” (TLC, p. 57). 

 

 

Ludivine : Donnez-le-moi. (LC, p. 56). 

 

Ludivina: Vou levá-lo. [o bebê rejeitado pela mãe biológica] (TLC, p. 57). 

 

 

La Femme (Elle montre Jérémie) Vous pouvez pas le prendre lui aussi ? […] 

Ludivine […] prend la main de Jérémie et entre dans la maison (LC, p. 57). 

 

A mulher: (Mostrando Jeremias) A senhora não pode cuidá-lo também? [...] 

Ludivina [...] toma a mão de Jeremias e entra na casa (TLC, p. 58-59). 

 

Os fragmentos acima ilustram, em ambas as línguas, a importância que ocupa a 

discussão sobre o tema da maternidade na obra hebertiana e, especificamente, na peça em 

estudo. Nos dois primeiros trechos, logo no início, é possível sentir o peso da numerosa 

progenitura nas falas das personagens: J’ai tant d’enfants que je peux plus les compter/ 

“Tenho tantos filhos que não posso mais contá-los” e J’en peux plus d’élever des enfants. 

J’en ai déjà dix de vivants / “Não posso mais criar filhos. Já tenho dez vivos”. Observe-se que 

o grande número de crianças é marcado no primeiro segmento por je peux plus les compter / 

não posso mais contá-los” e, no segundo, pelo número elevado de filhos J’en ai déjà dix de 

vivants / “já tenho dez vivos”. Note-se que, na tradução desse último segmento, o emprego do 

advérbio “já”, à semelhança do que ocorre no texto de Hébert (déjà), evidencia que a 

personagem teve outros filhos, comprovando a sua condição de submissão ao corpo que 

reproduz.  

Essa situação agrava a relação entre mães e filhos, pois, esgotadas, acabam 

tratando as suas crianças como se fossem objetos indesejáveis. Nesse sentido, a primeira 

mulher diz a Ludivina para escolher uma de suas crianças para si: Choisis-en donc un ou deux 

dans le lot/ “Escolhe, então, um ou dois neste grupo”, pois precisa se “livrar” / débarrasser. 

Já a segunda mulher, que acaba de dar à luz um bebê, o rejeita repousse le bébé / “afasta o 

bebê”, alegando que ela “Preferiria morrer a ter mais um”/ J’aimerais mieux mourir que d’en 

élever un  autre. 
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Por essas declarações, fica evidente que a experiência da maternidade ainda é uma 

questão problemática no contexto dessa obra hebertiana. Porém, vislumbramos uma abertura 

com a personagem de Luvidina, que opta por ser mãe acolhendo essas crianças rejeitadas: 

Donnez-le-moi / “Vou levá-lo”, Ludivine […] prend la main de Jérémie et entre dans la 

maison/ “Ludivina  [...] toma a mão de Jeremias e entra na casa”. É oportuno assinalar que, 

em outro momento da peça, Ludivina revela a sua experiência da maternidade da seguinte 

forma: « Não param de sair de mim e eu não paro de colocá-los no mundo [...] É preciso viver 

e eu sou a mãe de todos eles”
32

 (TLC, p. 79). Disso se depreende que a maternidade vai além 

da condição biológica de gerar uma criança, conforme veremos adiante. Quanto aos aspectos 

linguísticos desses fragmentos, observamos que há marcações orais na fala das personagens 

em francês, enfatizadas pela omissão do uso da partícula “ne” em todas as frases negativas. 

Na língua portuguesa, a tradutora optou pelo recurso da compensação
33

 para marcar a 

oralidade em um dos excertos, a saber Vous pouvez pas le prendre lui aussi / “A senhora não 

pode cuidá-lo também?”. Para assinalar a oralidade no texto brasileiro, repare-se que a 

tradutora verte le prendre por “cuidá-lo”, escolhendo o uso não padrão desse verbo, que,  

transitivo indireto é regido pela preposição “de” e está empregado  no sentido de “ocupar-se 

de”, o que em português padrão resultaria “cuidar dele” e não “cuidá-lo”.  

Percebemos, pela leitura da peça em análise, que a esterilidade de Ludivina é 

aquilo que a livra de ter filhos com um homem que a maltrata. Então, na ausência do marido, 

ela acolhe em sua casa crianças abandonadas, velhos ou qualquer pessoa em dificuldade, 

formando uma grande família que a tira da solidão. Ademais notamos nessas últimas citações 

que a maternidade vivida como obrigação só traz malefícios para a família. Mãe e filho são os 

que mais sofrem. Ludivina decide acolher as crianças que são rejeitadas pelas mães biológicas 

que são, por sua vez, reféns de um corpo reprodutor. Esse gesto de Ludivina é simbólico, na 

medida em que o conceito de maternidade, através dos tempos, começa a se transformar e o 

corpo da mulher, aos poucos vai deixando de ter a ideia de prisão.  Vê-se, assim, que, Anne 

Hébert se encaixa no que Luce Irigaray entende como sendo a maternidade, para ela trata-se 

de “criar a pessoa que temos diante de nós, criar arte, criar um estilo de vida” (IRIGARAY, 

1981, p. 63). 

Ainda na esteira de Irigaray, Hébert sublinha a limitação imposta às mulheres 

pelos seus maridos. Quando Crebessa diz a Rosalinda que dar lições de geometria não é tarefa 

                                                 
32

 No original: Ce n’est jamais fini de les sortir de moi, de les mettre au monde et de les jeter dans la campagne 

en quête du boire et du manger quotidiens. Il faut bien vivre et je suis leur mère à tous (LC, p. 80).  
33

 Conforme definição de compensação apresentada na página 108 do capítulo 3.  
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para mulher e interdita o seu acesso à biblioteca, ou quando Elzear diz a Corriveau para ser 

boazinha e trabalhar dia pós-dia, porque sendo mulher é só o que lhe resta a fazer (HÉBERT, 

2003), ambos estão definindo e limitando a função social de suas mulheres (IRIGARAY, 

1981), obrigando-as a se redimirem frente a um destino de renúncias. 

Outro aspecto que salta aos olhos no texto hebertiano é o sentimento de 

solidariedade que se insurge entre as mulheres. Não por acaso Beauvoir (2003) assinala que a 

falta de tal sentimento é uma das causas da alienação feminina. A autora atribui ao casamento 

essa responsabilidade, pois, visto como carreira, ele afasta as mulheres que se vêem como 

rivais e não como aliadas. Irigaray avança e conclama todas as mulheres a valorizarem a sua 

genealogia feminina, afinal, segundo ela própria nos diz, temos avós, mães, tias, primas. E 

acrescenta que é, entre mulheres, que a mulher se descobre “saindo de uma situação de 

mercadoria e de rivalidade em que sempre foi colocada”
34

 (IRIGARAY, 1981, p. 61). Após a 

morte do juiz Crebessa, quase como uma resposta ao chamado de Irigaray, Ludivina convida 

outras mulheres a se juntarem a ela para liberarem Rosalinda, evidenciando essa atitude de 

solidariedade, observada no original e na tradução:  

 

Allons bien vite délivrer Lady Rosalinde Crebessa qui fait de la tapisserie, 

au petit point, là-bas dans son manoir de pierre rose (LC, p. 112). 

 

Vamos bem rápido libertar Lady Rosalinda Crebessa que borda sua 

tapeçaria, lá longe, em sua mansão de pedras cor-de-rosa” (TLC, p. 110).  

 

4.2.3 Os paratextos do texto traduzido 

 

Do estudo da representação da figura da Corriveau no imaginário quebequense, 

constatamos que nenhuma evocação dessa personagem − seja nas histórias populares ou no 

mundo contemporâneo − faz com que ela se apresente isenta de destino trágico. Quanto aos 

escritos de autoria masculina, os autores ligam a Corriveau à imagem tradicional da feiticeira: 

mulher perversa e fonte de forças maléficas. Na escrita hebertiana, ela é vítima da violência 

masculina ou uma transgressora das regras do patriarcalismo: uma mulher que luta para 

preservar o sentido de sua vida.   

Percebemos, assim, em La Cage, que o retorno ao mito da Corriveau traz consigo 

o desejo de questionar o discurso hegemônico sobre essa personagem na sua cultura. Dessa 

maneira, o mito pode, conforme assinala Lévi-Strauss (1967), transformar valores e crenças 

                                                 
34

 Traduzido de: [...] en sortant d’une situation de marchandise et de rivalité où on l’a toujours placée [...]. 
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enraizadas em uma sociedade e, mais ainda, ele tem um sentido posicional
35

 em relação ao 

sistema cultural que o produziu e, sobretudo, em relação ao indivíduo que o conta. 

Anne Hébert privilegia, em La cage, a experiência feminina, recriando o passado 

com imagens do seu tempo, de modo a fazer de sua obra um verdadeiro “terreno de forte 

contestação [...] [revelando] sua concepção de um texto literário como ato militante” 

(HANCIAU, 2003, p. 127). O olhar que Hébert dirige para o mito da Corriveau é aquele de 

quem quer transformar as práticas cotidianas por meio da sua escrita libertadora. E, assim, a 

sua releitura de um fato histórico, transformado em mito pela tradição, revela uma concepção 

de memória que não poderia ser entendida como estática ou com conteúdo homogêneo, mas 

antes como “um espaço móvel de divisões, de disjunções, de deslocamentos e de retomadas, 

de conflitos de regularização. Um espaço de desdobramentos, réplicas, polêmicas e contra-

discursos” (PÊCHEUX, 1999, p. 56).  

Ao reinterpretar e valorizar uma figura feminina depreciada e marginalizada tanto 

na tradição, quanto nos escritos de autoria masculina, Anne Hébert assume um discurso 

transgressor, que favorece a sua heroína injustamente condenada pela História
36

. Participa da 

construção de um novo capítulo da memória coletiva de seu país, trazendo novos valores que 

visam esfacelar aqueles da sociedade patriarcal que massacram a mulher quebequense. Cria, 

assim, uma nova representação da figura da mulher, imprimindo-lhe força, criatividade e, 

sobretudo, desejo de assumir sua própria identidade.  

È relevante assinalar que essa transgressão de Hébert é salientada nos paratextos 

(GENETTE, 2009) de tal tradução brasileira que apresenta, como antecipamos, uma orelha, 

um prefácio (que é traduzido pela própria Hanciau) e um ensaio crítico da tradutora. Todos 

esses paratextos evidenciam a reescrita feminista de Hébert, sobretudo o ensaio de Núbia 

Hanciau que, por sinal, foi empregado no decorrer deste capítulo, nas nossas análises dos 

traços feministas da obra hebertiana e sua tradução brasileira. 

Cumpre ressaltar que a orelha e o prefácio, por sua posição privilegiada por virem 

antes da peça traduzida, antecipam e sugerem ao leitor determinada interpretação, no caso, 

uma leitura feminista desse drama de Anne Hébert, em que se evidencia a situação da mulher. 

Vejamos este excerto retirado da orelha: “A personagem principal, conhecida como ‘a 

                                                 
35

 Lembramos aqui de Foucault (1971), quando assinala que é a instituição, a função que o indivíduo representa 

que confere poder ao seu discurso. O poder e o sentido que se elabora em torno das coisas partem de um ponto 

que representa uma determinada ideologia. Do mesmo modo, no caso de um mito, o seu sentido pode mudar, de 

acordo com os interesses de quem o conta. 
36

 Lacourcière (1968, p. 213) observa que, se fosse hoje, ela seria certamente absolvida “porque fora condenada, 

em suma, por uma prova de circunstâncias e confissões não-escritas”. Traduzido de: “[...] fut condamnée, en 

somme, [...] sur une preuve de circonstances et sur de aveux non écrits [...] ». 
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Corriveau’, apresenta ressonâncias simbólicas com o estatuto e as condições de vida da 

mulher não apenas no contexto canadense, como universal (BERND, orelha). O prefácio é 

ainda mais explícito quanto à interpretação da obra: “Logo a seguir [Anne Hébert] oporá a 

gaiola dourada de Rosalinda Crebessa à prisão miserável de Ludivina Corriveau, em releitura 

feminista dos acontecimentos, nos quais ambas são submetidas a seus maridos” (DION, 

prefácio).   

O ensaio crítico de Hanciau, intitulado “A Corriveau: culpada ou inocente?”, 

incluído após o texto traduzido, reforça essa interpretação feminista da peça, conforme 

comprovam estes excertos: “Se Marie-Josephte Corriveau, enquanto personagem histórica, foi 

acusada do assassinato do marido [...] o texto de Anne Hébert transforma profundamente essa 

história, conferindo-lhe um sentido decididamente feminista” e “A condição feminina é 

mostrada em suas diversas formas negativas na obra hebertiana” (HANCIAU, 2003, p. 124). 

Importa ressaltar que Hanciau (2003, p. 11) afirma, em nota de rodapé: “Precedido da 

tradução, este ensaio pretende contribuir para uma melhor compreensão do episódio 

dramatizado por Anne Hébert”. Nesse ensaio, a tradutora dá ênfase aos fatos históricos e 

literários que gravitam em torno de Corriveau, além de ressaltar as qualidades literárias da 

escrita de Hébert.  

Como assinalamos na introdução, Hanciau é uma das organizadoras da coletânea 

de crítica literária feminista canadense, intitulada A voz da Crítica Canadense no Feminino 

(2001), e também estudiosa de Anne Hébert, o que, acreditamos, influenciou a sua abordagem 

desse drama hebertiano, reforçando os seus elementos feministas. De modo que podemos 

afirmar que A gaiola de ferro se inscreve no mesmo horizonte feminista de La cage. Porém, 

não se trata de uma tradução textual feminista, de acordo com o que sustenta von Flotow no 

artigo Feminist Translation: contexts, practices and theories (1991), a respeito das estratégias 

de tradução características dessa nova prática. Isso se deve, acreditamos, ao fato da escritura 

de Anne Hébert não promover as subversões de linguagem comuns nos textos chamados de 

écriture au féminin (como os de Nicole Brossard, por exemplo) conforme explicamos no 

capitulo 1 desta tese. Esclarecemos, entretanto, que trata-se de uma tradução que apresenta 

um enquadramento ideológico feminista, que pode ser observado nos paratextos que, 

inspirados das técnicas de tradução feminista, explicitam e direcionam a leitura. 

Cumpre ressaltar, ainda, que A gaiola de ferro conta com um contexto de 

produção abundante de textos teóricos e críticos da área de estudos de tradução e feministas. 

Lembramos, aqui, de Lefevere (2007, p. 14), que discute o motivo da republicação de 

clássicos feministas do início do século XX, no final dos anos setenta e oitenta. Ele sustenta: 
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O conteúdo dos romances era, supostamente, não menos feminista do que é 

agora, uma vez que estamos lidando com os mesmos textos. A razão pela 

qual os clássicos feministas são republicados não se encontra no valor 

intrínseco dos textos, ou mesmo na (possível) falta desse valor, mas no fato 

de que eles estão sendo agora editados sobre o pano de fundo de um 

impressionante conjunto de crítica feminista, que os anuncia, os incorpora e 

os suporta. 

 

Desse modo, A gaiola de ferro não apenas apresenta os traços feministas da 

escrita  hebertiana, mas os reforça, devido a essa rede de solidariedade feminina (os textos de 

Sylvie Dion e Zila Bernd, que acompanham o de Núbia Hanciau), que se travou em torno da 

publicação dessa obra de Anne Hébert no Brasil. 

É importante também discutir o título da tradução da peça de Hébert: A gaiola de 

ferro.  Conforme explicamos no início deste capítulo, a denominação La cage remete ao tipo 

de punição sofrida pela personagem conhecida por Corriveau, na cultura quebequense. 

Observe-se que, em português, houve o acréscimo da locução adjetiva “de ferro”, de modo a 

explicitar o material da gaiola em que Ludivina Corriveau foi presa. Lembramos, no entanto, 

que, ao incluir “de ferro”, a tradutora deixou de lado a gaiola dourada de Rosalinda, 

personagem feminina igualmente prisioneira no contexto da obra em discussão.  

Acreditamos que a tradutora optou por dar ênfase à gaiola da Corriveau porque, 

na cultura brasileira, a palavra “gaiola” não remete, de imediato, a um elemento identificador 

da condenação de uma pessoa e não teria apelo. O substantivo “ferro”, por outro lado, sugere 

o aprisionamento humano, uma vez que a palavra, em uma das suas acepções, significa: “casa 

de detenção, cadeia, prisão, cárcere” (HOUAISS, 2009, p. 888). Lembramos, ainda, que a 

gaiola de Rosalinda é dourada por disfarce e que a chave dessa gaiola, que Crebessa guarda 

nas mãos, é de ferro. 

Nesse sentido, é oportuno assinalar que a capa de A gaiola de ferro apresenta a 

imagem de Corriveau dentro de uma gaiola de ferro, constituindo, juntamente com o título, 

um elemento de antecipação da leitura. Desse modo, a capa e o título sugerem que uma 

mulher é prisioneira em uma gaiola, mas, nesse ponto, ainda não se sabe se ela é culpada ou 

inocente.  

Por fim, note-se que essa é a única tradução do corpus que traz o nome da 

tradutora na capa, implicando não só a responsabilidade de quem assina a tradução, mas o 

reconhecimento do trabalho do tradutor como agente literário. Diferentemente das outras duas 

obras do nosso corpus, que foram publicadas por editoras comerciais, a saber, Civilização 

Brasileira (para A máscara da inocência) e Guanabara (para Os gansos selvagens de Bassan), 
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A gaiola de ferro foi publicada pela editora da Fundação Universidade Federal do Rio 

Grande, com subvenção da Associação Brasileira de Estudos Canadenses (ABECAN) e da 

“Association Internationale des Études Québécoises” (AIEQ). Na orelha, Zilá Bernd assinala 

que a tradução desse drama foi escolha da tradutora.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Considerando o contexto das leituras feministas dos escritos de Anne Hébert no 

Canadá e em outros países, conforme mencionamos anteriormente, ficamos instigados a 

pesquisar a tradução das obras da autora no Brasil, observando, mais particularmente, como 

são traduzidas as passagens que podem ser consideradas como portadoras de uma visão 

feminista. 

A obra de Hébert traz em seu bojo, desde os seus primeiros poemas e narrativas, 

uma leitura crítica do universo feminino revelando as opressões, as limitações e as agressões 

infligidas à mulher na sociedade quebequense. Nesse contexto, em que se privilegia um 

espaço para a experiência feminina, são representadas mulheres e meninas de todas as idades 

e classes sociais. É pertinente ressaltar que essas personagens femininas, em sua maioria, são 

perseguidas por um selvagem desejo de liberdade, conforme mostramos no decorrer deste 

trabalho. Isso, porque elas são vítimas de um modo de organização social que as massacra, já 

que as considera apenas como “mães” e donas de casa submissas. Assim, toda a problemática 

da opressão feminina se apresenta na obra de Hébert de maneira contundente e, por isso, seu 

texto choca, porque suas imagens são fortes: há sangue, estupro, assassinato, enfim violência 

física ou verbal. Ressalte-se, ainda, que a denúncia da violência física e psicológica exercida 

contra a mulher é revelada através de uma tessitura textual que explora as contradições da 

existência, que podem ser lidas como reflexos de uma sociedade patriarcal que oprime as 

mulheres.  

Essa obra é que constituiu nosso objeto de estudo, da qual selecionamos os 

romances Kamouraska e Les fous de Bassan e a peça La cage, com suas respectivas traduções 

brasileiras, a fim de realizar um estudo comparativo entre original e tradução, com ênfase nos 

traços que podem ser considerados feministas, a fim de observar se podemos depreender 

atenuação desses traços nos textos traduzidos. 

Assim, no que diz respeito à primeira obra analisada, Kamouraska, constatamos 

que se trata de uma tradução semântica que, como resultado, apresentou os principais temas 

feministas destacados na análise: o casamento e a maternidade como destino único das 

mulheres, em contraposição à maternidade desejada; a insatisfação das mulheres com as 

tarefas domésticas, sobretudo a criação dos filhos; a desmistificação da ideia da maternidade 

como algo sublime; a difícil relação mãe e filha; a exposição da violência contra as mulheres 
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e incitada pelas mulheres; a representação do corpo feminino e suas funções biológicas, e o 

estupro conjugal. 

Observamos atenuação desses traços feministas na tradução, em diversos 

momentos, pela escolha de certos vocábulos, como foram os casos da tradução de onze 

maternités por “onze filhos”, ou de accouchée crevée (parturiente dilacerada) por “parturiente 

fracassada”. No entanto, o que mais chamou a atenção foi o fato de a tradução, ao privilegiar 

o aspecto semântico negligenciando os demais, sobretudo o poético, não sensibilizar o leitor 

do texto em português para a crítica à situação opressiva a que é exposta a mulher. 

Ressaltamos a importância dessa tradução de Leônidas Gontijo de Carvalho, por 

ter introduzido Anne Hébert no Brasil. Repare-se que em 1972 a autora quebequense em 

estudo já era apresentada aos leitores brasileiros com A máscara da inocência, tradução 

de Kamouraska, romance publicado somente dois anos antes (1970). 

Em Les fous de Bassan, a tradução considerou outros aspectos além do semântico, 

sobretudo os recursos poéticos, propiciando efeitos que acabam por envolver o leitor no 

universo feminino de Anne Hébert. Mesmo assim, verificamos, em alguns momentos, 

atenuação de certos traços hebertianos, incluindo os feministas, como a tradução de garçon 

manqué (moleca) por "veado", que não retrata a conduta considerada imprópria pela 

sociedade patriarcal, que não aceita que as meninas se comportem como os meninos. No 

entanto, notamos também, em outros momentos, certa ênfase nos traços feministas, de modo a 

compensar as atenuações, como foi o caso da tradução de enfant (criança) por "filho", 

evidenciando a obsessão do protagonista por um filho homem. De um modo geral, o texto 

traduzido apresenta, de maneira convincente, o jogo entre poder e resistência feminina 

configurado na obra de Hébert. Por sinal, desde o título isso pode ser observado: Os gansos 

selvagens de Bassan, que remete à atmosfera de agressividade e violência das personagens 

masculinas da obra, sem antecipar os desdobramentos da narrativa ou propor uma 

interpretação para ela, como é o caso da tradução do título de Kamouraska.  

A preocupação com marcas literárias da obra, a nosso ver, se deve ao fato de a 

tradutora, Vera de Azambuja Harvey, ter sido professora universitária de língua e literatura 

francesas. Deve ser considerado, também, que essa obra é lançada em 1986, quatorze anos 

após a primeira tradução do romance de Anne Hébert ter aparecido no Brasil. Os estudos de 

tradução e os estudos feministas já haviam evoluído nesse intervalo de tempo. 

Quanto à peça A gaiola de ferro, ela não só apresenta os traços feministas 

hebertianos, como os reforça, uma vez que traz um texto de orelha e um prefácio que 

apresentam a leitura feminista do mito da Corriveau por Anne Hébert. O prefácio, com sua 
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função de antecipação, se não determina, pelo menos influencia a interpretação a ser feita pelo 

leitor. Além do prefácio, a publicação apresenta um ensaio crítico da tradutora, logo após o 

texto traduzido, em que o feminismo igualmente se faz presente. 

Importa assinalar que a tradução, à semelhança do texto de Hébert, traz 

expressões idiomáticas e outros recursos que garantem o efeito de oralidade e a fluência do 

texto, em consonância com o gênero ao qual se refere, o dramático, como ilustra a expressão 

“que és magra como um fiapo”, correspondente de qui n’est plus grosse qu’une livre de 

beurre, ou o segmento “ninguém casa”, que omite o pronome reflexivo, como tradução de on 

ne se marie pas. Ressaltam-se, também, as frases que evocam o imaginário animal que 

remetem às questões relacionadas à condição feminina, como: “escaparei ao meu destino 

como um peixinho que sai da rede por uma única malha desfiada”, correspondente de: 

j’échapperai à mon destin, comme un petit poisson qui sort du filet par une seule maille filée. 

Essas expressões reforçam, a nosso ver, a aparente impotência da mulher nesta sociedade 

patriarcal representada em La Cage/ A gaiola de ferro. 

Ressaltamos que essa tradução de Núbia Hanciau é publicada em 2003, num 

contexto em que os estudos da tradução e os estudos feministas já se consolidavam no 

Brasil. Retomamos aqui a reflexão de von Flotow, já transcrita no capítulo 1, sobre a 

relevância dos contextos para a tradução, pois eles é que “formam, influenciam, permitem ou 

proíbem certas versões de certos textos em certos tempos” (VON FLOTOW, 2005, p. 

39). Lembramos também das propostas dos estudos descritivos da tradução (LAMBERT; 

VAN GORP, 1985), que chamam a atenção para os diversos textos que circulam, tanto na 

cultura do original quanto na cultura receptora, ao lado do original e de sua tradução.   

Considerando que, para Lefevere (1995, p. 7), “os tradutores [...] criam uma 

imagem do original para o seu tempo e seus leitores”
1
, esperamos, com este trabalho, ter 

mostrado que imagem é essa que os tradutores criaram de Anne Hébert para os leitores 

brasileiros. Uma imagem que se altera através das décadas (de 1972 a 2003), pois, se 

observamos certa homogeneidade no predomínio de algumas modalidades tradutórias nas 

obras do nosso corpus – tradução literal, transposição e modulação –, resultando na presença 

dos temas hebertianos nas três traduções brasileiras analisadas, percebemos que a 

apresentação de outros aspectos dos textos de Hébert difere, especificamente, os traços 

poéticos e os traços feministas, estes últimos, constituindo o foco do nosso trabalho. 

Salientamos que o predomínio das modalidades da tradução literal, da transposição e da 

                                                           
1
 No original: Translators [...] do create an image of the original for their time and their readership. 
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modulação se deve à similaridade entre as línguas portuguesa e francesa. Similaridade não 

somente linguística, por derivarem de uma mesma raiz latina, mas similaridade também 

cultural, em razão da influência da cultura francesa em Portugal, no Brasil e no Quebec. 

Esclarecemos, ainda, que, mesmo com o predomínio dessas modalidades tradutórias, os três 

textos analisados se diferenciam, sobretudo a tradução de Kamouraska, na qual verificamos 

omissões, acréscimos e outras escolhas tradutórias que não parecem se justificar pelas 

diferenças entre as línguas, como demonstramos no decorrer deste trabalho. 
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ANEXO 

 

 
Autores canadenses com publicações em português* 

 
*Lista de obras traduzidas publicada no sítio da Embaixada do Canadá no Brasil. 

 

 
Autor - Alberto Manguel 
Editora - Companhia das Letras 

Livro - ano (gênero) 

 Uma História da Leitura - 1997 (Não Ficção - História) 

 Stevenson sobre as Palmeiras - 2000 (Ficção - Policial e mistério) 

 No Bosque do Espelho - 2000 (Ficção - Ensaios) 

 Lendo Imagens - 2001 (Não Ficção - Arte) 

 Dicionário de Lugares Imaginários - 2003 (Não Ficção - Dicionários) 

 O Amante Detalhista - 2005 (Ficção - Romance) 

 Os Livros e os Dias - 2005 (Não Ficção - Diários) 

 Contos de Horror do Século XIX - 2005 (Ficção - Contos) 

 A Biblioteca à Noite - 2006 (Não Ficção - Antropologia Cultural) 

 

 
Autor(a) - Alice Munro 
Editora - Globo 

Livro - ano (gênero) 

 Ódio, Amizade, Namoro, Amor, Casamento - 2004 (Ficção - Contos) 

Editora - Companhia das Letras 

Livro - ano (gênero) 

 Fugitiva - 2006 (Ficção - Contos) 

 

 

Autor(a) - Anna Francêsca Cavalcanti Araújo 
Editora - Idéia Livre 

Livro - ano (gênero) 

 Bye bye Brasil - 2004 (Não Ficção - Imigração) 

 

 
Autor(a) - Anne Hébert 
Editora - Eldorado (Civilização Brasileira, RJ)  

Livro - ano (gênero) 

 Kamouraska ou A Máscara da Inocência - 1972 (Ficção - Romance)* 

Editora - Guanabara  

Livro - ano (gênero) 

 Os Gansos Selvagens de Bassan - 1986 (Ficção - Romance) 

Editora - Editora da FURG  

Livro - ano (gênero) 

 A Gaiola de Ferro - 2003 (Ficção - Teatro) 

 

 
Autor(a) - Anne Michaels 
Editora - Companhia das Letras 

Livro - ano (gênero) 

 Peças em Fuga - 1997 (Ficção - Romance) 

 

 
Autor(a) - Barbara Gowdy 
Editora - Rocco 

Livro - ano (gênero) 

 Mister Sandman - 2002 (Ficção - Romance) 

 O Osso Branco - 2204 (Ficção - Romance) 

 

 
Autor(a) - Barbara Hodgson 
Editora - Marco Zero 

Livro - ano (gênero) 

 O Sensualista - 1998 (Ficção - Romance) 

 

 

http://www.canadainternational.gc.ca/iw-cc/command/autor-langpt.asp
http://www.companhiadasletras.com.br/
http://www.canadainternational.gc.ca/iw-cc/command/autor-langpt.asp
http://globolivros.globo.com/
http://www.companhiadasletras.com.br/
http://www.canadainternational.gc.ca/iw-cc/command/autor-langpt.asp
http://www.ideialivre.com/
http://www.canadainternational.gc.ca/iw-cc/command/autor-langpt.asp
http://www.record.com.br/
http://www.editoraguanabara.com.br/
http://www.vetorialnet.com.br/~editfurg
http://www.canadainternational.gc.ca/iw-cc/command/autor-langpt.asp
http://www.companhiadasletras.com.br/
http://www.canadainternational.gc.ca/iw-cc/command/autor-langpt.asp
http://www.rocco.com.br/
http://www.canadainternational.gc.ca/iw-cc/command/autor-langpt.asp
http://www.editoranobel.com.br/
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Autor - Bernard Andrès 
Editora - Editora da UFRGS 

Livro - ano (gênero) 

 Coerção e Subversão O Quebec e a América Latina (Ensaio sobre a Constituição das Letras) - 1999 (Não Ficção - Ensaio) 

 

 
Autor(a) - Bonnie Burnard 
Editora - Rocco 

Livro - ano (gênero) 

 Casa de Família - 2001 (Ficção - Romance) 

 

 
Autor - Brian Moore 
Editora - Record 

Livro - ano (gênero) 

 A Mulher do Médico - 1976 (Ficção - Romance) 

Editora - Companhia das Letras 

Livro - ano (gênero) 

 A Cor de Sangue - 1988 (Ficção - Romance) 

 Mentiras do Silêncio - 1991 (Ficção - Romance) * 

 A Declaração - 1998 (Ficção - Policial) 

 A Mulher do Mágico - 2001 (Ficção - Romance) 

 

 
Autor - Carl Honoré 
Editora - Record 

Livro - ano (gênero) 

 Devagar - Como um Movimento Mundial está Desafiando o Culto da Velocidade - 2006 (Não Ficção - Ensaio -

Administração) 

 

 
Autor(a) - Carol Shields 
Editora - Record 

Livro - ano (gênero) 

 Os Diários de Pedra - 1996 (Ficção - Romance) 

 Swann - 1998 (Ficção - Romance) 

 A Festa de Larry - 2000 (Ficção - Romance) 

 

 
Autor(a) - Claire J. Varin 
Editora - Limiar 

Livro - ano (gênero) 

 Línguas de Fogo Ensaio sobre Clarice Lispector - 2002 (Não Ficção - Literatura, História, Crítica) 

 

 
Autor - Daniel Drache 
Editora - Distribuidora: Livraria Portugal 

Livro - ano (gênero) 

 Estados contra Mercados - 1998 (Não Ficção) 

 

 

Autor(a) - Deborah Seed 
Editora - Gradiva Distribuidora: Livraria Portugal 

Livro - ano (gênero) 

 O Maravilhoso Livro da Água - 1994 (Não Ficção - Ciência, Infanto-juvenil) 

 

 
Autor - Desmond Morton 
Editora - Alfa-Omega 

Livro - ano (gênero) 

 Breve História do Canadá - 1986 (Não Ficção - História) 

 

 
Autor(a) - Douglas Coupland 
Editora - José Olympio 

Livro - ano (gênero) 

 Primeiro o Amor, Depois o Desencanto - 1995 (Ficção - Contos) 

Editora - Nova Fronteira 

Livro - ano (gênero) 

 Micro Servos - 1995 (Não Ficção - Informática) * 

http://www.canadainternational.gc.ca/iw-cc/command/autor-langpt.asp
http://www.ufrgs.br/editora/
http://www.canadainternational.gc.ca/iw-cc/command/autor-langpt.asp
http://www.rocco.com.br/
http://www.canadainternational.gc.ca/iw-cc/command/autor-langpt.asp
http://www.record.com.br/
http://www.companhiadasletras.com.br/
http://www.canadainternational.gc.ca/iw-cc/command/autor-langpt.asp
http://www.record.com.br/
http://www.canadainternational.gc.ca/iw-cc/command/autor-langpt.asp
http://www.record.com.br/
http://www.canadainternational.gc.ca/iw-cc/command/autor-langpt.asp
http://www.editoralimiar.com.br/
http://www.canadainternational.gc.ca/iw-cc/command/autor-langpt.asp
http://www.livrariaportugal.com.br/
http://www.canadainternational.gc.ca/iw-cc/command/autor-langpt.asp
http://www.livrariaportugal.com.br/
http://www.canadainternational.gc.ca/iw-cc/command/autor-langpt.asp
http://www.alfaomega.com.br/
http://www.canadainternational.gc.ca/iw-cc/command/autor-langpt.asp
http://www.record.com.br/
http://www.novafronteira.com.br/
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Editora - Editorial Teorema, Lda. 

Distribuidora: Livraria Portugal 

Livro - ano (gênero) 

 Geração X - Contos para uma Cultura Acelerada - 1999 (Ficção - Contos) 

 

 

Autor - Douglas N. Watson 
Editora - Martins Fontes 

Livro - ano (gênero) 

 Lógica Informal - Manual de Argumentação Crítica - 2006 (Não Ficção - Argumentação: Lógica) 

 

 
Autor(a) - Evelyn Lau 
Editora - Scipione 

Livro - ano (gênero) 

 A Fugitiva - Diário de uma Menina de Rua - 1997 (Não Ficção - Biografia) 

 As Outras - 1998 (Ficção – Romance) 

 

 
Autor - Farley Mowat 
Editora - Nova Fronteira 

E-mail: sac@novafronteira.com.br 

Livro - ano (gênero) 

 Os Lobos - 1976 (Não-ficção - Vida Animal) * 

Editora - Veredas 

Livro - ano (gênero) 

 Os Lobos não Choram - 1991 (Não-ficção - Vida Animal) * 

 Uma Baleia para matar - 1992 (Não-ficção - Vida Animal) * 

Editora - Edições Marítimas 

E-mail: oveleiro@uol.com.br 

Livro - ano (gênero) 

 O Barco que não queria Flutuar - 1996 (Não Ficção - Navegação) 

 

 
Autor(a) - Frances Itani 
Editora - Objetiva 

Livro - ano (gênero) 

 Ensurdecedor - 2004 (Não Ficção - Romance) 

 

 
Autor - Gérard Etienne 
Editora - Editora da UFRGS 

Livro - ano (gênero) 

 Uma Mulher Calada - 1987 (Ficção - Romance) 

 

 
Autor - Glenn H. Mullin 
Editora - Kuarup 

E-mail: kuarup@conex.com.br 

Livro - ano (gênero) 

 Os Mistérios da Morte na Tradição Tibetana - 1997 (Não Ficção - Religião) 

 

 
Autor - Guy Corneau 
Editora - Brasiliense 

Livro - ano (gênero) 

 Pai Ausente, Filho Carente - 1991 (Não Ficção - Psicologia) 

Editora - Elsevier 

Livro - ano (gênero) 

 Será que existe amor feliz - 1999 (Não Ficção - Psicologia) * 

 

 
Autor - Ian Simpson Ross 
Editora - Record 

Livro - ano (gênero) 

 Adam Smith Uma Biografia - 2000 (Não Ficção - Biografia) 

 

 

Autor(a) - Isabel Vincent 
Editora - Record 

Livro - ano (gênero) 

 Uma Questão de Justiça - 1995 (Não Ficção - Jornalismo) 

http://www.livrariaportugal.com.br/
http://www.canadainternational.gc.ca/iw-cc/command/autor-langpt.asp
http://www.martinsfontes.com.br/
http://www.canadainternational.gc.ca/iw-cc/command/autor-langpt.asp
http://www.scipione.com.br/
http://www.canadainternational.gc.ca/iw-cc/command/autor-langpt.asp
mailto:sac@novafronteira.com.br
http://www.veredasbooks.com/
mailto:oveleiro@uol.com.br
http://www.canadainternational.gc.ca/iw-cc/command/autor-langpt.asp
http://www.objetiva.com.br/
http://www.canadainternational.gc.ca/iw-cc/command/autor-langpt.asp
http://www.ufrgs.br/editora/
http://www.canadainternational.gc.ca/iw-cc/command/autor-langpt.asp
mailto:kuarup@conex.com.br
http://www.canadainternational.gc.ca/iw-cc/command/autor-langpt.asp
http://www.editorabrasiliense.com.br/
http://www.campus.com.br/
http://www.canadainternational.gc.ca/iw-cc/command/autor-langpt.asp
http://www.record.com.br/
http://www.canadainternational.gc.ca/iw-cc/command/autor-langpt.asp
http://www.record.com.br/
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Editora - Relume Dumará 

Livro - ano (gênero) 

 Bertha, Sophia e Raquel - 2006 (Não Ficção - Condições sociais) 

 

 
Autor - Jacques Godbout 
Editora - Nova Alexandria 

Livro - ano (gênero) 

 Uma História Americana - 2000 (Ficção - Romance) 

Editora - Editora da FGV 

Livro - ano (gênero) 

 O Espírito da Dádiva - 1999 (Não Ficção - Ciências Sociais) 

 

 
Autor(a) - Jane Urquhart 
Editora - Bertrand Brasil 

Livro - ano (gênero) 

 O Pintor das Sombras - 2003 (Ficção - Romance) 

 

 
Autor(a) - Janet McNaughton 
Editora - Best Seller 

Livro - ano (gênero) 

 O Cavaleiro Encantado - 2004 (Ficção - Romance) 

 

 
Autor(a) - Janette Oke 
Editora - Vida 

Livro - ano (gênero) 

 A Escolha de Thelma - (Ficção - Romance) 

 Marcadas pela Diferença - 2000 (Ficção - Romance) 

 Uma Mulher Chamada Damaris - 2000 (Ficção - Romance) 

 

 
Autor - Josef Skvorecky 
Editora - Record 

Livro - ano (gênero) 

 A História do saxofonista - 1998 (Ficção - Contos) 

 O Saxofone Baixo - 1999 (Ficção - Romance) 

 A República das Putas - 1999 (Ficção - Romance) 

 Dois Assassinatos em minha Vida Dupla - 2002 (Ficção - Romance) 

 O Engenheiro de Almas -2003 (Ficção - Romance) 

 

 
Autor(a) - Joy Fielding 
Editora - Record 

Livro - ano (gênero) 

 A Outra Mulher - 1984 (Ficção - Romance) * 

 Adeus para Nunca Mais - 1987 (Ficção - Romance) * 

Editora - Rocco 

Livro - ano (gênero) 

 Teia de Segredo - 1997 (Ficção - Romance) 

 Dupla Obsessão - 1998 (Ficção - Romance) 

 Jane Precisa de Ajuda - 1999 (Ficção - Romance) 

 Desafio Mortal - 2000 (Ficção - Romance) 

 A Primeira Vez - 2002 (Ficção - Romance) 

 Ciladas do Destino - 2004 (Ficção - Romance) 

 

 
Autor(a) - Kieran Egan 
Editora - Bertrand Brasil 

Livro - ano (gênero) 

 A Mente Educada Os Males da Educação e a Ineficiência Educacional nas Escolas - 2002 (Não Ficção - Educação) 

 

 
Autor(a) - Lori Lansens 
Editora - Globo 

Livro - ano (gênero) 

 Meninas Inseparáveis - 2007 (Ficção - Romance) 

http://www.relumedumara.com.br/
http://www.canadainternational.gc.ca/iw-cc/command/autor-langpt.asp
http://www.novaalexandria.com.br/
http://www.editora.fgv.br/
http://www.canadainternational.gc.ca/iw-cc/command/autor-langpt.asp
http://www.record.com.br/
http://www.canadainternational.gc.ca/iw-cc/command/autor-langpt.asp
http://www.record.com.br/
http://www.canadainternational.gc.ca/iw-cc/command/autor-langpt.asp
http://www.editoravida.com.br/
http://www.canadainternational.gc.ca/iw-cc/command/autor-langpt.asp
http://www.record.com.br/
http://www.canadainternational.gc.ca/iw-cc/command/autor-langpt.asp
http://www.record.com.br/
http://www.rocco.com.br/
http://www.canadainternational.gc.ca/iw-cc/command/autor-langpt.asp
http://www.record.com.br/
http://www.canadainternational.gc.ca/iw-cc/command/autor-langpt.asp
http://globolivros.globo.com/
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Autor(a) - Ludmila Zeman 
Editora - Projeto 

Livro - ano (gênero) 

 O Rei Gilgamesh - 1997 (Ficção - Literatura infanto-juvenil) 

 A Vingança de Ishtar - 1997 (Ficção - Literatura infanto-juvenil) 

 A Última Busca de Gilgamesh - 1999 (Ficção - Literatura infanto-juvenil) 

 Simbad - Uma História das Mil e Uma Noites - 2000 (Ficção - Literatura infanto-juvenil) 

 

 
Autor(a) - Margaret Atwood 
Editora - Rocco 

Livro - ano (gênero) 

 O Assassino Cego - 2001 (Ficção - Romance) 

 Dançarinas - 2003 (Ficção - Romance) 

 Oryx e Crake - 2003 (Ficção - Romance) 

 Negociando com os Mortos - 2004 (Ficção - Romance) 

 Lesão Corporal - 2005 (Ficção - Romance) 

 A Vida Antes do Homem - 2005 (Ficção - Romance) 

 A Tenda - 2006 (Ficção - Contos) 

Editora - Marco Zero 

Livro - ano (gênero) 

 Madame Oráculo - 1984 (Ficção - Romance) 

 A Vida Antes do Homem - 1986 (Ficção - Romance) 

 A História da Aia - 1987 (Ficção - Romance) 

 Olho de Gato - 1990 (Ficção - Romance) 

 A Noiva Ladra - 1995 (Ficção - Romance) 

 Vulgo, Grace - 1997 (Ficção - Romance) 

Editora - Globo 

Livro - ano (gênero) 

 A Mulher Comestível - 1987 (Ficção - Romance) * 

 O Lago Sagrado - 1989 (Ficção - Romance) 

Editora - Companhia das Letras 

Livro - ano (gênero) 

 A Odisséia de Penélope - 2005 (Ficção - Romance) 

 

 
Autor(a) - Margaret MacMillan 
Editora - Nova Fronteira 

Livro - ano (gênero) 

 Paz em Paris - 2004 (Não Ficção - História) 

 

 
Autor - Marshall McLuhan 
Editora - Companhia Editora Nacional 

Livro - ano (gênero) 

 A Galáxia de Gutemberg (A Formação do Homem Tipográfico) - 1977 (Não Ficção - Comunicação) 

Editora - Cultrix 

Livro - ano (gênero) 

 Os Meios de Comunicação como Extensões do Homem - 1988 (Não Ficção - Comunicação) 

 

 
Autor(a) - Mary Louise Pratt 
Editora - EDUSC - Editora da Universidade do Sagrado Coração 

Livro - ano (gênero) 

 Os Olhos do império: relatos de viagem e transculturação - 1999 (Não Ficção - Ciências Sociais: Imperialismo) 

 

 
Autor(a) - Mazo de la Roche 
Editora - Record 

Livro - ano (gênero) 

 Os Irmãos Whiteoak - 1956 (Ficção - Romance) * 

 O Clã dos Whiteoaks - 1958 (Ficção - Romance) * 

 O Bom Médico Samar - 1965 (Ficção - Romance) * 

 A Seara dos Whiteoaks - 1968 (Ficção - Romance) * 

http://www.canadainternational.gc.ca/iw-cc/command/autor-langpt.asp
http://www.editoraprojeto.com.br/
http://www.canadainternational.gc.ca/iw-cc/command/autor-langpt.asp
http://www.rocco.com.br/
http://www.editoranobel.com.br/
http://globolivros.globo.com/
http://www.companhiadasletras.com.br/
http://www.canadainternational.gc.ca/iw-cc/command/autor-langpt.asp
http://www.novafronteira.com.br/
http://www.canadainternational.gc.ca/iw-cc/command/autor-langpt.asp
http://www.ibep-nacional.com.br/
http://www.pensamento-cultrix.com.br/
http://www.canadainternational.gc.ca/iw-cc/command/autor-langpt.asp
http://www.edusc.com.br/
http://www.edusc.com.br/
http://www.canadainternational.gc.ca/iw-cc/command/autor-langpt.asp
http://www.record.com.br/
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 A Herança dos Whiteoaks - 1968 (Ficção - Romance) 

 A Riqueza de Finch - 1968 (Ficção - Romance) * 

 A História de Mary Wakefield - 1961 (Ficção - Romance) * 

 O Destino de Wakefield - 1968 (Ficção - Romance) * 

 O Jovem Renny - 1961 (Ficção - Romance) * 

 A Filha de Renny - 1968 (Ficção - Romance) * 

 Jalna - 1961 (Ficção - Romance) * 

 O Romance de Jalna - 1961 (Ficção - Romance) * 

 O Despertar de Jalna - 1962 (Ficção - Romance) * 

 O Regresso de Jalna - 1966 (Ficção - Romance) * 

 O Senhor de Jalna - 1967 (Ficção - Romance) * 

 O Feitiço de Jalna - 1968 (Ficção - Romance) * 

 O Centenário de Jalna 1969 (Ficção - Romance) 

 

 
Autor - Michael Ignatieff 
Editora - Paz e Terra 

Livro - ano (gênero) 

 Política Externa - 1993 (Não-ficção - Sociologia) * 

Editora - Record 

Livro - ano (gênero) 

 Isaiah Berlin: Uma Vida - 2000 (Não-ficção - Biografia) 

 

 
Autor - Michael Ondaatje 
Editora - Editora 34 

Livro - ano (gênero) 

 O Paciente Inglês - 1994 (Ficção - Romance) 

 Na Pele de um Leão - 1998 (Ficção - Romance) 

Editora - Companhia das Letras 

Livro - ano (gênero) 

 Bandeiras Pálidas - 2000 (Ficção - Romance) 

 Buddy Bolden s Blues - 2001 (Ficção - Romance) 

 

 
Autor(a) - Micheline Lacasse 
Editora - Vozes 

Livro - ano (gênero) 

 Encontro comigo mesmo - 1994 (Não Ficção - Psicologia/Psiquiatria) * 

 De Minha Cabeça ao Meu Coração (O mais longo caminho do mundo) - 1995 (Não Ficção - Psicologia/Psiquiatria) 

 A Resposta está em Mim ( Conhece-te a ti mesmo ) - 1996 (Não Ficção - Psicologia/Psiquiatria) 

 

 
Autor(a) - Miriam Toews 
Editora - (EDIOURO) Relume Dumará 

Livro - ano (gênero) 

 Uma Bondade Complicada - 2005 (Ficção - Romance) 

 

 
Autor - Mordecai Richler 
Editora - Francisco Alves 

E-mail: falveseditora@globo.com 

Livro - ano (gênero) 

 Joshua - Então e Agora - 1982 (Ficção- Romance) * 

 

 
Autor(a) - Nancy Richler 
Editora - Rocco 

Livro - ano (gênero) 

 O que vem da sua boca - 2006 (Ficção - Romance) 

 

 
Autor - Nick Bantok 
Editora - Marco Zero 

Livro - ano (gênero) 

 Griffin & Sabine - 1994 (Ficção - Romance) 

 Agenda de Sabine - 1995 (Ficção - Romance) 

http://www.canadainternational.gc.ca/iw-cc/command/autor-langpt.asp
http://www.pazeterra.com.br/
http://www.record.com.br/
http://www.canadainternational.gc.ca/iw-cc/command/autor-langpt.asp
http://www.editora34.com.br/
http://www.companhiadasletras.com.br/
http://www.canadainternational.gc.ca/iw-cc/command/autor-langpt.asp
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 O Caminho do Meio - 1995 (Ficção - Romance) * 

 Esposa do Veneziano - 1997 (Ficção - Romance) 

 

 
Autor - Northrop Frye 
Editora - Perspectiva 

Livro - ano (gênero) 

 O Caminho Crítico - 1973 (Não Ficção - Crítica literária / coleção Debate n 79) 

Editora - Pensamento-Cultrix 

Livro - ano (gênero) 

 Anatomia da Crítica - 1989 (Não Ficção - Crítica literária) * 

Editora - Edicon/Edusp 

Livro - ano (gênero) 

 Sobre Shakespeare - 1999 (Não Ficção - Teatro) 

Editora - Nova Alexandria 

Livro - ano (gênero) 

 Fábulas de Identidade - 2000 (Não Ficção - Romance) 

Editora - Imago 

Livro - ano (gênero) 

 T.S. Elliot - 2000 (Não Ficção - Literatura) 

Editora - Boitempo Editorial 

Livro - ano (gênero) 

 O Código dos Códigos: A Bíblia e a Literatura - 2003 (Não Ficção - Crítica) 

 

 
Autor - Omar Aktouf 
Editora - Atlas 

Livro - ano (gênero) 

 A Administração entra a Tradição e a Renovação - 1996 (Não Ficção - Administração) 

 Pós-Globalização e Racionalidade Econômica A Síndrome do Avestruz - 2004 (Não Ficção - Economia e Administração) 

 

 
Autor - Patrick Jenkins 
Editora - Gradiva Distribuidora: Livraria Portugal 

Livro - ano (gênero) 

 Livros de Animação e Outras Maneiras de Dar Vida aos Desenhos - 1993 (Não Ficção - Animação Infanto-juvenil) 

 

 
Autor - Paul Erdman 
Editora - Círculo do Livro 

Livro - ano (gênero) 

 Urso de Prata - 1974 (Ficção - Romance) * 

Editora - Nova Fronteira 

Livro - ano (gênero) 

 A Crise de 79 - 1978 (Ficção - Romance) * 

Editora - Globo 

Livro - ano (gênero) 

 O Palácio - 1991 (Ficção - Romance) * 

Editora - Record 

Livro - ano (gênero) 

 Os últimos Dias da América - 1981 (Ficção - Romance) * 

 O Pânico de 89 - 1986 (Ficção - Romance) * 

 A Armação - 1999 (Ficção - Romance) 

 Cupom Zero - 2002 (Ficção - Romance) 

 

 
Autor - Pierre Dansereau 
Editora - Pallotti e APED 

Livro - ano (gênero) 

 Ecologia Humana, Ética e Educação - a mensagem de Pierre Dansereau - 2000 (Não Ficção - Meio Ambiente) 

 

 

Autor - Raymond Murray Schafer 
Editora - FundUNESP - Fundação para o Desenvolvimento da Univ. Estadual Paulista 

Livro - ano (gênero) 

 O Ouvido Pensante - 1991 (Não Ficção - Música) 

 

 
Autor - Réjean Ducharme 
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Editora - Estação Liberdade 

Livro - ano (gênero) 

 Baixo Calão - 2005 (Ficção - Romance) 

 

 
Autor - Richard Scrimger 
Editora - Rocco 

Livro - ano (gênero) 

 O Nariz de Júpiter - 2004 (Infanto-juvenil) 

 Um Nariz Aventureiro - 2005 (Infanto-juvenil) 

 Os Narizes são Vermelhos - 2005 (Infanto-juvenil) 

 

 
Autor - Robert Bringhurst 
Editora - Cosac Naify 

Livro - ano (gênero) 

 Elementos do Estilo Tipográfico - 2005 (Não-ficção) 

Editora - Rosari 

Livro - ano (gênero) 

 A Forma Sólida da Linguagem - (Não-ficção) 

 

 
Autor - Robertson Davies 
Editora - José Olympio 

Livro - ano (gênero) 

 O Quinto Personagem - 1986 (Ficção - Romance) 

Editora - Ediouro Publicações S/A 

Livro - ano (gênero) 

 Anjos Rebeldes - 2000 (Ficção - Romance) 

 

 
Autor - Rohinto Mistry 
Editora - Objetiva 

Livro - ano (gênero) 

 Um delicado Equilíbrio - 1997 (Ficção - Romance) 

 Assuntos de Família - 2003 (Ficção - Romance) 

 

 
Autor - Sébastien Charles 
Editora - Barcarolla 

Livro - ano (gênero) 

 Os Tempos Hipermodernos - 2004 (Não-ficção - Filosofia) (Em parceria com Gilles Lipovetsky) 

 Comte-Sponville, Conche, Ferry, Lipovetsky, Onfray, Rosset: é possível viver o que eles pensam? - 2006 (Não-ficção - 

Filosofia) 

 

 
Autor - Sergio Kokis 
Editora - Record 

Livro - ano (gênero) 

 A Casa dos Espelhos - 2000 (Ficção - Romance) 

 

 
Autor - Taylor Smith 
Editora - Harlequin 

Livro - ano (gênero) 

 Culpada - (Ficção - Romance Policial) 

 O Melhor dos Inimigos - (Ficção - Romance Policial) 

Editora - Best Seller 

Livro - ano (gênero) 

 Farsa Mortal - 2002 (Ficção - Romance Policial) 

 

 
Autor - Troon Harrison 
Editora - Brinque-Book 

Livro - ano (gênero) 

 O Apanhador de Sonhos - 1999 (Ficção - Infantil) 

 

 
Autor - Vicente de Paula Faleiros 
Editora - Brasiliense 

Livro - ano (gênero) 
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 O Que é Política Social (C. Primeiros Passos) - 1987 (Não Ficção)  

Editora - Cortez 

Livro - ano (gênero) 

 Estratégias em Serviço Social - 1998 (Não Ficção) 

 Metodologia e Ideologia do trabalho Social - 1998 (Não Ficção) 

 Saber profissional e Saber Institucional - 1998 (Não Ficção) 

Editora - Universa 

Livro - ano (gênero) 

 Desafios do Envelhecimento: vez, sentido e voz - 2005 (Não Ficção - Gerontologia) 

obs: organizado em parceria com Altair Macedo Lahud Loureiro e conta com a colaboraç o de mais dez especialistas na área 

Editora - Viveiros de Castro Editora Ltda 7 Letras 

Livro - ano (gênero) 

 Letra Viva - 2006 (Ficção Poemas) 

 feito em parceria com Marta Helena de Freitas 

 

 
Autor - Will Ferguson 
Editora - Companhia das Letras 

Livro - ano (gênero) 

 Ser Feliz - 2003 (Ficção - Romance) 

 

 
Autor - William Gibson 
Editora - Conrad Livros 

Livro - ano (gênero) 

 Idoru -1999 (Ficção - Romance) 

Editora - Aleph Publicações e Assessoria Pedagógica Ltda 

Livro - ano (gênero) 

 Neuromancer - 2003 (Ficção - Romance) 

 Reconhecimento de Padrões - 2004 (Não-ficção - Literatura) 

 

 

Autor - Yann Martel 
Editora - Rocco 

Livro - ano (gênero) 

 A Vida de Pi - 2004 (Ficção - Romance) 

 

 
Autor(a) - Antologia (vários autores) 
Organizado por Núbia J. T. Hanciau, A. Bélanger e S. Dion 

Editora - Editora da FURG 

Livro - ano (gênero) 

 A América Francesa: introdução à cultura quebequense - 1999 (Não Ficção - Ensaios sobre Cultura) 

 

 
Autor(a) - Antologia (vários autores) 
Organizado por Núbia J. T. Hanciau, Eliane Campello e Eloína Prati dos Santos 

Editora - Editora da FURG 

Livro - ano (gênero) 

 A Voz da Crítica Canadense no Feminino - 2001 (mistura de Não Ficção - Crítica Literária; e Ficção Contos, Ensaios, Jornal 

de viagem) 

 

 
Autor(a) - Antologia (vários autores) 
Tradução: Hebert Holler, Laudici Fernandes, Moacyr Júnior e Normélia Parise 

Coordenado por: Zilá Bernd e Eloína Santos 

Editora - Editora da UFRGS 

Livro - ano (gênero) 

 Canadá: Imagens de um País - 1994 (Ficção - Contos) 

 

 

Autor(a) - Antologia (vários autores) 
 

Coordenado por: Eloína P. dos Santos e D. Almeida Silva 

Editora - Editora da UFRGS 

Livro - ano (gênero) 

 Ficções do Canadá Contemporâneo - 1998 (Ficção - Contos) 

 

 
Autor(a) - Organizado por Maria Bernadette Porto. Bouchard Lori Saint-Martin, Eurídice Figueiredo, Zilá Bernd, Véra Lúcia 

dos Reis, Núbia Jacques Hanciau, 
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Colaboradores: Gérard Sigrid Renaux, Sandra Regina Goulart de Almeida,Eloína Prati dos Santos 

Editora - Editora da UFF 

Livro - ano (gênero) 

 Fronteiras, Passagens, Paisagens na Literatura Canadense - 1999 (Ficção - Contos) 

 

 

Autor(a) - Antologia (vários autores) 
Organizadora: Stella E. O. Tagnin 

Editora - Olavobrás 

E-mail: olavobras@superig.com.br 

Livro - ano (gênero) 

 Lá do Canadá: contos - 2002 (Ficção - Contos) 

  

 

 
Autor(a) - Antologia (vários autores) 
Tradução e Seleção de Álvaro Faleiros 

Editora - Nankin Editorial 

Livro - ano (gênero) 

 Latitudes: 9 poètes du Québec/9 Poetas do Quebec - 2002 (Ficção - Poemas) 

 

 
Autor(a) - Antologia 
Organizador: Miguel Nenevé 

Editora - ABECAN 

Livro - ano (gênero) 

 Poemas escolhidos de Penn Kemp - 2004 (Ficção - Poemas) 

 

 
Autor(a) - Antologia (vários autores) 
Tradução: Hebert Holler, Laudici Fernandes, Moacyr Júnior e Normélia Parise 

Coordenado por: Zilá Bernd e Joseph Melançon 

Editora - Editora da UFRGS 

Livro - ano (gênero) 

 Vozes de Quebec - 1991 (Ficção Contos e Relatos) 

 

 
Autor(a) - Antologia 
Organizadores: Cláudia Xatara e Nelson Luís Ramos 

Editora - Ativa Company Editora e Arte 

E-mail: ativaeditora@terra.com.br 

Livro - ano (gênero) 

 Chanson Vivante Os grandes sucessos atuais da música francesa e canadense (Não Ficção - Música) 

 

* Publicações esgotadas. 

A Associação Brasileira de Estudos Canadenses (ABECAN) promove a publicação de livros organizados, traduzidos e escritos por seus associados. A lista encontra-se 

em sua página: www.abecan.com.br. 

 
Data da última atualização: 

2009-01-29 
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