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RESUMO 

 

Este trabalho tem como objetivo apresentar uma nova abordagem da imagem do estrangeiro, 

entendendo-o como uma representação do Outro. Propomo-nos a analisar a figura do 

estrangeiro sob a perspectiva da tradução intersemiótica e cultural, tendo como objeto a 

representação desse sujeito no filme quebequense Le Survenant (2005), inspirado no romance, 

cuja primeira edição data de 1945, escrito por Germaine Guèvremont. Nesse sentido, os 

estudos desconstrutivistas nos fornecem reflexões importantes para a compreensão do 

discurso do Outro. Partilhamos aqui nosso pensamento de que a estrangeiridade pode ser 

traduzida através da leitura do Outro, sempre levando em conta que este Outro é apenas uma 

representação enraizada no imaginário coletivo. Essa é uma leitura de que o Outro ameaça as 

verdades estabelecidas numa comunidade, em que o estrangeiro é esse Outro que provoca 

conflitos entre pensamentos que se chocam. A partir da interpretação de que os discursos se 

organizam em função de uma identidade predeterminada, observa-se que as identidades se 

constroem por meio da alteridade. Assim, sendo o discurso uma linguagem, ele sofre todas as 

implicações que as identidades dos sujeitos desses discursos representam. Neste âmbito, uma 

reflexão sobre o papel da alteridade na tradução torna-se necessária.  

 

Palavras-chave : Le Survenant, estrangeiro, o Outro, tradução intersemiótica, alteridade. 
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RÉSUMÉ 

 

Ce travail a le but de présenter une nouvelle approche de l’image de l’étranger en tant qu’une 

représentation de l’Autre. Nous nous proposons d’analyser la figure de l’étranger sous la 

perspective de la traduction intersémiotique et culturelle, ayant comme objet la représentation 

de ce sujet dans le film québécois Le Survenant (2005) inspiré du roman, dont la première 

parution date de 1945, écrit par Germaine Guèvremont. Dans ce sens-là, les études 

déconstrutivistes nous fournissent des réfléxions importantes pour la compréhension du 

discours de l’Autre. Nous partageons ici notre pensée que l’étrangeté peut être traduite à 

travers la lecture de l’Autre, tout en tenant compte que cet Autre-ci n’est qu’une 

représentation enracinée dans l’imaginaire colective. C’est une lecture qui considère l’Autre 

menace les verités établises dans une communauté, où l’étranger est cet Autre qui engendre 

les conflits entre des pensées qui se heurtent. À partir de l’interprétation que les discours 

s’organisent en fonction d’une identité prédéterminée, on observe que les identités se 

construisent par le biais de l’altérité. Ainsi, étant le discours un langage, il subira toutes les 

contraintes que les identités des sujets de ces discours représentent. Dans ce domaine, une 

réfléxion sur le rôle de l’altérité dans la traduction devient nécessaire.  

 

Mots-clés : Le Survenant, étranger, l’Autre, traduction intersémiotique, altérité. 
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INTRODUÇÃO 

 

A figura do Outro tem sido um tema muito problematizado pelos estudos culturais. O 

Outro suscita a dessedimentação do sujeito moderno, levando-o a reinventar a sua própria 

identidade. Vários são os estudos que abordam o Outro sob a forma do rejeitado, do excluído, 

do diferente em relação a uma dada comunidade cultural, que sempre o enxerga como um 

estrangeiro em meio aos seus.  

 As literaturas das zonas consideradas marginais ao centro literário europeu têm dado 

atenção a esse aspecto. Isso porque nelas se evidenciam as marcas que um passado de 

exclusão da diferença, engendrado muito em função de um processo de colonização dessas 

zonas, impregnadas na memória das comunidades colonizadas. Rejeita-se o Outro não só 

porque ele é diferente, mas também porque ele ameaça a identidade construída sob os pilares 

da colonização. Quem é o Outro? Aquele que desestabiliza a ordem. Como ele aparece? No 

ser excluído, supostamente domesticável e subjugado ao lugar de estrangeiro. Antes de tudo, 

o estrangeiro é um ser à margem.  

A literatura quebequense, tem se ocupado há bastante tempo desse assunto. O 

estrangeiro paira no imaginário quebequense ainda hoje, o que tem levado vários 

pesquisadores a tratá-lo como um mito. Porém, é certo que o mito é uma representação, 

proveniente do desejo dos homens de buscar modelos nos quais se espelharem e assim, 

sentirem-se mais perto do divino. Se a literatura ajuda a fundar o mito, nela também está a sua 

desconstrução.  

A obra literária, nesse âmbito, ajuda a construir o mito, ao mesmo tempo em que 

revela a fragilidade dessa construção. É preciso reverter a perspectiva, desvelando as 

estruturas subjacentes a essa imagem construída no imaginário coletivo. Só assim, nos 

permitiremos uma nova apreensão do próprio mito. Não mais como uma figura estanque, mas 

uma imagem que se desfaz a cada tentativa de representá-lo.     

Os estudos literários hoje vão muito além de uma mera perspectiva estruturalista. Não 

se pode mais compreender uma obra literária excluindo da sua análise os intertextos que 

compõem o seu discurso. Torna-se então imprescindível a adoção de novas abordagens para a 

obra literária, uma delas tem sido a tradução. No entanto, a tradução já não é mais apreendida 
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apenas enquanto técnica que, supostamente isenta de influências culturais, buscaria transpor, 

com fidelidade, textos de uma língua para outra.  

Desde que Roman Jakobson estabeleceu os três diferentes tipos de tradução - a 

intralingual, a interlingual e a intersemiótica – os teóricos da área têm se debruçado sobre as 

possíveis relações entre a tradução e as outras áreas da linguagem, dentre as quais o cinema 

tem recebido grande atenção. As adaptações cinematográficas de obras literárias demonstram 

que o estudo da obra literária já ultrapassou o registro escrito, evidenciando um campo rico e 

em fase de maturação que deve ser explorado.   

Optamos, pois, em realizar a análise da adaptação fílmica do romance Le Survenant de 

autoria de Germaine Guèvremont (doravante G.G.) - duas obras quebequenses, homônimas, 

ainda não traduzidas para o português e que permanecem estrangeiras à comunidade 

leitora/espectadora brasileira. Tomamos como objeto a leitura construída sobre o sujeito 

estrangeiro na adaptação fílmica realizada em 2005, que se inspira no texto de Germaine 

Guèvremont, primeiramente publicado em 1945 e reeditado em 1958.  

Entendemos que, ao ser adaptado para o cinema em 2005, o romance Le Survenant, 

ganhou uma “sobrevida” dentro do imaginário quebequense, representando desta maneira 

uma tradução contemporânea da imagem do estrangeiro construída no início do século XX. 

Hall (2006) já nos aponta a noção de que a tradução torna-se hoje uma possibilidade para o 

diálogo entre culturas, num momento em que o sujeito vê-se fragmentado em diversas 

identidades, resultado do processo de globalização que a modernidade legou.  

Em nossa abordagem, o estrangeiro – que é por vezes rotulado como estranho ou 

desconhecido – representa um agente em contato com diversas culturas, que promove 

mudanças não só na comunidade que o recebe como em si mesmo. Esse estrangeiro é, pois, o 

Outro, que se contrapõe a um Si, sendo por isso objeto de fascínio e de desprezo ao mesmo 

tempo. Para termos acesso a esse Outro, o estrangeiro, realizamos uma leitura da sua imagem 

segundo as verdades incutidas em nossa cultura de origem. A essa leitura damos o nome de 

tradução. Uma tradução do Outro para Si, que ocorre por meio do confronto entre as verdades 

desse Outro e as verdades do Si, numa constante busca pelos significados que esse Outro pode 

assumir. 

Gentzler (2009) defende essa abordagem ao apresentar a concepção de Foucault sobre 

a existência do inaudível no processo de tradução, algo que permanece mudo e que só seria 
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revelado pela tradução. Sendo assim, segundo Gentzler, “para pensar o ‘Outro’ em termos 

foucaultianos – isto é, pensamento pré-metafísico – é preciso fazer uma tradução” (2009, 

p.194). Neste sentido, convém dizer que “a moldagem e a remoldagem de relações espaço-

tempo no interior de diferentes sistemas de representação têm efeitos profundos sobre a forma 

como as identidades são localizadas e representadas” (HALL, 2006, p. 71). 

Entendemos, portanto, que, no processo de conhecimento do Outro, o que realizamos 

pode ser denominada tradução. Deciframos o Outro pelas imagens que ele nos apresenta, 

porém ainda resta nele algo de intocável e é deste ponto que nos valemos para atribuir-lhe 

rótulos ou subjugá-lo. O que existe no Outro não é senão algo que lhe é atribuído, pois assim 

como lemos esse Outro, que nos é estrangeiro, somos lidos por ele, para quem também somos 

estrangeiros.  

Os estudos desconstrutivistas também nos fornecem reflexões para uma nova leitura 

desse Outro, sugerindo, como Derrida bem delineia em Lettre à un ami japonais (1985), “um 

gesto anti-estruturalista”, que desloca e refundamenta as estruturas do pensamento moderno. 

Hoje, em lugar de uma rotulação do Outro, um movimento de sedimentação e esvaziamento 

do conhecimento sobre ele, seguimos numa corrente que revisa esse conhecimento. Que 

problematiza e reconstrói o rótulo, buscando um novo significado para ele. Entendemos, pois, 

que o Outro é um dos grandes provocadores do pensamento pós-moderno, na medida em que 

se confronta com o pensamento sedimentado ainda hoje na sociedade.  

A imagem que se controi desse Outro resultaria de uma tensão entre identidades 

divergentes. É um conflito baseado no banimento da diferença em relação à uma identidade 

que, supostamente, foi construída sem a participação do Outro. Neste sentido, as imagens 

funcionam como testemunhos de uma “violência”, presente na relação conflituosa entre essas 

identidades. Seria uma violência simbólica, que tem lugar na significação do oposto, i.e., na 

imagem que se elabora dentro de uma comunidade sobre o Outro. As imagens seriam, 

portanto, experiências de representação sígnica que ocorrem no seio de uma cultura sobre a 

cultura alheia. Cabe aqui um questionamento: como representar o Outro nos dias de hoje sem 

que essa representação, que é uma construção simbólica da sua imagem, não culmine numa 

violência à sua identidade? Para Bertrand Gervais (2010), é no pós que uma leitura sobre a 

violência experimentada no passado atinge seu maior poder de representação. Isso porque, no 

momento em que a experiência da violência é vivida ocorreria o que Gervais chama de 

“síncopes cognitivas” que esvaziam a capacidade dos sujeitos de compreensão do mundo: 
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“Na realidade, a violência só é compreendidade no seu após, quando saímos de seus primeiros 

círculos e podemos enfim examinar o seu alcance. Antes de sair dela, é o reino do ilegível e, 

por conseguinte, do indizível” (2010, p. 9).  

Representar o Outro, hoje, é revisitar o passado em que esse Outro se manifestou, 

dando a ele uma nova possibilidade de significação. Em outros termos, é trazer à tona toda 

uma experiência de conflito em que esse Outro se fez presente. Essa experiência se inscreve 

na história dos sujeitos que se confrotaram a esse Outro e que inseriram em sua memória 

diversos sentidos para a experiência de conflito, ou seja, de violência, que viveram. Assim, 

representar o Outro hoje é dar novo sentido à memória desses sujeitos, inserindo na análise da 

sua experiência de violência novas significações. Significações essas que só se tornam 

possíveis quando se passa da experiência à releitura. Significa dizer que é no futuro que a 

compreensão do passado acontece de fato, é onde as imagens inscritas nas memórias dos 

sujeitos desse passado são reapresentadas, reconstruídas, ressignificadas. Surgem assim novos 

testemunhos para a mesma experiência que constróem novas imagens desse Outro. 

Nessa perspectiva, os estudos em tradução cultural e intersemiótica compõem um 

campo em desenvolvimento para a compreensão do Outro. Um campo que nos dá a 

possibilidade de ler o Outro em outra linguagem e/ou outra cultura. A adaptação 

cinematográfica, entendida como um processo de tradução intersemiótica, se enquadra nesse 

domínio. Ela passa a ser dubiamente qualificada: ao passo que domestica um texto de outro, 

ela provoca estranhamento, pois, se tratando de um processo tradutológico, implica em 

transformações, que nem sempre coincidirão com os limites delineados pelo texto de partida, 

o texto de um Si.  

É o que Lauro Amorin (2005) conclui ao discutir as noções de Venuti acerca da 

tradução. Segundo Amorin, a própria noção de tradução já seria contraditória, pois ela seria, 

ao mesmo tempo, domesticação e estranhamento. Em sua concepção, o ato de traduzir implica 

em lançar-se ao conhecimento desse Outro, configurando uma “aproximação em relação 

àquilo que se traduz, em direção ao objeto de desejo do conhecimento, o estrangeiro, o não-

conhecido” (AMORIN, 2005, p. 112). Em resumo, Amorin confirma que “conhecer o Outro 

é, fundamentalmente, torná-lo inteligível, mesmo que nosso único objetivo seja apresentá-lo 

em toda a sua ‘estrangeiridade’” (ibid., p.113).  

Nosso foco está, pois, no significado do estrangeiro, aqui entendido como um ser 

dotado de consciência e que pode representar por si mesmo, através da reflexão, a realidade 
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em que se insere (TOMÈS, 2005). Partimos da premissa de que o significado do estrangeiro 

se transforma a cada representação que se faz desse sujeito. Seu significado é uma construção 

sígnica que resulta de um processo de leitura da sua imagem, a partir das convenções da 

cultura em que esse estrangeiro é lido. Nesse sentido, o significado dado ao sujeito na obra 

cinematográfica Le Survenant pode não corresponder ao significado que lhe é dado na obra 

literária. E se corresponde, é porque o significado foi ampliado, refeito, acrescido.  

Portanto, não é na obra de partida que buscamos o significado do estrangeiro, mas na 

sua representação mais recente, a adaptação fílmica. Neste sentido, é correto afirmar que esse 

significado estaria implícito numa “trama das convenções” que terminam por determinar, o 

perfil, os desejos, as circunstâncias e os limites do próprio leitor (ARROJO, 1992) e não numa 

pretensa intenção do autor. Os significados são, portanto, desvelados no processo lógico que 

tenta extrair do texto, ou da imagem, os índices que comprovam essa significação. Seria, por 

assim dizer, um processo de tradução. 

 Podemos dizer que a adaptação Le Survenant (2005) está para uma tradução 

intersemiótica do romance de Guèvremont, tal como este romance está para uma tradução 

cultural do Québec no princípio do século XX. São leituras suplementares do Québec de 

outrora, que tentam dar conta, à sua maneira e à sua temporalidade, de uma memória coletiva 

implícita nas trocas sociais da comunidade quebequense. Convém, então, recorrermos às 

palavras de Michel Shneider (1990), para quem “a própria memória é uma forma da 

imaginação, uma ficção que reescreve os vestígios deixados, enquanto a imaginação, por mais 

criativa que seja, procede da lembrança daquilo que não se produziu” (p. 19). 

 A memória, nessa perspectiva, é revisada à medida que a história, ou seja, a 

experiência vivida no passado, é repaginada. Não se pode pensar a memória sem recair numa 

reescritura dela mesma. Da mesma forma, não se pode pensar um objeto sem se pensar sobre 

o sujeito que o lê. Concordamos então que, ao nos propormos a pensar o estrangeiro, estamos 

a pensar a nós mesmos e somos levados a nos redescobrir em nossa estrangeiridade. Essa 

noção, longe de ser uma aporia, é a certeza de que nossa análise não se finda em si mesma, 

mas contribui para iluminar novos aspectos sobre o nosso objeto de estudo. 

 Tal afirmação nos remete à perspectiva de Derrida (2010) acerca dos rastros que se 

imprimem no texto. Marcas que por vezes passam despercebidas, mas onde encontraríamos a 

chave para uma redescoberta do texto, para assim podermos reescrever esse texto de modo a 

evidenciar o que ficou implícito. Um trabalho de busca pelo que poderia ser dito, segundo 
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uma nova perspectiva. Creio ser esse o programa delineado por Derrida, ao propor a 

desconstrução como guia para o pensamento contemporâneo.  

 Neste sentido, pensar a identidade nos dias de hoje significa refletir sobre o papel do 

Outro na constituição do sujeito, na busca constante de se reescrever para si mesmo. Significa 

admitir também uma alteridade para si e permitir que o Outro se expresse dentro de nós. Isso 

implica um exercício de desconstrução da identidade com o fim de reescrevê-la. E o que nos 

inquieta em todo esse processo é perceber que esse exercício é o que tem regido as relações 

sociais ao longo da história.  

 Apresentamos aqui o resultado de um trabalho de pesquisa bibliográfica e de reflexões 

que pretende verificar como esse sujeito estrangeiro é lido atualmente e quais as implicações 

que a sua presença traz para uma comunidade que se mantém alheia às transformações 

sociais. Discutiremos a priori a noção de estrangeiridade, tendo como foco a representação do 

sujeito estrangeiro na comunidade canadense francesa. Passaremos, assim, por uma análise da 

imagem do coureur de bois, que entendemos ser uma representação do estrangeiro construída 

pela comunidade canadense francesa e que aparece representada no romance escrito por 

Germaine Guèvremont através da personagem principal Survenant.  

Num segundo momento, traçaremos um contraste entre a representação do sujeito 

estrangeiro no romance escrito com a sua releitura na obra cinematográfica homônima que 

data de 2005. Mostraremos como a imagem do coureur de bois é reconfigurada na adaptação 

fílmica, de maneira a desconstruir a noção de que o estrangeiro - representado na personagem 

Survenant – é apenas uma reconfiguração do mito do coureur de bois. Apresentaremos a ideia 

de que o estrangeiro é uma imagem que construímos do Outro, baseada na exclusão da 

diferença. Discutiremos como esse esforço de exclusão da diferença é uma tradução do medo 

do desconhecido, que se instaura numa dada comunidade – no caso, a comunidade interiorana 

do Québec de 1910. Na oportunidade, trataremos da tradução como uma leitura do Outro que, 

por ser um exercício ao mesmo tempo de domesticação e estranhamento, implica numa 

reconstrução de identidades. Entendendo a tradução como uma atividade de alteridade, ou 

seja, que acontece no choque entre sujeitos estrangeiros para si mesmos, buscamos iluminar a 

noção de que a tradução é também uma forma de recuperação e ressignificação da memória. 

Nesse sentido, nos foi imperativa a necessidade de tradução para o português dos diálogos do 

filme Le Survenant, bem como dos trechos do romance que foram ressignificados na referida 

adaptação. Com o intuito de minimizar a dificuldade do leitor em consultar os trechos na sua 
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língua de origem, decidimos condensar as notas referentes aos diálogos do filme que se 

encontram sinalizadas ao final deles. Com isso, tentamos resguardar a esteticidade do nosso 

texto. Salientamos ainda que os trechos das obras teóricas, em língua estrangeira, que se 

encontram citados neste trabalho recebem a nossa tradução. 
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1 Capítulo 1: REPRESENTAR A DIFERENÇA  

1.1 A ESTRANGEIRIDADE COMO REPRESENTAÇÃO SOCIAL DO CANADENSE FRANCÊS 

 

O estrangeiro não é necessariamente aquele que chega num lugar que não é o seu de 

origem. Não diz respeito apenas a quem pertence ou não a uma dada comunidade cultural. O 

estrangeiro é quem costumamos chamar de outro, diferente, estranho. É a diferença em 

embate, que reflete uma necessidade inerente ao homem: a necessidade de mudança.  

O termo estrangeiro nos sugere algo que não é nosso, algo alheio, de outro, ou seja, 

que não faz parte de nós, um elemento externo. Entendemos que esse estrangeiro é externo, 

porém não ao indivíduo, mas sim a uma concepção confusa da nossa própria identidade. Ele, 

o estrangeiro, entra em cena nas trocas sociais. O indivíduo não é imune a essas trocas. Elas 

se refletem nesse indivíduo, levando-o por vezes a modificar-se naquilo que considera ser a 

sua identidade. Nessa perspectiva, questionamos: existiria então um espaço dentro do 

indivíduo para o diferente, para o Outro? Entendemos ser possível existir um lugar, dentro dos 

indivíduos, em que o Outro fala. Pretendemos, pois, lançar um olhar sobre a questão tendo a 

figura do estrangeiro como objeto de estudo, a partir da análise da adaptação cinematográfica 

Le Survenant.  

O estrangeiro instaura a condição de não-pertencente, da qual ele mesmo se torna 

refém. Esse sentimento de não-pertencimento se traduz numa constante sensação de 

estranheza que emerge das trocas sociais entre o estrangeiro e seu outro. Essa condição se 

configura numa forma aberta de estar no mundo, acarretando numa estrangeiridade constante. 

Conforme Bernadette Porto (2007), “descobrir o Outro em si mesmo é tomar consciência de 

sua própria incompletude e de seu inacabamento. É saber que é impossível para uma pessoa 

resumir-se a uma só face identitária” (p. 138). A estrangeiridade não diz respeito, assim, 

apenas ao pertencimento (ou não) de um indivíduo ao território por ele habitado. Podemos ir 

além e enxergar a estrangeiridade como a tomada de consciência de que todos figuramos 

como estrangeiros em algum momento.            

Para Antônio Cunha (1999, p. 333), o adjetivo estrangeiro remonta ao termo em latim 

extrãneus: “adj.sm.’de ou relativo a nação diferente daquela a que se pertence’ […]”(1999,p. 

333). Este termo também pode ser apreendido pela definição de outro adjetivo, estranho, que, 

segundo Cunha indica algo “extraordinário, raro, maravilhoso”. A mesma definição é 

encontrada no Novo Aurélio: 
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[Do fr. ant. estrangier (atual étranger) < lat. extraneus, ‘estranho’(q.v.)]. 

Adj. 1. De nação diferente daquela a que se pertence; 2. Relativo ou 

pertencente a, ou próprio de estrangeiro; 3. Diz-se de país que não é nosso; 

4. P.us. Que é de outra região, de outra parte, ainda que pertencente ao 

mesmo país; ádvena, forasteiro, estranho [...]. (Novo Aurélio, 2004, p. 834)  

 Interessante notar ainda que o termo “estrangeiro” encontra suas raízes no francês 

antigo (“estrangier”), tendo surgido nessa língua no século XIV para designar os bárbaros que 

chegavam ao reino de Marselha, que posteriormente seria agregada ao Reino da França (Le 

Nouveau Petit Robert, 2002. p. 970). Dessa maneira, o vocábulo estrangeiro teria sido 

transplantado da França para a Nouvelle France (atual Québec), durante o período colonial, 

desta vez para designar os exploradores franceses que chegavam no lugar trazendo consigo a 

língua francesa. A língua (francesa) é, pois um dos importantes legados deixados pela França 

em território canadense, configurando-se ainda como uma língua de resistência dos colonos 

franceses do século XVIII frente à posterior colonização britânica, conforme veremos a 

seguir.   

Por mais de dois séculos, os herdeiros dos primeiros colonos franceses a ocupar as 

terras da América do Norte formaram uma coletividade em que a língua francesa e a crença 

católica foram fatores de diferença em relação ao elemento britânico que os controlava. Nesse 

período, nasceria uma visão de coletividade canadense francesa. A ideia da existência de uma 

sociedade canadense francesa viria a ocupar o primeiro plano já no início do século XIX. 

Já no século XX, com a modernização da província do Québec durante a Segunda 

Guerra Mundial, que intensificou as trocas comerciais entre o Québec e os britânicos, a 

população canadense francesa via-se cada vez mais em contato com uma cultura estrangeira. 

Uma sensação de ameaçada diante dessa cultura alheia passou a pairar nessa comunidade, que 

já no século XIX assistia à forte presença da cultura estadunidense em seu território. Com a 

Segunda Guerra, essa presença seria acentuada, principalmente no que se refere aos meios de 

comunicação desenvolvidos pelos americanos para interceptar mensagens de grupos inimigos. 

É quando a produção artística e intelectual canadense francesa funda a ideia de uma 

“nacionalização do imaginário” no Québec, instaurando assim o debate entorno de uma 

pretensa cultura quebequense, conforme assevera Ana Rosa Ramos, no artigo “Para onde vai 

o Québec?”: “[…] esse objetivo transforma-se rapidamente em nacionalização do 

imaginário, ou seja: a primeira verdadeira História nacional, um repertório nacional de 

literatura, o estabelecimento de uma iconografia nacional” [negritos da autora] (1995, p. 85). 

É portanto, um momento de (re)fundação de mitos para a memória quebequense.  
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Na tentativa de promover mudanças no governo da época, ainda intimamente ligado à 

Igreja Católica, os canadenses franceses empreenderam uma mudança em seu estado de 

espírito, conhecida como a Révolution Tranquille, que ganhou força nos anos 1960. Uma 

empreitada que resultou na laicização da gestão dos interesses da comunidade canadense 

francesa, com um novo regime para a província. O cineasta Jacques Godbout (PATRY, 

FAUCHER, DAUDELIN, 1971, p. 19) nos resume assim esse novo estado de espírito: 

Em primeiro lugar, esta noção de consciência: os quebequenses, com a morte 

de Duplessis (1959), reconhecem que ele os manteve fora da história, ou, se 

quisermos, numa história sonhada, a história morta. Eles tomam subitamente 

consciência que dormiram, e querem num só golpe recuperar o tempo 

perdido, donde a "Revolução Tranquila", isto é, uma tentativa inacreditável 

de se inserir numa ideologia que fosse outra que a da sobrevivência.
1
 

Foi nesse período que a comunidade do Québec se estabeleceu enquanto Estado-

Providência, com maiores poderes políticos, mas também com uma língua e cultura 

“próprias”. Foi, acima de tudo, um período de mudanças profundas na conjuntura cultural e 

social do Québec, configurando um momento de afirmação de uma herança da identidade 

canadense francesa que passaria a se representar como uma identidade quebequense. A então 

comunidade quebequense era composta, em sua maioria, de descendentes dos primeiros 

colonos franceses em solo americano. Desta forma, a comunidade quebequense buscaria erigir 

novos pilares identitários no diálogo com uma herança cultural de base francesa, notada desde 

o século XVIII nas práticas culturais dos canadenses franceses.  É o que afirmam Jacques 

Lacoursière e Jacques Mathieu:  

Os primeiros imigrantes franceses em território canadense trouxeram com eles 

boa parte do que hoje forma o imaginário tradicional. Gestos e 

comportamentos, costumes e crenças se inspiraram em seu sistema de valores, 

enunciador de estratégias de vida e de atitudes
2
. (MATHIEU; 

LACOURSIERE, 1991, p. 41)
 
 

   Assim, o termo estrangeiro continuaria a designar para o quebequense comum, por 

uma transplantação das práticas canadenses francesas de outrora, o sujeito não pertencente à 

cultura canadense francesa de origem. A esse estrangeiro, não raro, atribuia-se então o rótulo 

de survenant, conotação pejorativa, implicando na sua rejeição por parte dos canadenses 

                                                           
1
 Tout d’abord cette notion de conscience: les Québécois, à la mort de Duplessis (1959), reconnaissent que celui-

ci les a maintenus hors de l’histoire, ou, si l’on veut, dans l’histoire rêvée, l’histoire morte. Ils prennent tout à 

coup conscience qu’ils ont dormi, et veulent d’un coup rattraper le temps perdu, d’où la “Révolution Tranquille”, 

c’est-à-dire une tentative incroyable de s’insérer dans une idéologie qui soit autre que celle de survivance. 
2
 Les premiers immigrants français sur le territoire québécois ont apporté avec eux une bonne partie de ce qui 

forme aujourd’hui l’imaginaire traditionnel. Gestes et comportements, coutumes et croyances se sont inspirés de 

leur système de valeurs, énonciateur de stratégies de vie et d’attitudes. 
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franceses, agora quebequenses. A rejeição à presença desses sujeitos outros nessa comunidade 

refletiria a sensação de ameaça eminente, traduzida no medo que esse Outro provocava. O 

estrangeiro era então visto como esse Outro que ameaçava a cultura canadense francesa, 

sendo por isso hostilizado e digno de desconfiança. 

Entretanto, não se pode deixar de assinalar, que os povos britânicos (ingleses, 

escoceses, irlandeses) também deixaram suas “marcas” em território quebequense. Dos 

ingleses, o Québec herdou, entre outros costumes, as regras esportivas, o hábito de receber 

convidados para um jantar, bem como a maneira de se portar à mesa, além da tradição de 

celebrar o halloween e dos votos de Natal (MATHIEU; LACOURSIERE, 1991). Já dos 

escoceses, o Québec teve forte influência em sua culinária, a exemplo do curling, das panelas 

reforçadas para grandes refeições e o porridge. Os quebequenses receberam, por sua vez, dos 

irlandeses a prática do consumo do uísque para acompanhar a festividade do Saint-Patrick, ao 

som de violões e de passos de dança. Os irlandeses ainda exerceram papel crucial no ensino 

do catecismo ao impulsionarem a tradução para o francês do evangelho inglês de Baltimore 

em 1886.  Em suma, são inúmeras as contribuições desses povos para a constituição da 

sociedade quebequense, conforme asseguram Lacoursière e Mathieu:  

No total, o legado britânico é muito mais considerável do que se poderia 

imaginar de início. Frequentemente permanecidos implícitos, elementos 

culturais integrados à legislação, ao folclore, à arquitetura e aos hábitos 

alimentares tiveram, como por resguardo, papel na identidade canadense 

francesa
3
. (1991, p. 125) 

Todavia, não só de colonizadores britânicos e de colonos franceses fez-se a cultura 

quebequense atual. Os povos ameríndios, que ali viviam muito antes da chegada dos europeus 

em solo canadense, tiveram grande participação na construção da identidade quebequense. 

Vistos pelos colonos como selvagens, os ameríndios foram obrigados a aprender as regras e 

costumes franceses. Em contrapartida, o ameríndio ensinou ao europeu a sobreviver no 

território inóspito do Québec, onde o frio polar seria o primeiro grande desafio a ser superado 

pelos colonos.  

Vemos então que a comunidade que hoje habita o Québec encontra suas origens num 

processo de mestiçagem. Trata-se, assim, de um processo de intercâmbio e assimilação 

                                                           
3
 Au total, l’apport britannique est beaucoup plus considérable qu’on ne l’aurait soupçonné au départ. Souvent 

restés implicites, des éléments culturels intégrés dans la législation, le folklore, l’architecture et les habitudes 

alimentaires ont joué, comme par mégarde, un rôle dans l’identité canadienne-française. 
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cultural dos vários outros que vieram a povoar o território do Québec e que se traduz numa 

identidade híbrida, construída no diálogo (nem sempre harmonioso) com a diferença.   

Nessa perspectiva, a população quebequense hoje deve ser considerada segundo as 

inúmeras influências que sofreu ao longo da sua história. Contestar a presença do Outro, do 

estrangeiro, numa comunidade que nasceu da assimilação entre diferentes culturas, torna-se, 

no mínimo, contraditório.  Assim sendo, a noção de estrangeiridade configura uma 

representação para a comunidade quebequense, que, num processo contínuo de repulsa e de 

assimilação, aprenderia com esse Outro.  

Entendemos que a noção de estrangeiridade se caracterizaria pela situação do 

estrangeiro dentro de uma comunidade cultural que o rejeita, o julga e o desqualifica enquanto 

sujeito. O estrangeiro é segregado e desnaturalizado, como se o fato de não ser “um dos 

nossos” o impedisse de ser alguém dentro da comunidade. O estrangeiro é tido como outro, 

que não nos conhece e que é impassível de domesticação. Deve, segundo essa lógica, ser 

banido dessa comunidade, que se pretende única e privada das outras. A estrangeiridade se 

consuma, assim, nessa forma de estar no mundo enquanto estrangeiro, isto é, no lugar do 

Outro.  

Desse ponto de vista, como podemos entender a representação desse sujeito outro, 

denominado estrangeiro, nos dias atuais? O estrangeiro é hoje percebido da mesma forma? 

Como a alteridade, que sobrevém do contato com o estrangeiro, estaria representada em dois 

momentos diferentes, ou seja, no romance Le Survenant cuja publicação data de 1945 e em 

sua adaptação fílmica, datada de 2005, 60 anos após a publicação da referida narrativa 

literária? Nessa perspectiva, cabe-nos analisar a imagem do estrangeiro na adaptação 

cinematográfica - realizada em 2005, pelo cineasta canadense Érik Canuel (1964-) - inspirada, 

por sua vez, no romance Le Survenant (1945), de autoria da escritora quebequense Germaine 

Guèvremont (1893-1968).  

Um dos primeiros questionamentos a que somos remetidos diz respeito à tradução 

literal do termo Survenant (nome da personagem principal do romance que intitula também a 

sua adaptação) em português. A ausência desse termo em dicionários de tradução francês-

português nos convocou a uma breve pesquisa em dicionários de língua francesa, no intuito de 

verificar como esse termo poderia ser melhor compreendido como expressão particular de 

uma prática cultural  de herança canadense francesa, posteriormente quebequense.  
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Quer no Le Nouveau Petit Robert (2002), quer no Dictionnaire étymologique et 

historique du français (1994), verificamos que o termo survenant, assim grafado, não aparece, 

fator que nos remeteu à análise etimológica e morfológica do vocábulo: temos, portanto, o 

prefixo sur - cuja definição do Dictionnaire étymologique (1994) indica ser um prefixo 

intensificador proveniente do termo latino super (ibid. p.741), que em português resulta no 

prefixo “sobre” (CUNHA, Antônio. Dicionário etimológico Nova Fronteira da Língua 

Portuguesa, 1999. p. 729-730) – e o verbo venir - definido pelo mesmo dicionário como 

decorrente do termo latino venire (1994, p. 803), – adjetivado para venant. Assim: (sur = 

super = sobre) + (venir = venire = vir) = survenir = sobrevir. 

Ainda de acordo com o dicionário Le Nouveau Petit Robert (2002, p. 2534), o verbo 

survenir significa, na linguagem corrente, “chegar ou vir de improviso, bruscamente”, isto é, 

de maneira inesperada, tendo como sinônimos, dentre outros, os verbos apparaître, se 

manifester, se produire, advenir (traduzidos por nós, respectivamente, como: aparecer, 

manifestar-se, (se) produzir, advir). Se acompanhado da preposição à, aplicando-se a 

coisas/objetos, tem como sinônimos: venir après, par surcroît, s’ajouter à, que podemos 

traduzir em português, também respectivamente, como “vir depois”, “por acréscimo”, “juntar-

se ou acrescentar-se a”.       

Tendo em vista as acepções apresentadas, entendemos que o termo survenant seria o 

resultado da adjetivação do verbo survenir, indicando algo ou alguém que aparece 

inesperadamente, precedido de algo/alguém e que potencialmente virá para acrescentar. O 

vocábulo survenir também teria dado origem ao vocábulo survenance, que tem como 

sinônimos apparaître e création. A survenance sugere aqui uma aparição ocasional ou ainda 

um evento criador.    

A questão do nome atribuído ao protagonista é imprescindível para a compreensão do 

que ele representa em nosso corpus. É importante ressaltar que o mesmo nome é mantido na 

adaptação cinematográfica. Outro fato curioso em nosso corpus é a decisão da autora do 

romance em manter o artigo definido Le precedendo Survenant. Ao nomear a personagem 

principal como O Survenant - e não somente como mais um estrangeiro, transeunte, viajante – 

além de dar a esse termo o caráter de substantivo, a autora potencializa o nome do 

protagonista. Ele não é visto como um outro qualquer, mas sim como O estrangeiro, o Outro, 

O survenant. Nessa lógica, o survenant é um provocador de conflitos, pólo gerador de reações 
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ambíguas, mas também é um elemento de criação, de mudanças para os que com ele se 

relacionam.  

 

2.2 UMA OBRA CINEMATOGRÁFICA DE INSPIRAÇÃO LITERÁRIA 

O romance que inspira o filme foi escrito entre 1930 e 1945, período em que o mundo 

testemunhou fatos marcantes, dentre os quais a Segunda Guerra Mundial. Esse período 

exerceu grandes efeitos sobre a literatura quebequense, que se encontrava na encruzilhada 

entre o exotismo (corrente fundada pelos redatores da revista Nigog, onde figuram escritores 

quebequenses como Marcel Dugas e Paul Morin e que valorizava a arte per si) e o 

regionalismo (corrente que buscava inspiração no ambiente bucólico das pequenas cidades 

interioranas do Québec).  

Naquele momento, a literatura produzida no Québec via-se impelida pela modernidade 

a buscar novos horizontes, segundo afirmam Biron, Dumont e Nardout-Lafarge, na obra 

Histoire de la Littérature Québécoise (2010, p.182): […] “Os redatores do Nigog se ocupam 

pouco do contexto social ou político: a guerra, o nacionalismo ou a gripe espanhola não os 

interessa. É a Arte, enquanto atividade específica e superior, que os preocupa
4
”.   

Para os autores, o regionalismo - comumente chamado Terroir pelos teóricos do 

Québec - evocava uma discussão acerca dos valores tradicionais enquanto via para a 

manutenção da ordem social. A família, a mulher gestora do lar, a igreja como reguladora 

social e a supervalorização do trabalho no campo são elementos que compunham a estética do 

Terroir. Com as transformações no cenário político-internacional, o debate literário no 

Québec encontra novo foco, o engajamento social:  

O engajamento torna-se a palavra de ordem dos escritores e dos intelectuais, 

quer estejam voltados para a tradição ou para a modernidade […] O contexto 

internacional pesa mais do que durante os anos eufóricos: o crash de 1929, o 

crescimento do fascismo, o medo do comunismo, os ecos da guerra civil 

espanhola (1936-1939) e depois a Segunda Guerra Mundial têm 

repercussões importantes no Québec
 5

. (Biron et al, 2010. p. 217) 

                                                           
4
 Les rédacteurs du Nigog se soucient peu du contexte social ou politique: la guerre, le nationalisme ou la grippe 

espagnole ne les intéressent pas. C’est l’Art, en tant qu’activité spécifique et supérieure, qui les préoccupe.   
5
 L’engagement devient le mot d’ordre des écrivains et des intellectuels, qu’ils soient tournés vers la tradition ou 

vers la modernité […] Le contexte international pèse plus lourdement que durant les années folles: le krach de 

1929, la montée du fascisme, la peur du communisme, les échos de la guerre civile espagnole (1936-1939) puis 

la Seconde Guerre mondiale ont des répercussions importantes au Québec.   
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No entanto, é com a Segunda Guerra que o Québec se transforma mais intensamente, 

vendo-se obrigado a rever os valores tradicionais até então vigentes, o que se refletirá nas 

correntes literárias da época. Com a ascensão das mulheres à vida profissional e acadêmica, o 

cenário literário muda e o Québec assiste a uma explosão editorial. Uma nova geração de 

escritores e escritoras surge:  

A base social dos jovens intelectuais aumenta e inclui também várias 

mulheres, que agora têm acesso ao ensino superior. Entre o discurso dessa 

elite intelectual e o das elites tradicionais, a distância se estabelece a tal ponto 

que a nova geração começa a denunciar o atraso intelectual do Québec
6
. (ibid. 

p. 218)  

Nesse cenário, o debate entre o terroir e a cidade, entre o aqui e os outros lugares - 

l’ici et l’ailleurs - encontra campo para se desenvolver, revelando uma mudança de paradigma 

intelectual que acarretará numa mistura de estilos da produção literária. Conforme Biron et al 

(2010), em muitos textos veremos o novo passar ao velho, traduzindo-se em obras mistas, 

travestidas como obras tradicionais. Os valores tradicionais serão revistos nessas obras e a 

cena literária se desloca para uma modernidade do pensamento. É em meio a esse turbilhão de 

acontecimentos que Le Survenant é escrito por Germaine Guèvremont.  

Podemos afirmar que Germaine Guèvremont romperia com os valores regionalistas 

provincianos - sobretudo o da valorização da terra e das tradições - vigentes na literatura do 

Québec durante o Terroir (Biron et al, 2010, p. 250): “Em Le Survenant, Germaine 

Guèvremont desloca a questão do romance da terra”
7
. 

Considerado um clássico da literatura quebequense, Le Survenant aborda o conflito 

vivido por uma população tipicamente provinciana que se nega a romper o elo com a tradição 

para abrir-se ao mundo: “Le Survenant põe em cena a oposição, já presente em Maria 

Chapdelaine, entre os sedentários, que representa o pai Didace, e os nômades, incarnados pelo 

Survenant.” 
8
(ibid, p. 248).  

O romance, neste sentido, dialoga com duas representações que forjam a cultura 

quebequense. De um lado temos “os sedentários”, que dentro da cultura do Québec se refere 

aos habitantes da paroisse, cujas atividades estão exclusivamente ligadas à cultura agrícola 

                                                           
6
 La base sociale des jeunes intellectuels s’élargit et inclut aussi plusieurs femmes, qui ont  désormais accès à 

l’enseignement supérieur. Entre le discours de cette elite intelectuelle et celui des elites traditionelles, l’écart se 

creuse au point que la jeune génération commence à dénoncer le retard intellectuel du Québec.   
7
 En Le Survenant, Germaine Guèvremont déplace l’enjeu du roman de la terre. 

8
 Le Survenant met en scène l’opposition, déjà presente dans Maria Chapdelaine [de Claude-Henri Grignon], 

entre les sédentaires, que représente le père Didace, et les nomades, incarnés par le Survenant.  
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tradicional, à manutenção do patrimônio ou enriquecimento do mesmo e cuja vida social 

segue os preceitos religiosos cristãos. São moradores das regiões interioranas do Québec, 

alheios às transformações no mundo ao seu redor. De outro lado, temos os “nômades”, cujo 

próprio termo já sugere, são aqueles sem parada definida, sem laços familiares. Estão na vida 

de passagem, por assim dizer, e por serem viajantes acabam também por colonizar o espaço 

norte-americano (MATHIEU; LACOURSIÈRE, 1991). 

A personagem do Père Didace, em ambas as narrativas, traz traços dessa “cultura do 

sedentário”. Didace é um fazendeiro, que vê suas posses ruírem por considerar não ter um 

descendente a sua altura para dar continuidade à família, apesar de ter um filho (Amable), a 

quem demonstra constantemente sua decepção paterna. Porém, não só Didace se enquadra 

nessa categoria, mas sim toda a comunidade da qual ele faz parte, ou seja, os habitantes do 

Chenal du Moine.    

Yvan G. Lepage, especialista na obra de G.G., aponta que essa fascinação da autora 

pelo personagem Survenant provém de uma vida inteira observando os modos dos habitantes 

da região de Sorel, especialmente, o Chenal du Moine. Em seu artigo Genèse d’un mythe, 

publicado na apresentação do romance Le Survenant (1990), Lepage nos explica que a obra de 

Germaine Guèvremont está permeada desse encanto pelo estrangeiro porque a autora tivera 

vários exemplos dessa figura em sua vida: 

Nascida em 16 de abril de 1893, em Saint-Jérôme, passou sua infância e 

juventude em Saint-Scholastique […] Conhecera Bill Nyson; deste 

norueguês emanava uma estranha sedução. G.G. tinha 20 anos […] Em 

25/11/1915, B. Nyson esposa J. Grignon, irmã mais velha de G.G. […] Seis 

meses depois, G.G. casa-se com H. Guèvremont. Passados 4 anos em Otawa, 

o casal se instala em Sorel […], perto das ilhas do lago Saint-Pierre, G.G. 

encontrará ali o admirável quadro de sua obra […]
9
.    

Survenant, por sua vez, traz consigo traços que o enquadram numa “cultura nômade”, 

sendo aquele eterno viajante sem rumo preciso e cujo passado se desconhece. E o Survenant 

está também para uma encarnação de um coureur de bois (em português, “corredor de 

bosques”), outra representação do passado quebequense.  

                                                           
 
9 Née le 16 avril 1893, à Saint-Jérôme, elle avait passé son enfance et sa jeunesse à Sainte-Scholastique […]. 

C’est là qu’elle connut Bill Nyson ; de cet ardent et aventureux Norvégien émanait une étrange séduction. 

Germaine avait vingt ans. […] Mais le 25 novembre 1915, Bill Nyson épousait Jeanne Grignon, soeur aînée de 

Germaine […] Six mois plus tard, Germaine épouse Hyacinthe Guèvremont. Après quatre années passées à 

Otawa, le couple s’installe à Sorel […] C’est là, près des îles du lac Saint-Pierre, que G.G. trouvera l’admirable 

cadre de son oeuvre […]. 
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O coureur de bois, não só não tem rumo certo, como busca sempre refúgio nas 

florestas e regiões onde a natureza está presente - é o caso do Chenal du Moine. Suas relações 

para com as outras pessoas baseiam-se na troca, seja de serviços, seja de informações, o que 

não significa que essas relações sejam primordialmente comerciais ou superficiais. Ao 

contrário, podemos observar nas narrativas aqui estudadas que essas relações podem sim 

engendrar laços que vão além de uma relação comercial. Ainda que o coureur de bois, como 

forma de proteção e de sobrevivência, resolva manter-se distante dos habitantes, ele se 

conserva aberto à cultura do outro e esse é o principal eixo da nossa análise sobre o 

estrangeiro.  

Tal como o nômade, o coureur de bois jamais se estabelecerá como um habitante,; ele 

será sempre alguém diferente do homem comum.  Seu destino não pode ser definido, nem 

obedecer a padrões de uma cultura sedentária, ou seja, a cultura de um habitante. No entanto, 

dotado de capacidades laborais diversas - o que inclui o trato de peles de animais para se 

proteger do frio lancinante das regiões polares - que lhe permitiam sobreviver em qualquer 

território, o coureur de bois teve participação importante na ocupação e exploração do 

território do Québec:  

Os que “andaram” pelo território, que o atravessaram por todos os lados, até 

os menores rios, e que ultrapassaram as fronteiras do desconhecido 

adquiriram um prestígio único na memória quebequense. Corredor de 

bosques, lenhador, colono-explorador foram erigidos símbolos da marcha de 

um povo na ocupação do território. (MATHIEU; LACOURSIÈRE, 1991. 

p. 53)
 10

 

Assim como os colonos-exploradores e os lenhadores - que também percorriam 

florestas em busca de madeira e caça -, o corredor de bosques, dada a sua predisposição para 

vagar por todos os caminhos, tornou-se um dos símbolos da memória cultural do Québec, 

servindo ainda como intermediário entre os Ameríndios, caçadores de pele - com os quais 

possivelmente aprendera o ofício - e as companhias exportadoras de peles para o mercado 

europeu:    

Percorrendo incansavelmente o território, ele [o corredor de bosques] foi 

intermediário entre o Ameríndio, que cassava os animais fontes de peles, e 

as companhias que compravam essas peles para revendê-las no mercado 

europeu. A ele atribui-se o gosto pela aventura e pelo risco, e mesmo pela 

                                                           
10

 Ceux qui ont ‘marché’ le territoire, qui l’ont sillonné en tout sens au gré des méandres des rivières et qui ont 

repoussé les frontières de l’inconnu ont acquis un prestige unique dans la mémoire québécoise. Coureur de bois, 

bûcheron, colon-défricheur ont été eriges en symboles de la marche d’un peuple dans la prise de possession du 

territoire.  
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errância, uma resistência física excepcional e uma notável capacidade de 

adaptação à vida na floresta. (ibid, 1991. p. 53)
 11

 

Veremos, porém, que, em se tratando da personagem Survenant, esses traços que ora o 

enquadram como nômade, ora como corredor de bosques - numa tentativa de mantê-lo no 

lugar de mito, transformando-o num ser intangível - são enfraquecidos nas narrativas em 

questão. Fator que ganha ainda mais força na narrativa fílmica com a qual estamos 

dialogando. É nesse intuito que discutiremos, na oportunidade, em que ponto(s) a narrativa 

cinematográfica Le Survenant ressignifica e atualiza um passado ainda presente na cultura do 

Québec.  

 

1.3 LE SURVENANT: UM PROCESSO DE ALTERIDADE DESDE A RAIZ 

    Em nossa perspectiva, o romance Le Survenant representa um processo de 

alteridade, de vários pontos de vista. O primeiro deles se refere à própria construção do 

romance pela autora G.G. O romance resulta de uma coletânea de contos publicados em 

editoriais de jornais locais e condensados pela própria escritora (prima do também escritor 

quebequense Claude-Henri Grignon), na obra En pleine terre
12

.      

O segundo ponto de vista diz respeito à influência exercida pelo seu colega Alfred 

DesRochers, poeta quebequense, na produção do seu primeiro romance (Le Survenant). Ele a 

teria motivado fortemente a reunir seus contos e deles fazer um romance. A este mesmo 

colega a autora teria recorrido para realizar revisões em seu texto. Observamos, pois, que a 

participação de DesRochers na revisão dos contos implica na elaboração do texto final do 

romance, por vezes modificado por G.G.  

Um outro ponto de vista se refere à relação atemporal da obra de G.G. com seu 

público leitor. O romance ainda é considerado uma das obras mais marcantes da literatura do 

Québec e isso se dá muito em vista da discussão que ele traz sobre o conflito entre o Eu e o 

Outro. 

                                                           
11

 Parcourant inlassablement le territoire, il [le coureur de bois]  a été l’intermédiaire entre l’Amérindien, qui 

chassait les animaux à fourrure, et les conpangnies qui achetaient ces pelleteries pour les écouler sur le marché 

européen. On lui a attribué le goût de l’aventure et du risque, voire de l’errance, une endurance physique 

excepcionnelle et une remarquable capacite d’adaptation à la vie en forêt.               

12
 A escritora teria sido impulsionada pela atividade de jornalista, profissão que exerceu por vários anos nos 

jornais Gazette de Montréal e Courrier de Sorel. G.G. também colaborou com a revista regional Payzanna, na 

qual teria publicado seus primeiros contos (ver Biron et al, 2010. p.248).               
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Conforme Annette Hayward (2010), o romance Le Survenant sofrera várias críticas 

antes da sua publicação no formato romance em 1945 e mesmo depois desta data. Esse foi um 

dos principais fatos que, segundo a pesquisadora, levaram a escritora a mais uma vez 

modificar a narrativa Le Survenant, mesmo após sua publicação.  

A última modificação teria ocorrido em 1968, meses antes da morte de G.G., que 

retirou da obra a passagem final que permitiria identificar a origem da personagem Survenant. 

Em seu artigo La réception du Survenant et le mystère d’une identité hybride, publicado em 

2010, na revista digital de crítica literária do Québec @nalyses, a pesquisadora questiona o 

objetivo de G.G. ao suprimir, do texto de Le Survenant, a passagem, anteriormente publicada 

em editorial, na qual ela revela a verdadeira identidade de Survenant :  

Como é que Germaine Guèvremont finalmente decidira alguns meses antes 

da sua morte, ocorrida em agosto de 1968, eliminar na versão “dita 

definitiva” do Survenant o artigo de jornal que, no final do romance, 

propunha uma identidade para esse personagem-título fascinante?
 13

 [grifos e 

aspas da autora] (HAYWARD, 2010. p. 31)
 
 

 

Hayward (2010) explica que, sem essa passagem, o leitor entende que Survenant é um 

Québécois, descendente de um dos irmãos Beauchemin, assim como Didace. Isso acontece 

porque, ao retirar a passagem que menciona a origem de Survenant , G.G. inclui índices na 

narrativa do romance que remetem o leitor a um parentesco entre Père Didace e Survenant, 

sugerindo uma identidade híbrida para este: 

Sem essa passagem, o leitor retém, sobretudo, graças a diversos índices 

disseminados no romance, que Survenant é um quebequense “da gema” que 

descende, como o pai Didace, de um dos dois irmãos Beauchemin oriundos 

dos Países Antigos, isto é, da França, seis gerações antes
14

. (HAWARD, 

2010. p.53)
 
 

 Ainda conforme Hayward, essa mudança traz implicações na “significância” da 

narrativa. Isso porque, aqueles que leram a obra em sua primeira publicação perceberiam a 

narrativa de um modo diferente daqueles que leram a obra após 1968. Para a pesquisadora, os 

que tiveram acesso à publicação anterior sabem que Survenant é na verdade Malcom Petit de 

Lignières, neto de Malcom Macdowey, um imigrante escocês, dono de uma das maiores 

fortunas do Québec. Malcom Petit teria desaparecido e estaria sendo procurado por sua 

                                                           
13

 Comment se fait-il que Germaine Guèvremont ait finalement décidé, quelques mois avant sa mort survenue en 

août 1968, d’éliminer dans la version « dite définitive » du Survenant l’article de journal qui, à la fin du roman, 

proposait une identité possible pour ce personnage éponyme fascinant ?               
14

 Sans ce passage, le lecteur retient surtout, grâce à divers indices disséminés dans le roman, que le Survenant 

est un Québécois « de souche » qui descend, comme le père Didace, d’un des deux frères Beauchemin arrivés 

des Vieux Pays, c’est-à-dire de la France, six générations auparavant.              
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família, que teme que ele esteja sofrendo de amnésia. Essa informação encontra-se na 

passagem Héritier Recherché, citada por Annette Hayward em seu artigo, que foi suprimida 

do romance por G.G. em sua última publicação, em 1968.   

 Já os que só tiveram acesso à publicação posterior (e esse é o nosso caso), entendem 

que a origem de Survenant é indeterminada, pois, com a alteração da narrativa, G.G. concebe 

uma hibridez na identidade desta personagem. Conforme Hayward, ao suprimir aquela 

passagem, G.G. mostra que Survenant é uma personagem aberta ao mundo, ao novo. Desta 

forma, concordamos em afirmar que a primeira publicação não permite uma leitura da 

alteridade de Survenant, conforme sugere Hayward (2010). Essa leitura só é possível graças a 

essa modificação na narrativa. O romance Le Survenant é, portanto, um lugar de alteridade tal 

como sua personagem principal. 

 Outro fator importante que nos leva a adotar essa perspectiva diz respeito ao fato de o 

romance já ter passado por adaptações. Em 1947, Le Survenant ganhou o formato de rádio-

novela, cuja produção contou com a participação da autora do romance. Em 1950, o romance 

é traduzido para o inglês, tanto em Londres, como nos Estados-Unidos. Já entre 1954 e 1960, 

o romance é adaptado para a telenovela e encontra seu grande momento de difusão, ou seja, é 

nesse período também que o romance ganha maior atenção da crítica, que passaria a 

reconhecer o caráter inaugural da obra de G.G. A telenovela teve grande repercussão no 

Québec, o que reacendeu o interesse pela obra de Guèvremont na época. Após esse período, o 

romance ganhou lugar entre os cânones da literatura quebequense, ao lado da sua continuação, 

o romance Marie-Didace de mesma autoria, publicado em 1947.  

 Percebe-se, então, que devemos pensar o romance Le Survenant como uma construção 

coletiva, tal como o é a sua adaptação cinematográfica. Não podemos estudar essas obras sem 

levar em conta todos os rastros que se imprimiram nelas, sob pena de não conseguir 

compreendê-las em suas diferentes formas de expressão. Nesse âmbito, o romance Le 

Survenant pode ser percebido como um texto híbrido, tendo em vista as várias transformações 

que sofrera ao longo do tempo, passando pelo crivo não só do contexto histórico em que se 

encontrava como também pelo crivo das revisões realizadas por Alfred Des Rochers, pela 

própria G.G. e pelos sujeitos que adaptaram esse romance em diversos outros formatos.   

Dentro dessa perspectiva, a adaptação Le Survenant, realizada por Érik Canuel, retoma 

o texto de Germaine Guèvremont (o romance escrito Le Survenant), figurando como uma 

representação do passado quebequense em diálogo com o tempo presente da adaptação 
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fílmica, que reescreve esse passado. Ao ser reescrita, a narrativa Le Survenant renasce num 

tempo futuro. 

Entendido como representação de um passado reescrito no presente, o romance Le 

Survenant, ao ser adaptado para o cinema, lança para o futuro as marcas culturais do tempo de 

sua escritura, permitindo que essas marcas permaneçam na memória coletiva do seu público. 

A adaptação Le Survenant é, então, vista como uma presentificação do passado quebequense, 

porque reescreve esse passado que, por sua vez, fora escrito pelas lentes de G.G. em Le 

Survenant romance. Uma possibilidade de reler esse passado, ainda imbricado na atual cultura 

quebequense, é verificar esse olhar mais contemporâneo sobre o estrangeiro na adaptação 

fílmica Le Survenant e com isso chegar a uma revisão sobre o que consideramos estrangeiro 

para nós mesmos.  

Amparados nas afirmações do teórico Julio Plaza (2005), identificamos numa análise 

comparativa entre as duas narrativas uma relação entre dois textos, o do filme e o do romance 

escrito. Segundo Plaza, tal relação ocorre de maneira sincrônica, colocando o texto anterior, 

que precede a reescritura – a saber, o romance escrito - em diálogo com o texto presente – a 

adaptação cinematográfica. Esse processo termina por fundar um texto outro, futuro, que seria 

mais uma reconstrução desse texto primeiro. Seria, portanto, um processo de retomada de um 

texto enquadrado num determinado período da história através de uma releitura que 

presentifica esse texto primeiro e que, assim, faz emergir um texto futuro resultante desse 

diálogo entre texto-presente e texto-passado. Dessa forma, o texto primeiro, ou texto-passado, 

renasce num outro momento histórico, dando-lhe a oportunidade de se manter vivo na 

memória coletiva do seu leitor.    

A alteridade na narrativa maior Le Survenant – levando em conta o romance e sua 

tradução para o cinema - resulta da contraposição desses dois discursos, o do romance e o do 

filme. Ela os coloca em relação dialógica, na qual os componentes estranhos ao texto de um e 

trazidos pelo outro texto, passam por uma filtragem de sentidos, com o fim de transformá-los 

para então serem aceitos dentro de uma comunidade. Esta comunidade os interpretará 

segundo as concepções de sua época. O que se pretende dizer aqui é que, ao contrapormos a 

palavra (em sentido lato) de um sujeito à palavra de seu Outro nós a redescobrimos e assim 

entendemos que ela tornou-se outra, quando na verdade ela sempre foi o que é, tendo mudado 

apenas a forma com que se passou a enxergá-la. O romance Le Survenant é então 

ressignificado em sua adaptação cinematográfica em 2005. E o diálogo travado entre ambos, 
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que caracteriza o nosso trabalho de uma maneira geral, reconfigura esse processo de 

ressignificação.  

 

1.4 LE SURVENANT PÓS-GERMAINE GUÈVREMONT: NOVA PERSPECTIVA 

Hayward nos sugere que o romance Le Survenant, após a última modificação feita pela 

autora, recebe uma nova abordagem. Não mais questiona o provincianismo tão somente, 

como o pretendia o movimento regionalista. O romance se volta para a questão do Outro, 

principalmente no que se refere à população canadense anglófona (com a qual o Québec se 

confronta ainda hoje) e em especial ao elemento escocês. Ambos, o inglês e o escocês, 

tiveram grande participação na composição político-social-cultural atual do Québec e estão 

representados no romance e no filme:  

O romance não se enquadra mais, desde então, no movimento regionalista, 

mas numa outra série de obras quebequenses; as que se interrogam sobre a 

significação do Outro, e em particular do “Inglês” ou, mais especificamente, 

do Escocês, na construção da identidade canadense francesa e na evolução 

da sociedade quebequense
15

. (HAYWARD, 2010. p. 54.) 

A inquietação que Survenant provoca nos moradores do Chenal ultrapassa a narrativa 

literária e, posteriormente, a sua adaptação, refletindo-se na própria recepção ao filme por 

ocasião do seu lançamento. Isso porque a recepção ao filme Le Survenant, no Québec, em 

2005, se dividiu entre aqueles que apreciaram bastante a obra e aqueles que não a apreciaram 

tanto. Críticas de espectadores, publicadas no site canadense de crítica cinematográfica 

Cinoche, podem ilustrar tal afirmação. 

A primeira dessas críticas, postada no site em 8 de junho de 2005 e assinada por 

“Philomene” (30 anos), trata do filme como mais uma repetição de um passado de 

colonização, já superado atualmente: No Québec, somos excelentes na produção de filmes que 

cultivam nossa imagem de colonizados [...]. Le Survenant é só mais um filme dentro dessas 

raízes que deveríamos deixar de explorar na tela grande há muito tempo
16

.  

Outra crítica, publicada no mesmo site, julga a narrativa como sendo “antiga”, 

sugerindo que o público se deixe levar pela “lenda do tempo dos nossos pais” (tradução 

                                                           
15

 Le roman ne relève plus dès lors du mouvement régionaliste mais d'une autre série d’oeuvres québécoises, 

celles qui s’intérrogent sur la signification de l’Autre, et en particulier de « l’Anglais » ou, plus spécifiquement, 

de l’Écossais, dans la construction de l’idéntité canadienne-française et dans l’évolution de la société québécoise. 
16

 Au Québec, on excelle dans la production de films qui cultivent notre image de colonisés [...] le survenant 

n'est qu'un film de plus dans ces racines qu'on aurait dû cesser d'exploiter au grand écran depuis longtemps. 
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nossa), o que se confirma com a seguinte afirmação postada em 30 de maio por uma mulher 

identificada como Hatman: Uma lenda do tempo de nossos pais […] para apreciar esse filme 

é preciso liberar a alma, como quando papai ou mamãe nos contava uma história antes de 

dormir
17

. 

Já a opinião postada em 25 de maio de 2005, por uma pessoa identificada como 

Pocfight, valoriza a adaptação, reconhecendo nela uma representação do romance, quando diz 

: Também li o livro para uma de minhas aulas e é realmente o filme colocado na tela
18

, 

sugerindo que a adaptação coloca o “mesmo” romance em cena.  

A última das críticas selecionadas exprime uma rejeição ao filme. A crítica foi postada 

em 6 de maio de 2005, por uma provável mulher denominada Melzzy, que o considera 

enfadonho: Sinceramente, se vocês querem ver um filme, não vão ver isso! Nem sempre é 

divertido
19

.  

Podemos observar nos exemplos acima que os julgamentos sobre o filme são, 

sobretudo, de ordem estética. No entanto, aqueles que julgaram Le Survenant como sendo um 

“bom” filme, recorreram ao valor cultural da obra literária em que o filme foi inspirado. É o 

que se observa, por exemplo, na crítica 3, quando a espectadora afirma: Acho que só tem o 

final que decepciona quando você conhece o do livro, o final é o mesmo,só que no livro a 

autora vai um pouco mais longe em outro assunto e eu achei isso importante já que mostrava 

realmente melhor que o livro é o último do Terroir, mostrava uma novidade que está menos 

presente no filme, pois essa cena era importante. Filme a aconselhar, não esqueçam de ler o 

livro também
20

. 

É importante observar aqui a expressão de decepção da espectadora ao verificar que o 

final do filme difere do final do romance quando diz: “só o final que decepciona um pouco, 

quando você conhece o do livro”, como se a espectadora não concordasse com a modificação 

do final do romance no filme, como se não reconhecesse no filme uma representação do livro.  

                                                           
17

 Une légende du temps de nos parents [...]. Pour apprécier ce film il faut se libérer l'esprit, comme quand papa 

ou maman nous racontait une histoire avant de dormir.  
18

J'ai aussi lu le livre pour un de mes cours et c'est vraiment le film mis en mouvement.  
19

Sérieusement si vous voulez allez voir un film, n'allez pas voir ça! C'est pas toujours le fun.  
20

 Je trouve qu'il y a juste la fin qui est un peu décevante quand tu connais celle du livre, la fin est la même, 

seulement que dans le livre l'auteure va un peu plus loin sur un autre sujet et je trouvais ça important car cela 

montrait vraiment mieux que ce livre est le dernier du Terroir, cela montrait une nouveauté qui est moins 

présente dans le film, car cette scène était importante. Film à conseiller, n'oubliez pas de lire le livre aussi.  
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Conforme Jacques Aumont (2004, p.83), o reconhecimento por parte do espectador do 

mundo visual proporciona satisfação “psicológica”, pelo fato de se pressupor “reencontrar” 

uma experiência visual já vivida, sob uma perspectiva ao mesmo tempo repetitiva (o 

espectador deseja repetir na imagem a mesma experiência visual anterior) - no caso acima, a 

descrição dos fatos no romance -, condensada (porque as ações são alinhadas conforme o 

tempo da narrativa fílmica o exige) e dominável (porque se pretende reviver a mesma 

experiência com a imagem mostrada na tela). O reconhecimento, neste sentido, acontece 

porque já se tem o conhecimento do dado real - o final do romance, nesse caso. Assim, ele 

estaria, na abordagem de Aumont, ligado à “rememoração” desse dado real.  

A afirmação da espectadora do filme Le Survenant de que o final do filme decepciona 

se reporta a uma ideia ilusória de que a imagem é a fiel representação do real. Aumont afirma 

que, ainda que deseje, a imagem não tem a finalidade de iludir. Isso caracterizaria um 

problema da noção de representação, que por vezes é confundida com o próprio objeto 

representado. Mas, “em que medida a representação visa ser confundida com o que 

representa?”, é a grande questão lançada por Aumont (2004, p. 103).  

Visões como essas, especialmente quando se referem a romances considerados 

cânones literários dentro de uma comunidade, são corriqueiras no senso comum. No entanto, 

é notável o crescimento do interesse do público quando se anuncia um filme baseado numa 

produção literária há muito conhecida. 

Outra crítica, dessa vez postada no site http://www.voir.ca/members por uma doutora 

em bioética, canadense, da região de Mauricie, cujo nome não revela, demonstra que a 

personagem Survenant pode sim ser vista como um elemento de conflitos dentro do Chenal 

du Moine: [...] Personagem notável, mas quão invejado e detestado! Esse survenant (o 

estrangeiro) vem atrapalhar a estabilidade do vilarejo
21

.
  

 
Neste sentido, o contexto em que a personagem é apresentada - ou reapresentada, 

como no caso do filme – nos fornece indícios de como a sociedade em geral vê a presença do 

estrangeiro. Como exemplo disso, temos o testemunho de Gilles Renaud, protagonista da 

personagem do Père Didace no filme, numa entrevista de bastidores e disponibilizada nos 

suplementos subsequentes ao filme. Ao falar do seu conceito sobre a comunidade do Chenal 

de Moine, o ator afirma: Eles estão num lugar onde só há seis casas e mais seis puxadinhos. 

                                                           
21

 Personnage remarquable mais, combien envié et détesté! Ce survenant (l'étranger), vient déranger la stabilité 

du village.  

http://www.voir.ca/members
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O resto é o estrangeiro
22

. Podemos também citar o testemunho de G.G., quando diz que o que 

caracteriza o Chenal du Moine e sua comunidade é a certeza de que aquele lugar lhes basta: “é 

um meio seguro, que basta a si mesmo, que pensa que eles são o fim do mundo. Não há nada 

fora do Chenal du Moine”
23

. 

Na nossa interpretação, essa maneira de ver a figura do estrangeiro sofre uma 

transformação na adaptação e isso se reflete na abordagem da personagem Survenant na 

adaptação fílmica, que atualiza o romance. Sendo assim, a passagem para a película é uma 

tradução intersemiótica do texto escrito por Germaine Guèvremont, que realiza, ao passo que 

possibilita ao seu espectador, a releitura do romance Le Survenant. 

Há ainda uma representação do Outro, segundo o olhar de Survenant em confronto 

com a representação do Outro, segundo o olhar da comunidade do Chenal du Moine. Em 

nossa abordagem, essas representações se chocam, mas convergem em um ponto: ainda hoje, 

o Outro é percebido como uma ameaça à pretensa identidade, que construímos ao longo da 

vida em nosso contexto social.  

Significa dizer que esse Outro representa a minha alteridade, pois revela pelo contraste 

as diferenças e identidades existentes entre a minha cultura e a cultura com a qual me 

confronto. O estrangeiro passa agora a ser o Eu que se lê no Outro e não somente o Outro 

confrontado ao Eu. É o que pretendemos verificar na análise que empreenderemos mais 

adiante.  

O que nos chama a atenção igualmente é o fato de o público, de um modo geral, 

pretender que uma adaptação de obra literária deva seguir exatamente o que está escrito nesta 

obra. Não se admitem alterações, recortes, nem novas abordagens para ela. É como se, para 

esse público, a obra anterior merecesse um respeito reverenciador e submisso por ter chegado 

primeiro, sob o pretexto de reclamar para o autor da obra literária seu “devido lugar”. 

Esquecem-se os intertextos, as entrelinhas e a parcela de autoria daqueles que transpuseram 

tal obra para a tela grande. Pelo senso comum, a adaptação deveria estar para uma cópia, 

assim como os sujeitos que adaptaram a obra estariam para meros copiadores das palavras do 

                                                           
22

 Ils sont dans un rang où il y a six maisons puis six surlevés. Le reste c’est l’étranger. 
23

C’est un milieu sécuritaire, qui se suffise, qui pense qu’ils sont la fin du monde. Il n’y a rien dehors du Chenal 

du Moine.   
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autor, ou mesmo ladrões de suas palavras, conforme diria o escritor e psicanalista francês 

Michel Shneider: 

De que é feito um texto? Fragmentos originais, montagens singulares, 

referências, acidentes, reminiscências, empréstimos voluntários. De que é 

feita uma pessoa? Migalhas de identificação, imagens incorporadas, traços 

de caráter assimilados, tudo […] formando uma ficção que se chama o eu. 

(1990, p. 15)   

Mas, de que serviriam meses ou mesmo anos dedicados à filmagem de uma narrativa 

já contada (e recontada, como no caso de Le Survenant), se não houvesse algo novo a ser dito 

sobre essa narrativa? Tanto esforço, tempo e investimento numa mera cópia? E como explicar 

então, as adaptações que simplesmente reinventam obras literárias? Shneider nos leva a 

ampliar esses questionamentos: “Então, ainda e sempre a mesma coisa em outras palavras? A 

escritura, essa coisa lenta, sofre de reminiscências? A quem pertence, a ti ou a mim? Quem 

escuta enquanto o outro fala, quem lê o que o outro escreve?” (ibid). Respondo, nós e os 

outros. 

Entretanto, é cada vez maior o público consumidor dessas adaptações. E me arrisco a 

dizer que, ainda que vigente certo tradicionalismo ao se tratar de obras consideradas 

canônicas, o público reconhece que o processo de transposição da obra literária para o cinema 

não é senão um recontar. E quem conta um conto...  

A obra cinematográfica deve, portanto, ser percebida como uma obra coletiva de 

criação, que reúne vários olhares sobre a representação. Ela é primordialmente uma arte 

produzida para a coletividade, assim como o livro. Concordamos aqui com Gilles Lipovetsky 

(2009), quando afirma: “um filme não é obra de um único realizador, mas de uma equipe de 

várias dezenas ou mesmo centenas de pessoas: o cinema é, por definição, uma arte coletiva” 

(p.38).  

Linguagens diferentes exigem abordagens diferentes - não significa, entretanto, que 

elas não se relacionam. Segundo, Thaïs F. Nogueira Diniz, o cinema herdou muitos traços da 

literatura, no que se refere à narrativa a ser contada. Porém, ele acabou por mérito próprio 

desenvolvendo novos métodos para colocá-la em cena. Conforme Diniz: 

Embora deva muito à literatura, o cinema desenvolveu seus próprios 

métodos de narrar. Ao se propor a transformar uma história contada através 

de uma forma de arte para outra, o cineasta se envolve em problemas 

teóricos que exigem soluções práticas e assim tanto os pontos fortes como os 

fracos de ambos os meios interferem em sua decisão. (2003, p.62)  
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Em suma, há que se empreender uma nova perspectiva no trato com as narrativas 

áudio-visuais. Sendo assim, a questão se pauta num processo de tradução de sentidos. A 

abordagem do estrangeiro no romance não implica numa mesma abordagem para este sujeito 

na adaptação. Significa dizer que a adaptação fílmica Le Survenant ilumina o discurso de 

Germaine Guèvremont em seu romance e com isso permite uma ressignificação dessa obra no 

contexto contemporâneo.   

No entanto, uma questão importante se coloca aqui. A do estatuto do autor. Podemos 

mesmo afirmar, nos dias de hoje, que a obra literária teria um autor? Não seria mais coerente 

afirmar que a obra tem um escritor? Sobre este aspecto, Roger Chartier, em diálogo com Jean 

Lebrun, nos apresenta uma ideia interessante. Segundo Chartier, na história da leitura e da 

escrita pode-se observar claramente a transformações das maneiras de ler. Nesse processo, 

estão inseridos os vários formatos que o texto ganhou; isso porque há, em todo o processo de 

evolução da leitura, uma liberdade - ainda que passível de limitações - conferida ao leitor:  

A leitura é apropriação, invenção, produção de significados. […] 

Apreendido pela leitura, o texto não tem de modo algum – ou ao menos 

totalmente – o sentido que lhe atribui seu autor, seu editor ou seus 

comentadores. Toda a história da leitura supõe, em seu princípio, esta 

liberdade do leitor que desloca e subverte aquilo que o livro lhe pretende 

impor. (2009, p. 77) 

 Neste sentido, Chartier nos mostra que a leitura prescinde novas formas de ler, 

havendo, portanto uma relação dialética entre a postura adotada no momento da escritura do 

texto e a postura adotada pelo leitor desse texto. Ambas as posturas são guiadas pelas 

transformações sociais, cada uma à sua época, que tendem a influenciar o modo como esse 

texto é percebido dentro de uma comunidade. Conforme Chartier, “[…] do livro impresso ao 

texto eletrônico, várias rupturas maiores dividem a longa história das maneiras de ler”. (2009, 

p. 77). 

 O historiador concorda que dentre essas maneiras de ler, há uma participação 

importante da fotografia e do cinema, no sentido de que elas evidenciam a liberdade conferida 

ao leitor e que tem expandido ao longo do tempo. A obra literária, sendo uma expressão 

artística, é passível de reconstrução não só em seu formato como também na infinitude dos 

seus significados. É o que Derrida (2010) afirma ao desconstruir, na Gramatologia, as noções 

estruturalistas de signo e significado:  

[…] a ordem do significado não é nunca contemporânea, na melhor das 

hipóteses é o avesso ou o paralelo sutilmente defasado […] da ordem do 
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significante. E o signo deve ser a unidade de uma heterogeneidade, uma vez 

que o significado (sentido ou coisa, noema ou realidade) não é em si um 

significante, um rastro […] A essência formal do significado é a presença 

(ibid, p.22) 

 O significado se configura, assim, na aproximação entre o signo e o lugar onde ele é 

significado - o logos - o que não isenta esse mesmo signo de assumir significados diferentes 

num outro logos. Ou seja, se o signo pode ser significado a partir de diversos pontos de vista, 

ele encerra todas as possibilidades de significado. Estas não seriam equivalentes umas às 

outras, mas diferentes na medida em que essa proximidade entre um logos e outro diminui. 

Neste sentido, apenas a presença, em termos derridianos, do signo, já é em si um privilégio, 

pois possibilita essa aproximação entre os diversos lugares de enunciação. O signo passa a ter 

significado a partir da quebra da referência ao logos. Assim poder-se-ia pensar numa 

possibilidade de rastro dentro do texto. A escritura nesse sentido, não seria um evento 

primeiro, na visão derridiana, mas um evento contínuo de significação. Desta forma, um texto 

é significado dentro de um logos, quando fala aos olhos e à época do leitor. A cada leitura que 

se faz de um mesmo texto, novos significados são atribuídos a ele, pois ele é enquadrado em 

outro momento da história, que incide sobre o movimento de enunciação do leitor.    

Por outro lado, há também um pensamento comum, enraizado numa cultura de escrita, 

de que esse movimento de transformação da obra de arte pode ser justificado como um 

impulso para formar uma cultura de leitura para uma sociedade que pouco lê. Não se pode 

discordar disso, como também não podemos esquecer que para a realização de um filme é 

necessária a redação de uma história, trabalho feito pelo roteirista que se torna um dos 

responsáveis pela reescritura dessa obra.  Poderíamos, assim, dizer o mesmo sobre as 

adaptações de obras literárias. Elas também não permitiriam o acesso a obras literárias, 

provocando o espectador com novas abordagens sobre essas obras, podendo ainda seduzi-lo a 

buscar a obra literária de onde a adaptação partiu? Ou melhor, essas adaptações não estariam 

dando continuidade a uma escritura já iniciada e, por conseguinte, atribuindo-lhe novos 

significados?   

Sobre esse aspecto, Robert Stam (2006) nos oferece a possibilidade de pensar a 

tradução como um exercício de reacentuação - conceito de base baktiniana. Nesse exercício, a 

obra de partida seria reinterpretada por novas lentes e discursos que terminariam por 

“desmascarar” as facetas do romance adaptado bem como do período histórico em que este 

romance está inserindo. A adaptação permitiria ainda, conforme Stam, evidenciar o discurso e 

a cultura subjacentes a essa adaptação. Para ele, “cada lente, ao revelar aspectos do texto-
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fonte em questão, também revela algo sobre os discursos existentes no momento da 

reacentuação” (2006, p. 48), ou seja, da sua reescritura.     

Ao seguir essa lógica, concordaríamos então em reclamar para diretor, roteirista, 

atores e outros sujeitos inseridos no processo da adaptação, o mesmo “devido lugar” dado ao 

escritor da obra literária. Todos eles são sujeitos da história que imprimem marcas na obra 

reproduzida - diga-se continuada.  Seu esforço de aproximação do evento que deu origem à 

obra termina por transformar esse evento criador primeiro num outro evento criador, mais 

atual.  

Foi o que aconteceu com o romance Le Survenant. Primeiro, ao sofrer modificações 

empreendidas pela própria autora em seu texto, em 1968. Depois ao ser adaptado para rádio-

novela e mais tarde para o cinema. E é o que acontece hoje com ele, ao ser submetido à nossa 

análise. Tomamos consciência então de que o que estamos a analisar de fato são eventos 

criadores que reproduzem a mesma narrativa, porém em momentos históricos diferentes. 

Em verdade, não importa se partimos da escrita para imagem ou vice-versa. Importa 

mais a riqueza que ambos os processos de reprodução proporcionam. Assim, é possível pensar 

numa aproximação entre as diferentes maneiras de ler o mundo, as linguagens. Atentemos, 

pois para o que Derrida diz: “que, em todos os seus domínios, por todos os caminhos e apesar 

de todas as diferenças, a reflexão universal receba hoje um impulso espantoso de uma 

inquietação sobre a linguagem - que só pode ser uma inquietação da linguagem e na própria 

linguagem”. (1995, p.12). 

Neste sentido, pensemos na tradução não como uma tentativa de copiar textos de 

outros, mas sim como uma linguagem, outra forma de ler o texto do outro, num esforço ao 

mesmo tempo de aproximação e distanciamento das palavras desse outro. Doravante, 

pensemos em tradução como uma leitura que, ao passo que aproxima o leitor do autor, 

distancia dele mesmo a sua própria obra. Pois a cultura do autor não implica numa mesma 

cultura para o leitor, consequentemente não implica numa mesma cultura para o tradutor, 

ainda que este consiga transitar entre a própria cultura e a cultura do outro – a do outro-autor.        

É, pois, na qualidade de tradutor que inserimos aqueles que se propõem a releituras de 

obras literárias em linguagem áudio-visual. A adaptação cinematográfica não só relê e 

transpõe em signos áudio-visuais um texto-fonte, como também abre caminho para novas 

releituras, transposições, refilmagens, ressignificações. E esse processo nunca se dará de 

forma equivalente, nem tampouco fiel ao texto de partida. Ele sempre implicará em 
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modificações, transformações, até mesmo de sentido, porque dependerá sempre do olhar 

daquele que traduz.    

A tradução funciona, neste sentido, como “um adorável operador de différance
24

, um 

processo necessário que distorce o significado, enquanto, ao mesmo tempo, revela uma rede 

de textos que tanto possibilitam quanto proíbem a comunicação interlingual” (GENTZLER, 

2010, p. 201).  É o que acontece com o romance Le Survenant ao ser adaptado para o cinema.  

 

1.5 IMAGENS DO ESTRANGEIRO: SURVENANT E O IMAGINÁRIO QUEBEQUENSE  

 

O filme Le Survenant, dirigido por Érik Canuel, traz a representação do imaginário 

quebequense valorizando alguns dos lugares de memória ainda presentes nesta comunidade. 

Um deles é, sem dúvida, o estrangeiro, cuja principal representação no filme é a personagem 

Survenant.  

No filme, a natureza é fortemente marcada pelas folhas d’érable, cuja coloração marca 

a chegada do outono. Há referências constantes ao modo de vida do paysan, como o cultivo 

do seu próprio alimento, a criação de animais, a pesca - uma atividade que é ao mesmo tempo 

laboral e de divertimento - bem como ao formato das casas do Chenal, construídas segundo os 

padrões do século XVII. Seus telhados, por exemplo, são erguidos em formato triangular, o 

que permite melhor aquecimento do interior das casas, para se enfrentar os invernos rigorosos 

da região (Épopée en Amérique, vol. 2: 20’45’’).  

Vemos ainda a constante referência ao rio que separa o Chenal da cidade de Sorel. 

Esse é o único acesso dos moradores do Chenal à cidade. O rio constitui não só uma rota para 

a modernidade - cuja representação está na cidade de Sorel -, mas também é uma retomada 

que se faz na adaptação fílmica ao valor histórico da água para a comunidade quebequense, 

fundada pelo movimento de navegação. Segundo Mathieu e Laferrière (1991), é justamente 

por meio da linha hidrográfica que os colonos franceses penetraram e se instalaram no 

continente norte-americano, muito em função da riqueza de peixes que as águas que banham o 

território ofereciam:  

                                                           
24

 Termo empregado por Derrida como contraponto do termo francês “différence”. 
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São os recursos em peixe que, antes mesmo da chegada de Jacques Cartier 

[primeiro colono francês a pisar em solo canadense], chamaram a atenção 

dos europeus para as costas atlânticas e as costas do rio Saint-Laurent. Essas 

incomparáveis vias de comunicação permitiram a exploração do continente. 

(ibid, p.48)
 25

 

 Os autores ainda afirmam que, entre os séculos XVIII e XIX, foram essas mesmas 

águas que asseguraram o desenvolvimento econômico do Québec, através da circulação de 

produtos - o que se verifica na adaptação fílmica, com as idas dos cultivadores do Chenal ao 

mercado de Sorel com o fim de comercializar seus produtos (conforme veremos no segundo 

capítulo) -, também pela exportação de cereais e madeira, além do desenvolvimento da 

indústria naval.       

Essas são referências a lugares de memória que se encontram no romance escrito 

através da descrição verbal, mas ganham maior força ao serem transpostas em película. Daí 

dizer que a adaptação cinematográfica tem o privilégio de, através da fotografia, capturar 

imagens que precisariam de um esforço de imaginação para o leitor, no caso da leitura do 

romance.  

A trama do filme se passa em torno de 1910, período em que o mundo vivia à 

eminência da Primeira Guerra Mundial.  Dividido em 15 sequências de cenas
26

 (vide 

apêndice), o filme tem como eixo principal a relação de Survenant com os habitantes do 

Chenal du Moine.  

Survenant é um jovem viajante, muito misterioso, que chega numa noite de outono ao 

Chenal du Moine, um vilarejo próximo a Sorel (interior do Québec), após ter caminhado por 

muito tempo. O viajante bate à porta da família Beauchemin - formada por Didace (o 

patriarca), Amable (seu filho) e Phonsine (a esposa deste). Survenant lhes oferece sua força de 

trabalho em troca de abrigo e comida. Sem que ele se apresente, o chefe da família, Didace 

Beauchemin, o apelida Survenant, pensando ser apenas mais um dos viajantes que passavam 

por ali vez ou outra e que recebiam abrigo nas casas dos moradores da região. 

                                                           
25

 C’est le réseau hydrographique qui a permis la pénétration et l’installation des Français à l’intérieur du 

continent. Ce sont les ressources en poisson qui, avant même la venue de Jacques Cartier, ont attiré les 

Européens sur les côtes atlantiques et sur les rives du Saint Laurent. Ces incomparables voies de communication 

ont permis l’esploration du continent.  
26

 Em nossa análise da adaptação fílmica, decidimos manter a divisão das cenas em sequências maiores, tal como 

encontramos no filme, por entender que houve uma necessidade de se condensar os capítulos do romance 

adaptado seguindo a lógica das ações nele descritas e em detrimento de uma mera descrição repartida das ações, 

conforme presentes no romance. Desta forma, o texto fílmico foge do enquadramento ditado pelo romance ao 

privilegiar o contexto em que as ações ocorrem.          
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Nos arredores das terras dos Beauchemin, vivem o viúvo Desmarais e sua única filha 

Angélina, uma mulher não muito jovem para a época, retraída e portadora de uma pequena 

deficiência em um de seus pés. Angélina é a única mulher que aparece lendo no filme e no 

romance escrito. A moça, há quinze anos de luto pela morte de sua mãe, receia casar-se com 

um dos moradores da região. Porém, com a chegada de Survenant, suas convicções mudam.     

Não muito distante dali, vive a família Provençal, cujo patriarca Pierre-Côme 

Provençal é administrador do Chenal. Uma das querelas entre os Beauchemin e os Provençal - 

além do fato de Didace hospedar o estrangeiro Survenant em sua casa como um dos seus - diz 

respeito ao poder sobre o Chenal. Apesar de se passar por volta de 1910, na narrativa Le 

Survenant, o Chenal du Moine ainda seguia a política senhorial de ocupação e distribuição da 

terra. Política essa de inspiração francesa implantada na Nouvelle France
27

. Os habitantes 

dessas regiões distantes das grandes cidades precisavam organizar-se politicamente para 

conseguirem manter uma governabilidade no local. Assim, era comum que o chefe do 

vilarejo, aquele que determina as leis a serem seguidas pelos outros habitantes, fosse aquele 

que detivesse o maior patrimônio da chamada paroisse - “paróquia”, em português - 

(MATHIEU; LACOURSIERE, 1991, p.138).  

 No filme, Didace Beauchemin, quando ainda vivia na companhia de sua esposa e de 

seu filho Éphrem, que o auxiliavam nas tarefas ordinárias, chegou a ser um dos mais ricos do 

Chenal. No entanto, com a morte desses entes, seu patrimônio ruiria cada vez mais o que lhe 

obrigava a trabalhar ainda mais para poder manter seu patrimônio.         

O chefe da paróquia do Chenal du Moine, Pierre-Côme Provençal, é casado com 

Laure, com quem tem três filhos e duas filhas: Odilon, o mais velho dos irmãos e também o 

mais valente; Vincent, o do meio, que tenta seguir os passos do mais velho; e Joinville, o mais 

jovem e mais curioso dos irmãos. Sua curiosidade pelo mundo o aproxima de Survenant na 

narrativa fílmica. As filhas Lisabel e Cathérine, não ganham grande destaque na narrativa 

fílmica.  

 Temos ainda a família Salvail, também moradora da região do Chenal e formada por 

Jacob Salvail, sua esposa e sua filha Bedette. Há também a personagem Beau-Blanc De-Froi, 

filho do Père De-Froi (que foi suprimido da adaptação, muito provavelmente por razões de 

                                                           
27

 O termo se refere ao período da história do Québec, compreendido entre os séculos XVI e XVIII, em que a 

província ainda era colônia do reino da França.     
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economia narrativa). Beau-Blanc é um jovem jornaleiro, sua função na paroisse é a de trazer 

as notícias do mundo aos moradores do Chenal, tendo em vista que o jovem faz a travessia do 

Chenal para a cidade de Sorel todos os dias. No entanto, essa personagem só ganha maior 

destaque na adaptação após o primeiro sumiço de Survenant.  

 A paroisse, ou seja, a paróquia do Chenal du Moine se opõe à cidade de Sorel. Isso se 

traduz não só no pensamento coletivo da comunidade do Chenal, cujos cultivadores apenas 

visitam o centro comercial de Sorel durante o dia, com o fim de comercializarem seus 

produtos. A paroisse é, neste aspecto, o espaço rural que também tem uma importância no 

desenvolvimento econômico da região. Essa referência encontra-se em uma das falas de 

Didace, no filme, ao conversar com Survenant (2005:1h56’): - Não esqueça, Survenant, que é 

com as velhas paróquias que se sustenta um país
28

. No entanto, o Chenal não é um espaço 

que se mantém independente economicamente, dada a necessidade dos cultivadores de irem a 

Sorel para suas trocas comerciais.  

  No núcleo situado em Sorel, há também outras personagens: Acayenne, cujo nome 

lembra “cayenne” - que em português traduzimos como “cana” - e está intimamente ligado à 

atividade que exerce. Acayenne é proveniente das Antilhas, de onde traz o créole como língua 

materna. Seu sotaque é facilmente perceptível na adaptação e também é apresentado no 

romance por G.G. Acayenne administra uma pensão chamada Saint-Ours, que recebe 

marinheiros e outros trabalhadores de passagem por Sorel. A mulher é sobrevivente de um 

acidente ocorrido na embarcação onde trabalhava como cozinheira. A embarcação explodiu, 

matando os tripulantes, inclusive seu marido. Ela sobreviveu por ter-se jogado no mar, mas 

traz no braço esquerdo a marca da queimadura que o acidente deixou. Acayenne e seu 

falecido esposo tinham o propósito de se estabelecerem no Québec.    

 Há na narrativa fílmica uma função bem clara para o bar Saint-Ours. Este é o único 

local onde os homens da região encontram lazer. Ali bebem, cantam, dançam, conhecem 

homens vindos de outras paragens e também satisfazem seus desejos sexuais. A pensão é 

temida pelas damas de Sorel justamente por também funcionar como um bordel. É também no 

bar que todos aqueles transeuntes, viajantes, considerados estrangeiros à comunidade 

sorelense, encontram asilo. É onde esses sujeitos não são rotulados, nem rejeitados, apenas 

aceitos.  

                                                           
28

 - Oublie pas, Survenant, que c’est avec les vieilles paroisses qu’on garde un pays.   
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 Temos ainda o Gérard de Maska, o comerciante da cidade de Maska com quem todos 

os produtores do Chenal negociam. E há os marinheiros Mike e Paul. Mike é irlandês e 

aparece aos 45’ do filme. Através da conversa que Survenant tem com ele, na companhia de 

Père Didace, vemos uma remissão no filme à participação dos irlandeses na composição 

social do Québec. Já o outro marinheiro, Paul, é mais um desconhecido. Em sua companhia, 

Survenant joga cartas, bebe e corteja as moças da pensão, quando vai ao bar Saint-Ours.  

 Assim como no romance, na adaptação fílmica dá-se prioridade aos personagens que 

representam o estrangeiro. Survenant não é o único estrangeiro presente nessas narrativas, 

mas se destaca dos demais por apresentar características peculiares. Survenant é um 

desconhecido também para toda a comunidade da cidade de Sorel, sendo, por isso, visto como 

um estrangeiro e provocando a ira de alguns moradores, mas também despertando a sua 

afeição, especialmente nas moças que anseiam por um casamento.  

 No filme, o estrangeiro (Survenant) aparece como aquele que provoca os 

questionamentos, aquele que movimenta as certezas, figurando assim como um objeto de 

conflitos. Conforme o cineasta e escritor canadense de origem haitiana, Dany Laferrière 

(CINEMA QUÉBÉCOIS, 2007: 13’10’’) ao ser convidado a falar sobre a personagem do 

filme: “Survenant é o personagem mais aberto da cultura popular quebequense. Survenant é o 

estrangeiro que esperamos”
29

.  

Segundo Laferrière, a personagem Survenant pode ser compreendida como uma 

representação do Québec de hoje, onde se encontram, cada vez mais, imigrantes de diversas 

partes do mundo. Tal raciocínio o levou, ainda segundo o cineasta, a questionar se Survenant 

não poderia ser, por exemplo, um imigrante senegalês, uma vez que a província do Québec é 

hoje uma província miscigenada. É o que apreendemos da seguinte citação: “Eu mesmo havia 

dito ao diretor [Canuel] porque não pegar um grande senegalês para fazer o Survenant. É o 

imigrante agora, o Survenant […] É essa coisa totalmente diferente de nós”
 30

.  

Podemos afirmar que Le Survenant é a representação do Outro quebequense, tal como 

o britânico era para a comunidade canadense francesa durante o período colonial. Um ser 

diferente que aparece inesperadamente obrigando aquela comunidade a também ser 

compreendida em sua diferença. Sendo um estrangeiro para a comunidade do Chenal du 

                                                           
29

 Le Survenant, c’est le personnage le plus ouvert de la culture populaire québécoise. Le Survenant c’est 

l’étranger qu’on attend.  
30

 Moi, j’avais dit au réalisateur [Canuel] pourquoi ne pas prendre un grand sénégalais pour faire le Survenant. 

C’est l’imigrant maintenant, le Survenant.[…] C’est ce quelque chose de totalement différent de nous.  
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Moine, Survenant provoca uma mudança de paradigmas nessa comunidade para quem ele é o 

Outro.  

A comunidade do Chenal, em sua maior parte, não o aceita como sendo um deles. 

Seus habitantes atribuem a Survenant um caráter quase fantasmagórico, que em nossa 

concepção exprime o medo do Outro. Survenant está, para essa comunidade, na classe do 

selvagem, do não civilizado, do bárbaro, como verificamos no seguinte trecho do filme em 

que Odilon diz a Survenant (2005: 1h6’57’’): Fale então na linguagem de um homem. Você 

não está com selvagens, aqui
31

.   

Neste âmbito, podemos entender a comunidade do Chenal du Moine como um Outro 

em relação a Survenant. O Outro em maiúscula aparece aqui para marcar o elemento 

conflitante entre esses dois sujeitos, Survenant e os habitantes do Chenal, que se colocam em 

posições antagônicas. As identidades, desta forma, tornam-se o ponto nevrálgico dessa 

relação. Isto porque, o acordo travado entre as partes é o do enfrentamento, não o da aceitação 

do Outro, como ocorre na relação entre Survenant e Père Didace, por exemplo.  

Assim, a comunicação das personagens é guiada pelas concepções de um e de outro. 

Se contrárias, tendem a provocar o conflito. Um conflito que se dá na ordem subjetiva da 

linguagem. É como um duelo, em que os dois sujeitos em embate buscam a derrota do Outro. 

Esse embate, portanto, se refere à imagem que se constrói desse Outro. Essa imagem é 

descomposta a partir do momento em que não se consegue derrotá-lo, quem vence é o Outro, 

propulsor das transformações nesses sujeitos. Daí dizer que a alteridade, esse processo de 

transformação de uma dita identidade, provoca o choque entre as certezas dos sujeitos que se 

contrapõem. A alteridade segue, portanto, na corrente contrária ao que se afirma ser a 

identidade do sujeito, tornando o conflito inevitável entre um Si e um Outro.  

Survenant representa esse elemento diferente - esse Outro - que violenta as concepções 

tradicionais da comunidade do Chenal du Moine, levando-a a se reinventar, mesmo que por 

resistência. E por isso é para esta comunidade o Outro, aquele que ameaça as concepções dos 

habitantes do Chenal que se vêem confrontados em sua própria noção de identidade. Uma 

identidade construída dentro dos paradigmas de uma tradição católica, cuja origem eles 

mesmos desconhecem, porém os tomam como verdades absolutas. Survenant confronta essas 

certezas pelo simples fato de não se enquadrar, nem se permitir ser domesticado, conforme as 

regras que regem o Chenal du Moine. Isso porque, embora necessite conviver com essas 
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 - Parle donc dans le langage d’un homme. Tu n’est pas avec des sauvages là.  
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regras durante a sua estada no Chenal, Survenant tem a certeza de que a consciência acerca do 

mundo que os habitantes do Chenal têm é mínima e os distancia de um conhecimento maior 

sobre este mesmo mundo que os cerca. 

 

1.6 O ESTRANGEIRO EM PERSPECTIVA: UMA TRADUÇÃO CULTURAL 

Conforme Maria Bernadette Velloso Porto, o Outro sempre intrigou a sociedade 

quebequense, servindo inevitavelmente de matéria-prima para a produção literária. Ela afirma 

que “na literatura quebequense, o Outro sempre ocupou lugar de destaque, assumindo 

diversas feições, tais como o mestiço, o louco, o judeu, o estrangeiro etc, entre outros seres 

das margens” (2007, p.138). 

Serge Provencher por sua vez, observa que o Québec viveu intensas mudanças de 

ordem política, econômica e social durante e após a Segunda Guerra Mundial, o que 

desencadeou na sociedade quebequense, tal como no resto do mundo, um processo de 

modernização que inevitavelmente se refletiria nas correntes do pensamento. Conforme 

Provencher (2007, p.66), “os poderes político e clerical se alia[ra]m para preservar os valores 

tradicionais […] a situação econômica melhora[ra], porém, no conjunto e apesar disso o 

Québec se moderniza[ra]”
32

.       

Survenant, conforme dissemos anteriormente, não é apenas um forasteiro que chega, 

como tantos outros fizeram, a uma pequena e longínqua comunidade de Sorel (interior do 

Québec), chamada Chenal du Moine, sem dizer de onde vem, nem saber para onde vai. 

Survenant é o nome que os habitantes do lugar encontram para este homem intrigante que 

despertou a curiosidade e a ira dos moradores daquela região. 

Aos poucos, o forasteiro ganha a admiração de Didace, chefe da família hospedeira (os 

Beauchemin), que vê nele todas as qualidades de um Beauchemin. Com isso vem também o 

desprezo de Amable, filho de Didace, que se vê substituído por um estrangeiro, 

completamente desconhecido, por não ter as mesmas qualidades que ele. É o que lemos na 

seguinte passagem do romance (1990):  

 De joelhos sobre a carga, arqueado e os ombros espaçados, ele [Survenant] 

levantava os sacos nos braços e os passava agilmente a pai Didace […] Sem 
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 Les pouvoirs politique et clerical s’allient pour préserver les valeurs traditionnelles (sic) La situation 

économique s’améliore toutefois dans l’ensemble et, parfois presque malgré lui, le Québec se modernise. 
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coragem para o trabalho, Amable, esverdeado de cansaço, enxugava sobre 

sua manga o sangue que escorria do nariz. A todo momento, ele reclamava 

de Venant algum serviço, um cantil de água, uma ferramenta, ou se 

informava sobre a hora, afim de obter alguma reprimenda
33

. (p. 36).  

       

Tudo fica ainda mais difícil para Survenant quando ele desperta em Angélina, filha do 

viúvo David Desmarais, uma paixão avassaladora que ela jamais conhecera, o que alimenta o 

ódio da família de Pierre-Côme Provençal, que pretendia unir ambos os patrimônios, através 

do casamento de Angélina com seu filho mais velho, Odilon Provençal:  

No terreno vizinho, de igual tamanho, viviam David Desmarais e sua única 

filha, Angélina. Pierre-Côme sonha com seus quatro meninos que precisaria 

estabelecer nos arredores: ‘um pouco rebelde, a menina de David Desmarais. 

Não muito agradável a cortejar. Nem bonita, de resto […] Mas trabalhadora 

e prendada, como raramente se vê. […] Quando uma moça tem posses, de 

fato, e umas qualidades a mais, porque um rapaz prestaria tanta atenção à 

beleza?’
34

. (p. 26).  

 

À medida que as estações passam, Survenant torna-se cada vez mais presente na vida 

de todos da região, estabelecendo laços fraternos com os Beauchemin e deixando-se envolver 

por Angélina. Isso gera grandes conflitos não só com a família dos Provençal, mas também 

conflitos internos em Survenant, transformando sua estadia no Chenal Du Moine ao mesmo 

tempo necessária e impossível.  

Survenant encontra ali um lar e por alguns momentos chega a desejar estabelecer-se 

nesse lugarejo, onde as pessoas parecem ter parado no tempo.  Didace vê nele o seu espelho e 

seu desejo é que o forasteiro, com quem ele mantém uma relação paternal, permaneça em 

Sorel: “Mas Didace sonha. Survenant não irá embora. Na primeira oportunidade, ele esposará 

Angélina Desmarais. Por sua vez, ele fincará pé no Chenal du Moine pelo resto de seus 

dias”
35

. (p.158). 
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 À genoux sur la charge, arc-bouté et les épaules écartées, il [Survenant] levait les sacs à bout et les passait 

agilement au père Didace [...]. Sans vaillance à l’ouvrage, Amable, verdâtre de fatigue, essuyait sur sa manche le 

sang qui lui coulait du nez. À tout moment, il réclamait de Venant quelque service, un gobelet d’eau, un outil, ou 

s’informait de l’heure, afin d’obtenir un répit.               
34

 Sur la terre voisine, de même grandeur, vivaient David Desmarais et sa fille unique, Angélina. Pierre-Côme 

songe à ses quatre garçons qu’il faudrait établir dans les environs: ‘un peu rétive, la demoiselle à David 

Desmarais. Pas commode à frequenter. Ni belle, de reste […] Mais travaillante et ménagère, comme s’il en voit 

rarement. […] Quant une fille a du bien clair, net, et des qualités par surplus, pourquoi un garçon regarderait-il 

tant à la beauté ?’ 
35

 Mais Didace rêve. Le Survenant ne repartira pas. À la première nouvelle, il épousera Angélina Desmarais. À 

son tour il prendra racine au Chenal du Moine pour le reste de ses jours.  
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Porém, o provincianismo daquela comunidade, que não evoluíra com o resto do 

mundo, obriga Survenant a deixar o lugar e a renunciar sua paixão por Angélina. O conflito é, 

portanto, entre alteridades. Na interação do forasteiro com a comunidade, vemos os conflitos 

engendrados pelo choque cultural entre eles. Survenant provoca a repulsa dos moradores do 

Chenal, não somente por ele não ser da região, mas principalmente por sentirem-se 

ameaçados pela presença de um estrangeiro como tal. Em verdade, a linha que separa 

Survenant daquela comunidade situa-se entre os limites de suas identificações.  

Para Stuart Hall (2006), a identificação é o processo pelo qual o outro constrói a 

imagem que faz do eu. Um processo contínuo que se estabelece pelo viés da representação. 

Lemos o outro não necessariamente como ele é, mas como acreditamos que ser vistos por ele. 

Assim, ao falarmos em identificação, devemos “vê-la como um processo em andamento” 

(HALL, 2006, p. 39). 

Neste sentido, a identidade não pode ser percebida como uma instância firmada e 

unívoca, mas como algo que “surge não tanto da plenitude da identidade que já está dentro de 

nós como indivíduos, mas de uma falta de inteireza que é ‘preenchida’ a partir de nosso 

exterior, pelas formas através das quais nós imaginamos ser vistos por outros [grifos do 

autor]” (ibid). 

O que existe, portanto, é uma infinita relação de alteridade entre os indivíduos, uma 

vez que é a partir do olhar do Outro que componho o meu olhar sobre mim mesmo. A reação 

ao olhar do Outro já denuncia um processo de alteridade que se inicia. Não interajo com esse 

Outro sem alterar-me de alguma forma. Essa é a visão de Humberto Oliveira (2006), para 

quem “o Outro jamais deixa de constituir-se numa questão que afeta a todos. Sua presença 

não passa indiferente nem para aqueles que o acolhem de maneira voluntária nem tampouco 

para os que recusam as leis da hospitalidade” (In: (org.) FIGUEIREDO; PORTO, 2006, p. 

269). 

No romance Le Survenant, esse processo acontece de duas formas. Temos a aceitação 

do estrangeiro representada nas personagens de Didace e Angélina. E a rejeição representada 

nas personagens de Amable e Phonsine e na família Provençal. No entanto, é possível 

observar que, nestas últimas, a rejeição provém justamente do desconhecimento desse 

estrangeiro e do medo que a sua presença inesperada provoca. É o que se observa no seguinte 
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trecho do romance em que a personagem Laure Provençal diz a Didace: - “Manter um 

estrangeiro assim, isso não é boa coisa: ele só pode trazer infelicidade a vocês”
36

. (p.113). 

Survenant é um cosmopolita. Amable e os demais habitantes do Chenal são o avesso 

disso. Encerram em si todo o provincianismo da região interiorana do Québec durante os anos 

que antecederam as duas grandes Guerras Mundiais. Survenant é aquele que traz o novo, o 

diferente, representa a necessidade de rupturas. Por isso o medo. Os moradores do Chenal têm 

medo da ruptura, não entendem o novo como algo bom, mas simplesmente fantasmagórico.  

Porém, é em Amable que o ódio pelo estrangeiro se expressa mais fortemente. O estrangeiro 

para ele é o mal e, portanto, deve ser banido. 

Segundo Julia Kristeva, esse ódio é o que torna o estrangeiro real, sendo desta forma a 

sua condição social. Para a autora, “viver com o outro, com o estrangeiro, confronta-nos com 

a possibilidade ou não de ser um outro” (1994, p. 21). Trata-se, portanto, da possibilidade de 

nos enxergarmos enquanto estrangeiros, de assumirmos o seu lugar. Isso equivaleria a “pensar 

sobre si e a se fazer outro para si mesmo” (ibid), anunciando uma possibilidade ou 

necessidade “de ser estrangeiro e de viver no estrangeiro, prefigurando assim a arte de viver 

numa era moderna”. Entendemos, pois, que a modernidade impôs-nos a alteridade como 

condição de sobrevivência em sociedade. Significa dizer que é no convívio social que nossos 

outros aparecem.            

G.G. nos mostra ainda outra face da interação com o Outro, a aceitação que vem com 

a assimilação. Père Didace e Angélina confirmam isso. Após a partida de Survenant, nada é 

igual para eles, algo passa a faltar-lhes. Algo que os impede de seguir adiante:   

Didace, visivelmente abatido, rola de uma janela a outra. Cem viagens por 

dia, da casa ao estábulo e às construções em redor não chegavam a enganar 

seu tédio. Se ele pudesse encontrar alguém com quem se distrair sobre 

Survenant. Angélina? Assim que perguntasse por ele, ela ficaria mais pálida 

que uma carpa
37

 desmaiada
38

. (p. 211).
  

 O romance de Guèvremont figura como uma representação do processo de alteridade 

que a relação com o estrangeiro provoca, neste e em seu Outro. Conforme afirma Bernadette 

Porto, tal processo seria uma “teatralização das relações entre nós e o Outro, da 

                                                           
36

 Garder un étranger de même, c’est pas chanceux : celui-là peut rien que vous porter malheur.  
37

 Nome de peixe típico da região.               
38

 Didace, visiblement en peine de son corps, traîna d’une fenêtre à l’autre. Cent voyages par jour, de la maison à 

l’étable et aux bâtiments ne parvenaient pas à tromper son ennui. S’il avait pu trouver quelqu’un pour 

s’entretenir du Survenant. Angélina ? Dès qu’il était question de lui, elle devenait plus blême qu’une carpe 

pâmée.               
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sedentarização e do movimento” (2007, p. 139) e acrescenta: “o romance Le Survenant de 

Germaine Guèvremont [...] ilustra, sob diversos aspectos, a representação do Outro no 

imaginário quebequense” (ibid). Vejamos agora como esse processo ocorre na adaptação 

cinematográfica desse romance.  
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2 Capítulo 2: ENTRE IDENTIFICAÇÃO E ALTERIDADE 

2.1 LE SURVENANT: UMA SIMBIOSE NARRATIVA 

 Discutimos no capítulo anterior a ideia de que a narrativa literária Le Survenant, desde 

a sua primeira aparição, é um texto repleto de intertextos, i.e., um texto híbrido, pois que 

resulta de um processo coletivo de escritura. Apresentamos os traços da personagem 

Survenant que o aproximam do coureur de bois, sendo por isso, sempre lido como uma 

representação mítica na memória quebequense. Problematizamos a noção de que Survenant: 

mais do que uma simples referência a um lugar de memória para a comunidade do Québec, é 

hoje uma tradução do sujeito estrangeiro, que chega inesperadamente e provocando conflitos 

onde quer que passe. Neste capítulo, discutiremos como essa hibridez do romance se reflete 

em sua adaptação fílmica (2005), que entendemos ser uma tradução intersemiótica deste 

romance, no intuito de evidenciar que a adaptação relê esse estrangeiro sob o paradigma 

contemporâneo, dando à atual geração quebequense a possibilidade de acessar por outra 

linguagem um lugar de memória que lhe pertence. 

 Para tanto, é imprescindível situar nosso leitor quanto ao que vem a ser essa tradução 

intersemiótica e chamar ao diálogo intertextual autores que explicam pontos importantes 

desse processo. São eles Jacques Derrida, com seu conceito de suplemento; Julio Plaza, com 

suas orientações sobre a tradução intersemiótica; e Laurence Venuti, que nos fornece uma rica 

abordagem no que concerne o processo de tradução, vendo-o ao mesmo tempo como esforço 

de domesticação e de estranhamento. 

 Sabemos que a primeira referência à tradução intersemiótica partiu do linguista  

Roman Jakobson, que estabeleceu três diferentes tipos de tradução: a interlingual, a 

intralingual e a intersemiótica. A Tradução Intersemiótica, conforme relata o teórico Julio 

Plaza (2010), pode também ser entendida como “transmutação”. Jakobson a teria definido 

como o “tipo de tradução que ‘consiste na interpretação dos signos verbais por meio dos 

signos não verbais’, ou ‘de um sistema de signos para outro’” (PLAZA, 2010, p. XI), onde se 

insere, por exemplo, a tradução da “arte verbal” para o cinema, a pintura dentre outros 

sistemas ou mesmo destes sistemas para a arte verbal.  

 Podemos perceber a tradução ainda como uma reescritura dessa arte, conforme nos 

sugere Derrida (2010), em que novos olhares são acrescentados ao texto, novas leituras, que 

permitem a esse texto permanecer vivo dentro de uma memória coletiva. Assim, a tradução - 
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em sentido amplo - buscaria retirar esse texto do amortecimento e conceder-lhe uma 

sobrevida no imaginário coletivo. Desta forma, a tradução retoma um texto situado num dado 

período histórico e o reescreve segundo uma perspectiva desse novo momento que é o da 

reescritura, ou da sua reacentuação.  

 Este seria, na visão de Plaza (2010) um exercício de recuperação da história, como 

num palimpsesto, em que se encontram as marcas de um passado já escrito.  Nesse aspecto, a 

tradução ao passo que recupera a história, também a recria num tempo-espaço posterior ela. 

Esse é também um exercício de postergação, em nossas palavras, da história, pois que esta 

permanece inacabada. Conforme Plaza (ibid): 

 “[...] podemos aqui estabelecer um paralelo entre o passado como ícone, 

como possibilidade, como original a ser traduzido, o presente como índice, 

como tensão criativo-tradutora, como momento operacional e o futuro como 

símbolo, [...] a criação à procura do leitor” [grifos do autor] (p.8) 

 Plaza remete à divisão tripartite de Peirce, vendo uma relação entre passado, presente e 

futuro a ser evidenciada pela tradução. A tradução, neste sentido, “tal como está presente, é 

espaço, intervalo que nos fornece uma visão do passado como ícone” (PLAZA, 2005, p.9).  A 

tradução se completaria, portanto, numa genealogia do texto que incide em sua própria 

revisão.  

 Mas tal processo só se torna possível quando realizamos uma tarefa árdua de 

descontrução desse texto. Uma desconstrução que induz a uma reconstrução desse mesmo 

texto, num novo contexto de leitura. Assim, a retomada de um texto de partida incide numa 

inevitável transformação dos sentidos deste texto. A tradução acontece então como 

transformação - ou transmutação - dos sentidos desse texto, que ganha uma nova significância 

num outro contexto de enunciação. A adaptação Le Survenant é aqui entendida como uma 

reescritura do romance escrito por G.G., que ao passo que se transforma num outro sistema 

sígnico, reacende os intertextos que permearam o momento da sua escritura primeira.           

O processo de reescritura de Le Survenant é um processo complexo que envolve 

vários sujeitos e, por consequência, vários intertextos. Abordaremos a representação do 

estrangeiro e do doméstico na linguagem cinematográfica de Le Survenant, comparando-a à 

sua linguagem escrita, i.e., o romance de G.G.. Além disso, também reforçaremos a ideia de 

que toda troca social é um esforço tradutológico no qual tentamos ora uma aproximação, ora 

um distanciamento do Outro que estamos a traduzir. Neste âmbito, a tradução intersemiótica 

estaria para a linguagem, assim como a linguagem está para uma troca entre sujeitos. A 
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tradução, portanto, é entendida aqui como troca social e como tal, acontece como alteridade e 

como identificação.    

 

2.2 DA ADAPTAÇÃO AO ROMANCE: UM MOVIMENTO DE DESCONSTRUÇÃO 

Ao procedermos à análise da adaptação fílmica Le Survenant, somos levados a 

retomar as afirmações de Dany Laferrière, para quem a personagem Survenant representa no 

Québec de hoje, o imigrante, aquele que chega de outro lugar e que é diferente dos que 

representam a maioria. Essa seria uma leitura do estrangeiro contemporâneo, não mais um 

bárbaro, mas um ser diferente do que estamos habituados.  

Já falamos sobre a participação de outros povos na constituição da sociedade 

canadense francesa e vimos que desde a sua fundação, com a interação entre os povos 

ameríndios e os franceses - bem como entre estes e os britânicos - a comunidade quebequense 

de hoje se erigiu no contato com a cultura do Outro. Um fator que culminou numa assimilação 

de diversas culturas, a ponto de não podermos mais pensar em uma identidade quebequense e 

sim em identidades constituintes do sujeito quebequense. O Québec desde cedo aprendeu a 

conviver com o estrangeiro. 

Nossa análise sobre a adaptação Le Survenant segue nesse sentido. Verificando ou 

iluminando os rastros deixados pelos primeiros imigrantes do Québec que fizeram de seu 

povo uma sociedade fundada pela alteridade, pelas transformações desencadeadas pela 

presença do Outro em seu território. Nessa perspectiva, as representações que se constituíram 

como lugares de memória para o quebequense, e que estão presentes na adaptação, são 

compreendidas como rastros de um passado construído pela alteridade.  

 A narrativa fílmica Le Survenant dura 2h17’ e é iniciada já delineando os rastros 

deixados na obra que lhe serviu de esteio. O romance, por sua vez, divide-se em 17 capítulos 

que nem sempre dão seguimento à ação do capítulo anterior.  Na adaptação, observamos que 

houve uma preocupação em se alinharem as cenas de acordo com a relação entre as ações 

descritas no romance. Isso culminou na condensação dos 17 capítulos do romance em 15 

sequências de cenas (vide apêndice), sendo que, na última sequência, vemos uma 

reconstrução do final da narrativa literária - que chegou a ser rejeitada pela crítica, em alguns 

casos. É uma mostra não somente do potencial criativo que uma adaptação tem, como 
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também uma forma de (re)ler, nas entrelinhas, o texto de G.G., imprimindo-lhe novas 

perspectivas.        

O filme começa com a apresentação do elenco em letras cursivas que se entrelaçam 

aos desenhos e trechos manuscritos do romance de G.G. Identificamos neste trecho um traço 

de autoria na adaptação. É uma forma de situar o espectador, mostrando com aquarelas e 

filmagens os momentos que precedem a chegada de Survenant à casa dos Beauchemin, mas 

também se torna um recurso que evidencia as origens da obra adaptada. Podemos afirmar que 

este foi um recurso intersemiótico utilizado no filme para recuperar do passado da obra 

escrita, travestido num índice de que Survenant é a referência ao coureur de bois, ao qual já 

nos referimos.  

É importante frisar que Canuel, diretor do filme, convidou artistas que tiveram 

participação em outras versões de Survenant. Dentre eles, destacamos Frédérique Back, 

desenhista que teria feito as ilustrações para a primeira edição revista do romance de 

Guèvremont, em 1968. São dele as ilustrações que introduzem a adaptação. Também 

destacamos na adaptação a foto utilizada para representar a falecida mãe de Angélina. Na 

realidade, a foto é da atriz Béatrice Picard, que fez o papel de Angélina quando da adaptação 

do romance para novela televisiva, em 1956.                 

Em 1’43’’ a imagem passa do desenho à filmagem propriamente dita. Logo nessa 

primeira sequência (entre 0’ e 3’07), Survenant é apresentado como um transeunte, um 

viajante. Ele segue pelo rio com uma bengala tirada de um galho de árvore. É um fim de tarde 

de outono, estação que marca a instrospecção dos personagens, que se encontram - ao 

contrário do estrangeiro - fechados em si mesmos. Survenant passa pelo riacho até chegar ao 

Chenal. O caminho percorrido pelo viajante desemboca numa encruzilhada, marcada por uma 

cruz. Ao norte dessa cruz, há uma estrada que leva ao Chenal Du Moine, Survenant decide 

seguir por aí.  

Esse é mais um recurso que retoma um lugar de memória para a comunidade 

quebequense. Segundo Mathieu e Laferière (1990), “as cruzes de caminho, particularmente 

numerosas no Québec e frequentemente situadas em encruzilhadas têm há muito tempo 

incarnado e lembrado de maneira tangível e visível essa ligação aos valores coletivos”
39

(p. 

42). No romance, não há referência a essa cruz marcando o caminho para o Chenal du Moine, 

                                                           
39

 Les croix de chemin, particulièrement nombreuses au Québec et souvent situées à des carrefours, ont 

longtemps incarné et rappelé de façon tangible et visible cette appartenance à des valeurs collectives. 
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porém há nele várias remissões à importância da religião católica para a comunidade. Essas 

remissões se configuram com a presença do padre Lebrun no Chenal, e nos badalos do sino da 

capela local, que funciona como marcador do tempo para os habitantes:  

De um passo pesante Didace se dirigira para casa. Um varandão de quatro 

passos estreitos e rasos conduzia à porta da frente; mas, ninguém […] a 

utilizava, salvo nas grandes circunstâncias: para um batizado, uma boda, a 

morte ou a visita pastoral do sacerdote de Santa-Ana-de-Sorel. E ainda, 

quando o abade Lebrun parava no Chenal du Moine para falar de caça ou 

sobre assuntos corriqueiros com o pai Didace […]
40

 (p.27).  

É mais um traço da cultura interiorana do Québec do início do século XX, que foi 

traduzido intersemioticamente na adaptação ao se colocar uma cruz, símbolo universal do 

Catolicismo, marcando o caminho para a vila do Chenal. No romance, a presença do padre 

Lebrun e dos sinos que batem na igreja próxima, onde todos os domingos os habitantes do 

Chenal vão para participar da missa, revelam a ligação dos habitantes do Chenal com a 

religião:  

- Phonsine ! Não está ouvindo o sino? Olha o bliblom prestes a tocar! – Só 

uma resposta, a batida de um ferro contra o globo da lamparina no quarto de 

Alphonsine, Didace tempestuou […]. Domingo de manhã, mesmo ela tendo 

levantado uma hora mais cedo, sempre era um ariá para Alphonsine […] se 

preparar para ir à grande-missa
41

. (p.75)   

Essas remissões são traduzidas na adaptação por outras. A exemplo disso, temos a 

leitura que Angélina faz para Survenant de uma passagem do Evangelho, que o toca 

fortemente, a presença da cruz marcando a encruzilhada na estrada, a cruz que o próprio 

estrangeiro carrega no bolso e que só vem a ser descoberta quando ela cai do bolso de 

Survenant, dentre outros exemplos.   

Na adaptação fílmica, a personagem do padre Lebrun é suprimida, porém o sino é 

mantido, a primeira badalada acontece aos 45’41’’, na cena que apresenta a cidade de Sorel. 

Entendemos ser esta mais uma remissão à tradição (o sino como marca de uma prática 

religiosa tradicional) e à modernidade (a cidade que dita as suas horas pelas badaladas do 

sino). Os badalos do sino atrelados à cidade de Sorel, onde se encontram os outros 

                                                           
40

 D’un pas pesant Didace se dirigea vers la maison. Un perron de cinq marches étroites e raides conduisait à la 

porte d’en avant; mais personne […] ne l’utilisait, sauf dans les grandes circonstances : pour un baptême, une 

noce, la mort ou la visite pastorale du curé de Sainte-Anne-de-Sorel. Et encore, quando l’abbé Lebrun s’arrêtait 

au Chenal du Moine parler de chasse ou de sujets ordinaires avec le père Didace […]. 
41

 - Phonsine! T’endends pas la cloche? V’là le tinton qui se prépare à sonner ! – À la seule réponse, le heurt 

d’un fer contre le globe de la lampe dans la chambre d’Alphonsine, Didace tempêta […]. Le dimanche matin, 

bien qu’elle se levât une heure plus tôt, c’était toujours un aria pour Alphonsine […] de s’apprêter à partir pour 

la grande-messe. 
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estrangeiros da trama, indica que naquele momento o Québec se moderniza, na imagem que o 

espectador constrói ao ver o filme. Isso porque, conforme afirmado anteriormente, o sino é 

um marcador do tempo no romance. Ao ser deslocado para Sorel, que representa a 

modernidade na narrativa fílmica, desloca também o seu sentido, sugerindo a mudança para o 

novo e não mais a simples passagem do tempo, como acontece no romance.  

A segunda sequência do filme (Le Survenant, 2005: 3’17’’) parte de uma velha foto da 

família Beauchemin, e aqui, mais uma vez, identificamos uma tradução intersemiótica da obra 

ecrita, pois G.G. não faz menção especificamente a essa foto no romance, preferindo inserir 

nas falas de Didace as informações acerca da família Beauchemin. Nessa foto estão Père 

Didace, Marie-Amanda (filha de Didace), Amable, Mathilde (falecida esposa de Didace) e 

Éphrem (o filho morto de Didace). Os Beauchemin estão jantando à mesa. Phonsine serve o 

chá d’érable (típico do Québec). Z’yeux-Ronds, um cachorro abandonado e adotado por 

Didace, sente a chegada de Survenant.  

 Ouvem-se batidas na porta. É Survenant. Didace o manda entrar. O estrangeiro abre a 

porta. Todos se assustam ao vê-lo. Survenant é alto, forte, de pele branca e cabelos ruivos. Ele 

está vestido com uma calça e um casaco vermelho xadrez, já bem gasto, onde faltam dois 

botões.  Toda a caracterização física de Survenant, na adaptação, segue a descrição do 

romance escrito: “Era um estrangeiro de bom tamanho, jovem na idade, mochila nas costas 

[…]ele retirara sua camisa de lã quadriculada em vermelho vivo e verde, onde faltava um 

botão perto da gola e um outro não distante da cintura.”
42

. (p. 19). 

 Survenant os cumprimenta e diz ter andado muito. Pede comida e em troca se oferece 

para cortar a madeira que está à frente da casa. Amable dá uma desculpa para que o 

estrangeiro não permaneça e se surpreende quando Didace manda que o estrangeiro se sente. 

Neste momento, Didace o denomina Survenant: - Se aproxime da mesa, Survenant. - sem que 

este se apresente
43

.  

Amable e Phonsine ficam apreensivos. Survenant entra, fecha a porta e se ajeita para 

sentar-se à mesa: Vou começar por limpar a besta [no romance, “le cochon”]. Amable 

retruca: Por aqui, se diz ‘limpar o porco’. Phonsine ri. Survenant vai lavar as mãos, meio 

                                                           
42

 C’était un étranger de bonne taille, jeune d’âge, paqueton au dos […] il enleva sa chemise de laine à carreaux 

rouge vif et vert à laquelle manqueait un bouton près de l’encolure et un autre non loin de la ceinture. 
43

 - Approche-toi de la table, Survenant. 
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desajeitado ao utilizar o lavatório. Phonsine grita: - Preste atenção, vai quebrá-la. - e corre 

para evitar que o lavatório quebre
44

.  

Didace manda Phonsine servir Survenant, ela o obedece pondo um prato à sua frente. 

Survenant (que não é recebido como uma visita) aguarda e Didace diz: - Que é que você está 

esperando? Amable completa: - Não vamos te servir, frase que no romance é dita por Didace. 

Com semblante decepcionado, Survenant se serve. O estrangeiro elogia o chá, o que agrada a 

Phonsine. Didace pergunta se Survenant é um “gars de bois” (variação de courreur de bois). 

Survenant não responde. Didace pergunta seu nome. Survenant diz: - Vocês já me deram um 

agora a pouco. Vocês me chamaram de Venant. Didace o corrige incisivamente: - Venant 

não, eu disse Survenant
 45

. Aqui, vemos a diferença bem marcada e sugerida pelo título do 

romance entre o que seria um transeunte qualquer e Survenant, um estrangeiro inesperado.  

 Survenant se instala em seus aposentos, no terraço dos Beauchemin. Phonsine chega 

trazendo cobertores. Survenant diz que não é necessário e se refere à Phonsine como petite 

mère, o que ela refuta dizendo que ainda não é mãe para ser chamada assim. Survenant diz 

que os filhos virão a seu tempo e sorri. Phonsine sai, Survenant olha pela janela do quarto e 

sorri novamente como que se sentindo em casa. A câmera corta. (Le Survenant, 2005: 6’48’’) 

 Pela manhã, Phonsine vai dar comida às galinhas. Survenant, Didace e Amable talham 

madeira. Nesse momento, Phonsine aproveita para escarafunchar os pertences de Survenant. 

Ela encontra seu diário e se surpreende ao concluir que ele sabe escrever. Dentro do diário há 

fotos de negros tipicamente africanos, evidência - que não se encontra no romance - de que 

Survenant conhece outras culturas, de que já visitou outros países. Lá fora, os três homens 

trabalham, mas Amable passa mal com o trabalho pesado e sangra pelo nariz. Survenant se 

oferece para assumir seu lugar ao lado de Didace. Amable vê-se obrigado a concordar. 

Voltamos para o interior da casa, onde Phonsine continua a bisbilhotar os pertences do 

estrangeiro. Ela descobre um conjunto de garfo e faca e sem querer se corta com a faca de 

Survenant. Esse corte ocorre no romance, porém em outra passagem: na narrativa literária, 

Phonsine sofre o corte ao preparar o jantar, na cozinha, e não da forma como a adaptação 

apresenta.  

                                                           
44

 - Je vais commencer par nettoyer la bete./ - Par icitte, on dit ‘nettoyer le cochon’. /  - Faites attention, vous 

allez la casser.  
45

 - Que c’est que t’attends? / - On va toujours bien pas te servir. / - Vous m’en avez déjà donné un, tantôt. Vous 

m’avez appelé Venant./ - Pas Venant, j’ai dit Survenant. 



56 
 

Nesse momento, Angélina Desmarais chega à casa, mancando. Ela olha rapidamente 

para Survenant, que retribui o olhar. Amable entra. Angélina o segue. Survenant se encanta 

pela moça, que pergunta a Amable quem é o tal estrangeiro. Amable responde: - Nada mais 

que um survenant, como o cachorro que meu pai pegou
46

. Phonsine ouve os passos de 

Amable e logo guarda tudo para descer à sala. Ela acode o marido, que responde com rispidez 

à esposa.  

Angélina pergunta sobre Survenant a Phonsine, que responde que Survenant não 

aparenta ser da região e diz ter encontrado “coisas estranhas” em sua sacola. Angélina julga a 

atitude de Phonsine errada. Phonsine se justifica dizendo que ele não quis dizer nada sobre si. 

Ela novamente se volta para o marido, que recusa o carinho que ela lhe faz. Amable diz que 

essa força para o trabalho que Survenant tem não é natural, e olha o estrangeiro pela janela. 

Phonsine tenta tranquilizar o marido: É só um passarinho de passagem, hein
47

. Angélina 

observa Survenant pela janela da sala dos Beauchemin e logo o espectador percebe o seu 

fascínio pelo estrangeiro.  

Lá fora, Didace pergunta se Survenant ficará por ali. Este diz gostar do lugar e propõe 

uma troca. Aliás, cabe ressaltar que uma das características da alteridade é a constante relação 

de troca entre identidades, que neste caso é traduzida intersemioticamente. No filme, isso 

pode ser exemplificado pela fala de Survenant: Se me derem comida e dormida, não peço 

nada a mais
48

. No romance a mesma troca é sugerida, porém no momento em que Survenant 

chega à residência dos Beauchemin: “Se me derem dormida, comida e um tantinho que seja 

de fumo por fora, eu ficarei. Não peço a vocês nada a mais […] Eu servirei de empregado 

para vocês e me chamem como quiserem”
49

. (p.22).  

Didace compara o estrangeiro a Éphrem, seu filho mais novo, já morto. Didace vê em 

Survenant características que valorizava em seu falecido filho. Survenant é suficientemente 

forte para ajudá-lo a talhar madeira e nos carregamentos, é robusto e atrai os olhares das 

moças da região. Survenant é para Didace a possibilidade de se destacar dos outros habitantes 

do Chenal, uma via de enriquecimento, pois ele mesmo, Didace, já não é tão robusto a ponto 

de assegurar sozinho toda a produção da família. Há, portanto, uma relação de identificação 

                                                           
46

 C’est rien qu’un survenant, comme le chien que mon père a gardé. 
47

 C’est juste un oiseau de passage, hein.  
48

 Si vous me donnez à manger pis à coucher, je demande rien de plus.  
49

 Si vous voulez me donner à coucher, à manger et un tant soit peu de tabac par-dessus le marché, je resterai. Je 

vous demande rien de plus […] Je vous servirai d’engagé et appelez-moi comme vous voudrez. 
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entre o habitante e o estrangeiro. A câmera desloca para o céu antes de cortar a cena aos 

14’19’’.  

Entendemos que o deslocamento da câmera que aponta para o céu foi um recurso 

utilizado como tradução intersemiótica na adaptação para propor que Survenant, sendo por 

vezes comparado a um ser sobrehumano, poderia ser lido como a figura de um anjo, i.e., 

aquele ser em contato com o divino que chega para iluminar a comunidade do Chenal. 

Conforme ratifica Nelson Peixoto, “a outra figura do estrangeiro criada pela cultura 

contemporânea é a do anjo” (grifo nosso) (In: NOVAES, Adauto. O olhar. 1989, p. 363). Isso 

também se traduz na decisão de se colocar Survenant, na adaptação, em todas as cenas - com 

exceção daquela em que Survenant se despede de Angélina - sob a luz. Quer seja sob a luz de 

um candeeiro, quer seja sob a luz solar, Survenant aparece sempre iluminado.  

Para nós, longe de estar na figura de um anjo, conforme o romance o sugere, essa luz 

lançada sobre Survenant não é senão, uma tradução intersemiótica do sujeito estrangeiro que 

se destaca das demais personagens da narrativa. Survenant, apesar de viver conflitos internos, 

aparece sempre sob uma perspectiva do “bom selvagem” que se abre para o contato com o 

Outro. No entanto, essa imagem se transforma ao longo da narrativa, em decorrência dos 

conflitos interculturais que se estabelecem entre a personagem e os demais habitantes do 

Chenal.  

A adaptação segue, mostrando-nos o terreno vizinho onde David Desmarais (pai de 

Angélina) recolhe madeira para o fogão a lenha (2005: 14’20’’). É quase noite. Dentro da 

casa, Angélina prepara o jantar. É quando ela anuncia: - Tem um estrangeiro na casa dos 

Beauchemin.
50

. Seu pai pergunta, sem muita surpresa, o que ele faz lá. Angélina diz que ele 

está trabalhando. Desmarais estranha. Angélina diz: - Eu, eu nunca vi isso. Ele tem a cabeça 

como um fogo na floresta
51

. Seu pai supõe ser um highlander. Essa é mais uma referência ao 

coureur de bois, que no romance não está explícita.  

A palavra highlander é usada no filme como alusão ao estrangeiro escocês, que 

também teve participação na cultura canadense francesa. A hipótese de Desmarais não pode 

ser confirmada na adaptação, por isso entendemos que a Survenant nenhuma origem pode ser 

atribuída e esse fator causa inquietação na comunidade do Chenal. Na cena, Angélina 

completa dizendo que ele não teria nem mesmo dito seu nome aos hospedeiros. Desmarais diz 

                                                           
50

 - Il y a un  étranger chez les Beauchemin  
51

 - Moi, j’ai jamais vu ça. Il a la tête comme un feu de forêt 
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que Didace deve desconfiar - aqui é evidente a importância do nome para o conhecimento do 

outro.  O nome é a primeira informação que se nega a Survenant. Survenant só será 

questionado quanto a isso momentos depois e pelo chefe da paróquia, Pierre-Côme Provençal. 

Ao se negar ao estrangeiro o direito ao nome, estabelece-se um estigma, um rótulo, para o 

estrangeiro. Survenant, por sua vez, ao ser rotulado, decide por assumir esse rótulo como 

tentativa de salvaguardar a sua própria identidade. A cena é cortada aos 15’44’’. 

A notícia da chegada de Survenant já havia se espalhado pelo Chenal. A adaptação nos 

mostra o momento em que todos os habitantes da vila estão reunidos na casa dos Beauchemin, 

exceto os Desmarais. Eles ouvem as histórias de Survenant. Segundo Lacoursière e Michel 

(1990, p. 111), era comum nesses vilarejos, no período entre guerras, a reunião de moradores 

em uma das casas para ouvirem as histórias contadas pelos estrangeiros. Isso lhes servia de 

entretenimento, num lugar em que havia poucas possibilidades de distração.   

O estrangeiro desperta a atenção das moças do local. Enciumado, Odilon Provençal 

(filho mais velho de Pierre-Côme Provençal) faz piada com as histórias de Survenant, que o 

questiona: - Você nunca acredita no que não viu, Odilon? Este replica: - Porque eu 

acreditaria?
52

 Pierre-Côme elogia a frase do filho. Esse é o início de uma disputa a ser 

alimentada durante quase toda a narrativa. Aqui se marca a primeira diferença entre o olhar de 

um habitante, fechado para o desconhecido, e o olhar do estrangeiro, que, ao contrário, é 

atraído pela diferença.  

Também aqui o filme atualiza o romance, pois traz à tona a discussão iniciada por 

G.G. entre o terroir e o anti-terroir. É característica do habitante essa ligação com a terra, 

pois é dela que ele se nutre. Dela também se constrói o patrimônio e nela se fundam as novas 

gerações que seguem na mesma direção, no cultivo da terra e na preservação dos valores. Isso 

só começa a mudar após a chegada de Survenant, que influenciará o pensamento dos mais 

jovens com idéias sobre o “vasto mundo”, provocando com isso a ira dos senhores do Chenal. 

Como pode ser observado no diálogo entre Angélina e seu pai, que pretende casá-la com 

Odilon e assim permitir que sua terra continui pertecendo à família
53

: David Desmarais: - 

Você podia segurar esse em vez de envelhecer [ele se refere a Odilon Provençal].  Angélina: - 

É cabeça dura como o pai. David: - Ele não vai esperar até o fim dos tempos. 
                                                           
52

  - Tu crois jamais à ce que t’as pas vu, Odilon? / - Pourquoi je le coirais? 
53

  - T’aurais pu le garder à veiller/ -  Il a la tête dure comme son père / - Il attendra pas jusqu’à la fin des 

temps / - Provençal, c’est pas à dédaigner / - Vous savez bien ce qui l’attire/ - C’est pas un mal d’aimer la 

terre, ma fille. Je le sais bien que t’as pas de goût pour les hommes, là, mais jê serai pas toujours lá, moi. Faut 

penser à la descendance. 
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Os dois entram. Angélina põe o pacote sobre a mesa de madeira da sala de jantar perto 

do saleiro. O envelope de papel é pardo e está enlaçado com cordão. A câmera foca Angélina, 

que volta a enrolar as castanhas. Seu pai ainda insiste: - Provençal, não é de desdenhar - 

valorizando as posses da família Provençal. Angélina retruca: - O senhor sabe bem o que lhe 

interessa.  

Desmarais continua: - Não é defeito gostar da terra, minha filha. Eu sei bem que você 

não faz gosto pelos homens, mas eu não estarei aqui pra sempre. É preciso pensar na 

descendência - Angélina o escuta, pensativa. Dá um suspiro, enquanto uma música lenta e 

suave entra, introduzindo nova cena.   

O romance também reconstitui um velho costume das regiões interioranas do Québec, 

o de receber a visita dos outros habitantes em casa. No filme, vemos isso na cena do filme em 

que Phonsine pergunta a Laure Provençal (a esposa de Pierre-Côme) se seria errado servir 

uma rodada de vinho de pissenlit, justificando que há muito tempo os Beauchemin não 

recebiam a visita dos moradores (Le Survenant, 2005:15’45’’). A matriarca dos Provençal 

julga não ser errado, visto que já se passou um ano que os Beauchemin estão em luto (pela 

morte de Mathilde e de Éphrem). Não se sabe, na adaptação, as causas da morte de Mathilde e 

Éphrem. No romance, porém, sabe-se que Éphrem morrera afogado no rio que corta o Chenal, 

o que justifica o medo de Phonsine (expresso no romance) de atravessar o Chenal até a cidade 

de Sorel - na adaptação fílmica, Phonsine nunca sai do Chenal, nem mesmo quando seu 

marido (Amable) vai à cidade junto com Didace. O medo também está representado nas 

reações de Père Didace na cena em que ele e Survenant estão no rio testando a canoa que viria 

a ser construída por Survenant mais à frente.  

   Na sequência, Angélina chega à casa dos Beauchemin e é recebida com certa 

indiferença pelos moradores. Beau-Blanc e os outros rapazes fazem comentários audaciosos 

sobre a moça. Survenant se mostra contente com a chegada de Angélina.  Os Provençal fazem 

perguntas sobre a origem de Survenant: Pierre-Côme: - Você se vangloria de ter estado do 

outro lado do oceano, Survenant, mas ainda não disse de onde veio.
54

 Survenant diz vir de 

muitos lugares. Trata-se aqui de uma metáfora que simboliza a chegada cada vez mais 

frequente de estrangeiros que pretendem se estabelecerem no Québec, não só durante o 

período entre-guerras, como no Québec de hoje.  
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 - Tu te vantes d’avoir été à l’autre bout de la mer, Survenant, mais t’as pas encore dit d’où tu viens. 
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O pai Provençal insiste: - Você nasceu em algum lugar...
55

. Survenant faz um muxoxo 

concordando, mas não responde à pergunta. O estrangeiro assume essa identidade ao aceitar o 

rótulo de Survenant. Negando uma origem para si, Survenant assume a estrangeiridade como 

sua condição dentro do Chenal. 

Dando seguimento à cena, Odilon, como sempre o fará ao longo da adaptação, critica 

Survenant: - Parece que ele sabe fazer tudo!
56

 Uma das filhas de Provençal diz a Survenant 

que na casa de Angélina há um harmonium (espécie de teclado que imita o piano). Survenant 

pergunta se Angélina toca o instrumento. Ela responde que nunca mais o abriu desde a morte 

de sua mãe, há quinze anos, e se mostra desconfortável entre os habitantes da região. 

Survenant se comove. Odilon continua a incitar Survenant com comentários perturbadores, 

mas o estrangeiro não reage às provocações. 

Joinville (o mais jovem dos filhos Provençal) quer ouvir mais histórias de Survenant, 

que vez ou outra entrecruza seu olhar com o de Angélina. Joinville pergunta se os habitantes 

de outros lugares são como os do Chenal. Survenant então se põe a contar mais uma de suas 

histórias. A câmera corta aos 18’05’’. Vemos que o olhar do estrangeiro é atraído pela moça 

que apresenta algo de diferente em relação às outras moças do lugar, o que reforça a nossa 

idéia de que o estrangeiro está em constante alteridade, justamente pelo fato de se voltar para 

a diferença.  

Isso fica ainda mais evidente na terceira sequência em que Angélina está indo embora 

da casa dos Beauchemin (2005: 18’06’’). Survenant pede para acompanhá-la, dado o risco 

que a noite oferece. Angélina (considerando-se feia, por causa do problema em seu pé que a 

faz mancar) diz que ninguém a atacaria. Survenant a questiona e ela, irritada, pergunta se ele 

seria cego. Survenant a acalma dizendo: - Não é um defeito ser diferente dos outros
 57

, 

iluminando a face de Angélina com uma lamparina. Vemos mais uma vez, uma tradução da 

alteridade no romance que é relida intersemioticamente na adaptação. Survenant entende que 

Angélina se sinta estranha em meio à comunidade, pois ele mesmo se encontra na mesma 

situação.  

 Os dois seguem conversando. Odilon, desconfiado, os observa da porta dos 

Beauchemin. Seu pai vem lhe fazer companhia. E o aconselha a não se irritar com aquilo, pois 
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 - T’es bien né quelque part...  
56

 - Apparence qu’il sait tout faire! 
57

 - C’est pas un défaut être différant des autres 
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Angélina é muito decidida e não se deixaria enlaçar por uma “colheita de estradas” - 

referindo-se a Survenant. Odilon concorda dizendo: - Precisaria que ela perdesse o juízo
58

. 

 Angélina e Survenant seguem pela floresta conversando e logo estabelecem uma 

identificação, como assistimos na seguinte passagem do filme (20’09’’)
 59

: Survenant: - Gosta 

de música, Angélina?- Angélina: - Sim, eu adorava no meu tempo. Eu cantava cânticos com 

minha mãe. 

 Mais tarde, em seu quarto, à luz de uma vela, Angélina se prepara para dormir. De 

frente para o espelho, ela se põe a conversar com a mãe (como se ela estivesse viva), 

observando uma foto dela sobre a penteadeira: - Pode-se dizer que o estrangeiro pode ver nas 

almas, mamãe
60

. Angélina senta-se na cama, desprende seu cabelo. Com tristeza, olha para 

seu pé defeituoso, que está calçado com uma bota.  

 Nesta fala de Angélina, identificamos que, a priori, a personagem assusta-se com a 

presença desse estrangeiro, ao passo que se sente atraída por ele. Disso entendemos, que, por 

vezes, enxergamos o estrangeiro sob uma perspectiva mítica, transformando um sujeito como 

qualquer outro, num ser incomum, dotado de capacidades que fogem ao humano, o que é 

desconstruído na adaptação ao se evidenciarem as falhas que Survenant apresenta.  

 Survenant é ao mesmo tempo forte para o labor, mas fraco para as vicissitudes da 

alma. Ele bebe o suficiente para ser taxado de ivrogne (cachaceiro, em português) por 

Amable, frequenta lugares inadequados, como a pensão de Saint-Ours. É dado a todo tipo de 

distração e não se preocupa com garantias futuras, como os habitantes do Chenal o fazem. 

Vemos, pois, uma imagem mais próxima do humano do que de um mito em Survenant.  

 Aliás, a atribuição de mito ao estrangeiro, não é senão a construção de uma imagem do 

Outro como diferente. É uma metáfora a ser desvelada pelo filme de que esse “errante”, o 

Survenant, o estrangeiro, esconde uma necessidade da revisão da consciência humana que 

aponta para a diversidade e a alteridade como condições inerentes aos sujeitos. É a partir da 

compreensão da diferença que consigo estabelecer uma identificação com o Outro.  

Survenant, o estrangeiro, representa a busca do homem por si mesmo, traduzindo assim a 

imagem do homem de hoje que se procura no Outro. Neste sentido, Marie-France Rouart (In: 
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  - Faudrait bien qu’elle ait perdu la raison. 
59

 - Aimez-vous la musique,Angélina? /- Oui, j’adorais ça dans le temps. Je chantais des cantiques avec ma 

mère. 
60

 - On dirait que l’étranger peut voir dans les âmes, maman. 
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BRUNEL, Pierre. Dicionário de mitos literários, 1997) nos oferece uma assertiva interessante 

sobre o estrangeiro: 

“[…]esse homem inalcançável, o estrangeiro que somos para nós mesmos, 

tornou-se para muitos o discurso vivo da humanidade suspensa 

incessantemente entre o nada e a criação: ele recapitula em suas andanças as 

respostas individuais ou coletivas trazidas  ao enfrentamento dramático do 

tempo mortal com a sede de eternidade” (p. 671).  

 Essa busca pela representação de si mesmo, se constrói na narrativa fílmica a partir do 

conflito entre habitante e estrangeiro, mas não só assim. A película busca no texto de G.G., 

em diálogo com a memória cultural quebequense, as chaves para reler o estrangeiro de hoje. 

Um exemplo disso se encontra na cena seguinte (25´02´´).  

 Odilon ronda a casa de Angélina e vê Survenant entrar, o que o deixa irritado. Ouve-se 

a cantoria de Survenant que toca, no harmonium de Angélina, a cantiga Le Bonbons de la 

Bourgeoise - uma canção folclórica que faz parte da memória coletiva dos quebequenses - em 

companhia da moça e de seu pai, David Desmarais. Ao terminar a música, Survenant faz 

comentários sobre o instrumento, preferindo o som de um piano. Desmarais brinca, dizendo 

que Angélina não está acostumada com músicas sem sentido. Angélina pede que ele toque 

músicas mais lentas. Observamos que, na adaptação, houve uma modificação nas canções que 

o romance apresenta. Na narrativa literária, Survenant cantarola a todo mundo alguma canção 

que conheceu em suas passagens por outros lugares. Na adaptação, faz-se uma tradução 

intersemiótica dessas canções.  

 Vemos, a exemplo disso, no trecho do romance em que todos estão reunidos na casa 

dos Beauchemin, Survenant a cantar (2009, p . 58): Para que eu fizesse/ meu serviço/ Ao 

Tonkin eu parti.../ Fui engolido por uma pequena/ É uma Ana, é uma Ana, uma Anamita/ Eu a 

chamo de minha burguesinha/ Minha Tonkiki, minha Tonkiki/ Minha Tonkinoise
61

. Traduzida 

na adaptação, em outro momento (conforme citado acima), pela canção Les Bonbons de la 

Bourgeoise.  

 Nesse momento, é Didace quem entoa a canção Causerie d’Amour, conforme 

verificamos no trecho subsequente: “[…] o pai Didace, para não ficar para trás, entoa depois 

dele: Você quer então, minha tão cara amante/ que de amor eu fale com você […]”
62

. Na 
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 Pour que j’fisse/Mon service/Au Tonkin je suis parti.../Je suis gobé d’un'petite/ C’est une Anna, c’est une 

Anna, une Annamite/ Je l’appell’ ma p’tit bourgeoise/ Ma Tonkiki, ma Tonkiki/ Ma Tonkinoise. 
62

 […] le père Didace, pour ne pas être en reste, entona après lui: Tu veux donc, ma très chère amante/ que 

d’amour je cause avec toi […] 
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adaptação esta canção é entoada por Survenant e Angélina, num clima romântico entre os dois 

quando estão reunidos na casa da moça. Assim como a canção Les Bonbons de la Bourgeoise, 

tocada e cantada por Survenant para Angélina, em sua residência.   

 É de se destacar que a preocupação na adaptação foi a de traduzir o que as canções do 

romance representam na memória quebequense. Uma forma de revival de canções folclóricas 

trazidas por irlandeses e escoceses que imprimiram marcas na herança cultural do Québec. 

Assim, a personagem Survenant figura também como um veículo de reativação da memória 

cultural do Québec, trazendo consigo rastros de um passado que se mantém implícito nessa 

memória quebequense.       

Na quarta grande sequência, a câmera desloca do céu escuro para a terra. Já é tarde da 

noite, Survenant vai a Saint-Ours, cujo albergue é também chamado de “Amigo do 

Navegador”. Ouvem-se risos e som de conversas. Survenant joga cartas. Uma “dama” do 

bordel se aproxima. Survenant a olha com lascívia e dá uma piscadela. Ela vai então cortejar 

um dos marinheiros da mesa. Survenant vence no jogo de cartas e ri. O marinheiro Paul, quer 

ficar com uma das damas, mas diz ter perdido todo o seu dinheiro no jogo. Outros dois 

marinheiros cochicham, ao passo que Acayenne chega com mais uma cerveja e conversa com 

os homens da mesa. É quando um desses marinheiros, expressando-se em inglês, puxa pelo 

braço a dama que ficaria com Paul. Uma briga se inicia dentro do bar. 

Ao raiar do dia, em sua casa, Didace coloca mais lenha no fogão. Todos da casa já se 

levantaram. Didace apressa Amable. Survenant entra pela porta, todo machucado. Amable 

reclama: - Falando no diabo... você tem a cara de aparecer aqui desse jeito! Phonsine se 

assusta: - O que aconteceu com você? Encontrou algum bandido no caminho? E corre para 

pegar um pedaço de carne fria para colocar sobre os ematomas. Amable diz: - Bandidos, não 

há muitos deles na estrada de Sorel. Encontramos mais deles em casa
63

. 

Phonsine tenta colocar a carne sobre o rosto de Survenant, que a rejeita, dizendo: - 

Never mind! Aliás, essa é uma expressão corrente empregada por Survenant, tanto no 

romance quanto no filme. Ele a utiliza sempre que está irritado e ao empregá-la reforça o 

argumento de que Survenant é um estranho dentro do Chenal, onde ninguém fala inglês e, 

portanto, não compreende a expressão - o que reforça o temor dos moradores em relação ao 
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 Ah bien ça parle au diable! T’as le front de réapparaìtre amanché de même, Survenant !/ - Voyons... que c’est 

qui t’est arrivé? As-tu rencontré un bandit de grand chemin?/ - Des bandits, il y en a pas beaucoup sur la route 

de Sore. On en retrouve plutôt à la maison. 
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estrangeiro. Ao usar uma expressão de uma língua estranha aos habitantes do Chenal, 

Survenant não é reconhecido por eles. O estrangeiro é aqui estranho também à língua local e, 

por isso, irreconhecível. É, portanto, um bárbaro, conforme Todorov assim o define: 

Cada um é bárbaro para o outro; basta para sê-lo, falar uma língua que esse 

outro ignora: para ele, será apenas um burburinho. Um homem será chamado 

de bárbaro, quando comparado a outro, por ser estranho em seus modos de 

falar e por pronunciar mal a língua do outro. (2010, p. 277)   

Em seguida, Didace o encara com ar de desaprovação paternal. Survenant o encara 

com respeito. Didace diz para ele: - É melhor estar preparado para fazer seu trabalho. 

Survenant responde:  - Ficarei pronto se Phonsine me der comida
64

. Survenant senta-se à 

mesa, enquanto Phonsine lhe dá seu próprio prato. Amable se levanta e diz: - Não há trabalho 

para três homens em nossa terra. A razão mais forte para alguém que tem uma paixão e 

ainda quase todos os vícios
65

.  

Nesse momento, o olhar dos Beauchemin sobre o estrangeiro dá lugar à desconfiança. 

O que reforça, mais uma vez, a afirmação de que Survenant não é enquadrado como um mito 

na adaptação, pois que apresenta fragilidades que não correspondem ao estatuto do herói que 

precede o estatuto do mito (ELIADE, 1992).  

Desta forma, Survenant figura mais como um anti-herói, contrapondo-se à fortaleza e 

retidão características do herói. Contudo, as remissões ao caráter mítico de Survenant, 

comparando-o à figura do anjo, como se ele tivesse surgido no Chenal du Moine, com o papel 

de retirar a comunidade do Chenal do amortecimento em que ela se encontra, coloca o 

estrangeiro Survenant no entrelugar entre a divindade e a humanidade, através desse contato 

com os homens. Visão que o aproxima da definição de um herói.  

Porém, nossa abordagem vislumbra que Survenant não se inscreve no papel de um 

herói porque ele rejeita a comunidade ao se afastar dela. São os habitantes do Chenal que, 

nutrindo sua curiosidade sobre o mundo através das histórias que Survenant lhes conta, 

acabam, em suas falas, atribuindo a esse estrangeiro um papel de redentor daquela sociedade, 

fator que indica um desejo recalcado nas personagens de sair desse amortecimento e de se 

abrir para os novos horizontes que a modernidade lhes sugeriria. Isso é mais evidente no 
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 - T’es mieux d’être d’équerre pour faire ta journée./- Je vais être d’aplomb si Phonsine me donne à manger. 
65

 - - Il y a pas d’ouvrage pour trois hommes sur notre terre. À plus forte raison pour un qui a une passion puis 

presque tous les vices 
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contato entre o estrangeiro e os jovens habitantes do Chenal, onde a assimilação do novo 

acontece mais facilmente.  

Ao se colocar contrário aos costumes do Chenal, Survenant desperta a curiosidade por 

parte de alguns desses habitantes, mas também é repugnado pela sua maioria. Assim, 

Survenant é o elemento provocador dos questionamentos desses habitantes sobre eles 

mesmos. Survenant se confronta com a tradição do Chenal, não busca salvá-la. O papel de 

salvar essa tradição, ao que o filme indica, está no empoderamento dos moradores do Chenal, 

através do confronto com o Outro. Conforme verificamos na sequência (1h52’27’’).                    

 Survenant ouve incomodado e diz: - Você não fez muitas travessias, Amable, mas 

você tem o grande defeito de não gostar de nada além da sua tranqüilidade. Você é como 

uma formiga que desfaz suas asas quando já assegurou sua vida.Amable retruca: - Então. 

Porque ela voaria se não precisa mais?
66

Já com seu chapéu posto, Amable pega seu casaco, 

se volta para Survenant e diz: - É sempre o porco que a gente cuida bem que nos faz sofrer, 

hein!
 67

 Estabelece-se então o conflito entre o provinciano, herdeiro da terra, e o estrangeiro, 

que - na perspectiva de Amable - pretende tomá-la. Essa é uma passagem importante que faz 

remissão ao período em que os britânicos povoaram o Québec. Ela traduz, através do olhar e 

da fala de Amable, o medo da comunidade canadense francesa de 1910 de ver seu território 

tomado pelo Outro, nesse caso, o britânico.  

Survenant come. Phonsine, gentil, diz: - Não vai demorar, tem um outro vindo
68

. 

Survenant sorri, pega seu copo para beber e lembra de algo no bolso. Tira então duas tranças 

de foin d’odeur e as oferece a Phonsine: - Vai dar um cheirinho bom aos seus retalhos de 

veludo. Phonsine, feliz, aceita o presente e retruca: - Você conversa com o Diabo Survenant 

para ver a mente das criaturas? – Mais uma vez, Survenant é comparado a uma divindade, o 

que logo é desconstruído quando Survenant responde: - Disso eu conheço um pouquinho - e 

Phonsine replica: - Mas você é ainda [um] menino
69

. A cena é entrecortada pela seguinte, 

onde o pôr do Sol marca a bela paisagem do outono no Québec. Entendemos ser uma 

homenagem à estação considerada a mais bonita daquele lugar.  
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 - T’as pas de gros travers, Amable, mais t’as le grand tort de rien aimer em dehors de ta tranquillité. T’es 

comme une fourmi qui se défait de sés ailes quand elle a assuré sa vie /- Biens tiens! Pourquoi elle volerait, si 

elle n’en a plus besoin? 
67

 - C’est toujours le cochon qu’on soigne bien qui nous fait pâtir, hein!
 
 

68
 - Ça sera pas long, il y en a une autre qui s’en vient. 

69
 - Ça fera des bonnes bourrures pour tes carrés de velours./ - Parles-tu donc au diable, Survenant, pour voir 

dans la tête des créatures?/ - J’en connais un petit bout là-dessus/ - T’es pourtant encore garçon. 
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Em seu romance, G.G. utliza a descrição verbal para dar um ambiente naturalista à 

obra, no entanto, na película que esse ambiente naturalista muda. Disso entendemos que, num 

primeiro momento, tudo parece funcionar no Chenal, pois toda a natureza ao redor é 

enquadrada de forma a interpretar o caráter naturalista do romance. O enquadramento muda, 

conforme os conflitos vão sendo colocados em cena. Para dar enfoque aos conflitos, utiliza-se 

no filme o close, conforme veremos na cena em que Survenant enfrenta os habitantes do 

Chenal - a ser discutida posteriormente. O suspense, inserido na adaptação, é marcado pelo 

escurecimento. Em toda cena onde existem eventos conflituosos ou que pretendem criar uma 

sensação de suspense a técnica de escurecimento é utilizada. Tome-se por exemplo a cena a 

seguir (2005: 33’33’).  

À noite, Angélina envolve castanhas em jornal sobre a mesa da sala de jantar, quando 

ouve batidas na porta. Por um instante parece imaginar ser Survenant e abre a porta. É Odilon 

que viera lhe trazer um pouco da carne do porco abatido em sua casa. Angélina recusa, 

mostrando indiferença. Odilon esperançoso insiste: - Mas... eu poderia te dar muito mais, se 

você quisesse. Ela responde: - Não coloque idéias na cabeça, Odilon.  Revoltado, Odilon diz: 

- Não entendo porque você se faz de orgulhosa comigo
 70

. Nesse instante, Desmarais chega 

pela varanda. A escuridão cria esse ambiente de suspense. O espectador pode imaginar ser 

Survenant, mas não é. Quem se aproxima é Desmarais e a expectativa de um conflito é 

frustrada. 

 A câmera panorâmica, que introduz a quinta sequência aos 35’47’ do filme, mostra 

uma caixa de munição aberta, balas espalhadas e uma espingarda prestes a ser carregada. 

Tudo sobre uma mesa de madeira iluminada por uma luz, que parece ser solar. É mais um 

momento em que o espectador é frustrado. Geralmente, a presença de armas, balas etc. 

subtende uma guerra, um confronto bélico, como se vê em filmes de faroeste e em muitas das 

produções americanas. Porém, num giro da câmera, essa imagem é desconstruída no filme Le 

Survenant. A câmera mostra agora um candeeiro, mantimentos, cobertores e Didace, que 

prepara uma marmita para ele e Survenant. É cedo e ambos vão sair para caçar patos. A 

presença da arma e das balas é ressignificada. Não mais indica um confronto bélico, mas 

recupera uma prática comum aos canadenses franceses naquela época que é a da caça. Na 

adaptação, o conflito se dá na ordem na linguagem, no poder do discurso e não no confronto 

armado. Outras desconstruções são realizadas no filme. Vejamos.  
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 - Mais... j’aurais bien plus à t’offrir, si tu voulais/- Faut pas te mettre des idées dans la Tetê, Odilon/ -  Je 

comprends pas pourquoi tu fais la fière avec moi. 
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 Survenant desce rapidamente as escadas rindo e ajeitando a camisa dizendo ter 

sonhado com os patos que iriam caçar. Didace ri e apressa Survenant.  Em seu quarto, Amable 

está levantando da cama quando ouve a conversa dos dois: Didace: - Provençal não deve nos 

ver sair. Survenant - É ruim, isso, ter um vizinho guarda-caça. Didace: - Que pena! Não é 

desse mundo aquele que vai consertar Didace Beauchemin, filho de Didace
71

. Os dois 

terminam de se ajeitar, pegam tudo o que têm para levar e vão à caça. No quarto do casal, 

Amable continua sentado à cama, olha para Phonsine, levanta-se e vai ver da janela os dois 

saírem. Phonsine aproveita a ocasião e o convida à cama: - É uma boa ocasião para ficar 

mais tempo no calor das cobertas. Estamos sozinhos
72

.  Lá fora, Père Didace chama por 

Zyeux-ronds, o seu leal cão-de-guarda.  

 Toda essa cena acontece de maneira diferente no romance escrito. Estamos já a mais 

de 30 minutos de filme, porém, no romance, a passagem em que Didace faz a afirmação 

acima se encontra logo no segundo capítulo do livro e precede, conforme o texto de G.G. à 

chegada de Survenant:  

“Pierre-Côme, ao mesmo tempo administrador da roça e guarda-caça, tinha 

avisado várias vezes a Didace para não caçar em tempo proibido. Após tê-lo, 

inutilmente, ameaçado de lhe dar uma multa, ele passa seu vigia. Um 

caçador não pode sofrer pior afronta”
73

 (p.24-25). 

 Ouve-se o canto dos pássaros. O sol começa a nascer. Mais uma vez alude-se ao 

caráter naturalista do romance. Em panorâmica, a câmera mostra um lago e depois uma canoa, 

onde estão Didace, Zyeux-ronds e Survenant. Uma bela paisagem natural, marca a relação 

não só do coureur de bois, como também a do habitante, com a natureza - de onde ambos 

tiravam o seu sustento.  

 Survenant e Didace remam pelo rio: outra marca na adaptação sobre as práticas dos 

canadenses franceses de outrora. Há para os habitantes das regiões provincianas uma forte 

relação com os rios e mares que banham o Québec. Enfim, com a água em si. É o que 

salientam Mathieu e Lacoursière : “Na memória coletiva  quebequense, a água disputou com a 

terra o lugar preponderante. Ela [a água] era associada a uma grande diversidade de 
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 - Faut pas que Provençal nous voie partir/ - C’est bien maudit, ça, d’avoir un voisin garde-chasse/- Beau 

dommage. Il est pas de ce monde, celui qui va régender Didace Beuchemin, fils de Didace. 
72

 - C’est l’occasion pour rester plus longtemps à la chaleur des courvertes. On est tout seuls. 
73

  Pierre-Côme, à la fois maire de la paroisse et garde-chasse, avait plusieurs fois averti Didace de ne pas chasser 

em temps prohibé. Après l’avoir inutilement ménacé de le mettre à l’amende, il brûla son affût. Un chasseur ne 

peut subir pire affront. 
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explorações, além de satisfazer às necessidades domésticas”
74

 (1991, p. 46). Também dela, da 

água, tira-se parte do sustento da família, conforme podemos verificar na passagem a seguir.  

 Em plongée, a câmera segue mostrando Survenant e Didace que estão escondidos na 

mata. Didace, com sua espingarda, dá dois tiros acertando dois patos. Manda que Z’yeux vá 

buscá-los e o cão lhe obedece. Os dois conversam sobre o cão: Survenant comenta: - Ele é de 

serviço, esse seu cão hein. Didace concorda: - Não sei de onde ele vem, mas a primeira vez 

que eu o trouxe ele sabia o que fazer
75

.  

 Essa é mais uma remissão à imagem do estrangeiro. Até mesmo o cão Z’yeux-Ronds 

figura como tal. Ele é acolhido por Didace, mesmo não se tendo conhecimento da sua origem. 

Lembremos que, logo na primeira sequência, Survenant fora comparado ao animal por 

Amable. Assim, pode-se afirmar que o estrangeiro dentro da comunidade do Chenal pode, por 

alguns, ser considerado um ser desprezível, ao mesmo passo que se torna útil para outros. 

Assim como Survenant oferece sua força de trabalho em troca de asilo, Z’yeux-Ronds se 

encontra na mesma situação, sendo sempre chamado a servir àquele que lhe fornece abrigo. 

 Retira-se desse ser subjugado, o estrangeiro, a força de trabalho em benefício próprio 

ou de uma coletividade - assim como fizeram os colonos franceses e mais tarde os britânicos 

com os povos ameríndios. Porém, esse mesmo ser que nos é útil por um lado, não pode ser 

enquadrado como igual, por estar no lugar do selvagem, ou seja, daquele que não partilha da 

cultura do meio. Essa é a visão que permeia o pensamento coletivo no Chenal du Moine, no 

que se refere à imagem do estrangeiro.  
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  Dans la mémoire collective québécoise, l’eau a disputé à la terre la place prépondérante. Elle était associée à 

une grande diversité d’exploitations, en plus de satisfaire aux besoins domestiques. 
75

  Il est de service votre chien/ - Je sais pas d’où il vient, mais la première fois que je l’ai amené, il savait quoi 

faire. 
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 2.3 ANGÉLINA E SURVENANT: ENTRE IDENTIFICAÇÃO E ALTERIDADE       

 Observamos que a narrativa fílmica dá grande enfoque à relação, já presente no 

romance, entre Angélina e Survenant. No entanto, é no filme que verificamos mais claramente 

os conflitos internos que essa relação provoca nas personagens. Survenant e Angélina se 

atraem por um representar para o outro a diferença. Angélina não se interessa pelos rapazes 

do Chenal por ser sempre rotulada como enferma - ou manca (boiteuse, em francês) pela 

comunidade em geral. Sua única possibilidade de ter um homem que a ame, apesar da sua 

“deficiência”, é Survenant - o que para ela é algo de extraordinário, uma vez que ela acredita 

poder transformar o grande homem de cabelos ruivos em seu amado, ou seja, domesticá-lo.  

 Survenant, por sua vez, se identifica com a sensação de estranheza que Angélina 

provoca em relação aos habitantes do Chenal. No entanto, Survenant entra em conflito 

consigo mesmo porque ficar com Angélina significaria abrir mão da sua liberdade. 

Significaria estabelecer um laço e ser aprisionado por ele. E implicaria em seguir os padrões 

de vida do Chenal du Moine. Isso fica explícito na adaptação fílmica, onde a relação dos dois 

os aproxima, ao passo que os distancia um do outro.   

   Aos 41’24’’da adaptação, Angélina e Phonsine preparam as aves caçadas para a 

venda. No terreno dos Beauchemin, as duas depenam as aves. Phonsine comenta as visitas 

frequentes de Angélina depois da chegada de Survenant. Angélina desconversa dizendo que 

não tem interesse pelos rapazes e complementa: - Um homem como o Survenant não pode se 

interessar por uma moça como eu. Phonsine diz, em voz baixa para que Survenant (que se 

aproxima da casa com um cavalo) não ouça: - Melhor assim, Amable acha que ele deve ter 

feito algo de errado em outro lugar para chegar assim sabe-se lá de onde. Ele é perturbado, 

esse Survenant aí. Pode-se dizer que um bruxo o carrega logo que ele põe um pé no chão
76

.  

 Aqui, Survenant é novamente comparado a um ser mítico, dessa vez a um bruxo, o que 

demonstra não necessariamente uma aversão ao estrangeiro, mas uma tradução dessa 

curiosidade de Phonsine pelo oculto. Uma incitação da adaptação à curiosidade humana de 

conhecer o que existe por traz do Outro, nesse caso do estrangeiro.   
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  Penses-y un peu: un homme comme le Survenant, ne s’intéresse pas à une fille comme moi/ -  C’est aussi 

bien, Amable pense qu’il a dû faire quelque chose de pas correct ailleurs, pour arriver comme ça nulle part. Il 

est pas tranquille, ce Survenant-là. On dirait que le sorcier l’emporte sitôt qu’il se met les pieds en bas du lit. 
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  Survenant passa pelas duas levando o cavalo até o estábulo. Angélina, com ar 

envergonhado, desvia seu olhar de Survenant. Phonsine ainda acrescenta, em tom de piada
77

: - 

Ele me faz pensar no mergulhão cabeçudo: muito bom de se ver, ar de ser de carne mas 

coberto de penas. Aqui, Survenant é de novo comparado a um animal. As duas riem e 

continuam a depenar as aves. Angélina lança um olhar desesperançoso em direção a 

Survenant. Phonsine percebe. 

 Agora, em sua casa (42’51’’), Angélina, sentada em sua cadeira de balanço, prega os 

botões que faltavam no casaco xadrez de Survenant. Entendemos ser uma alusão ao desejo de 

Angélina, expresso no romance, de ser sua esposa. Essa é mais uma passagem reconstruída do 

romance escrito, onde a cena se passa na residência dos Beauchemin:  

Empoleirado num banco, o estrangeiro tentava pacientemente passar um 

pedaço de cordão no olho de uma agulha fina, Angélina, tomada de piedade 

súbita pelo homem a mercê de uma obrigação de mulher, perguntara 

timidamente: eu posso lhe fazer a caridade de ajudar o senhor? – Por favor, 

Survenant, indignara-se Phonsine, envergonhada, sacudindo em seu avental 

suas mãos empoeiradas de farinha, me dê essa roupa aí que eu ponho o botão 

nela. Mas o Survenant nada quisera ouvir, nem de uma nem da outra
78

. (p. 

34)    

 Voltemos ao filme. Ouve-se o som do harmonium, tocado por Survenant. Dessa vez, a 

música é lenta e romântica, conforme lhe pedira Angélina. A música tocada chama-se 

Causerie d’amour, uma cantiga popular do Québec. Survenant canta, e no refrão, Angélina o 

acompanha. Os dois se entreolham. Ela ri e termina de pregar o botão. Os dois trocam 

algumas frases: Survenant: - É bom te ver sorrir assim. Ela diz: - É uma bela canção79. 

 Survenant levanta para pegar o Evangelho (livro do qual Angélina sempre está 

acompanhada), e pede que ela leia uma passagem para ele:  - É sua vez, Angélina. Me faça 

ouvir a música das palavras como você dizia
80

- e entrega o livro à moça. Ela o abre e lê uma 

das passagens: - Ande, enquanto tiveres luz, a fim de que as trevas não os surpreendam. 

Aquele que caminha nas trevas não sabe onde vai. Credes na luz a fim de que sejas filhos de 
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  Il me fait penser au plongeux à grosse tête: bien aimable à regarder, l’air d’être en chair,mais... tout en 

plumes! 
78

  Perché sur un tabouret, l’étranger essayait patiement de passer un bout de gros fil dans le chas d’une aiguille 

fine, Angélina, prise de pitié subite pour l’homme à la merci d’une besogne de femme, demanda timidement : - 

je peux-ti vous faire la charité de vous aider ? – Je vous en prie, Survenant, s’indigna Phonsine, honteuse, en 

secouant sur son tablier ses mains poudrées de farine, donnez-moi ce vêtement-là que j’y repose un bouton. Mais 

le Survenant ne voulut rien entendre, ni de l’une ni de l’autre. 
79

  C’est plaisant de te voir sourire comme ça/ -  C’est une bien belle chanson. 
80

  C’est à ton tour, Angélina. Fais-moi entendre la musique des mots, comme tu disais. 
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luz
81

. Verifica-se nesta passagem uma remissão à figura do anjo decaído, que já não conhece a 

luz e que precisa do homem para voltar ao caminho da luz. E também ao caráter de Survenant 

como um ser perdido nos caminhos de uma vida errante. 

 Enquanto Angélina lê o trecho do Evangelho, lentamente a câmera foca o semblante 

de Survenant e uma música lenta ressoa ao fundo. O olhar do estrangeiro é o de alguém 

desolado e tocado pelo texto. Angélina percebe o olhar de Survenant e tem medo. Atordoada, 

ela deixa o livro cair. Os dois se abaixam para pegá-lo e suas mãos se tocam. Eles se 

entreolham apaixonados. É quando o pai Desmarais entra pela porta, reclamando dos ratos 

que roeram seus cintos.  

 Ele se surpreende ao ver Survenant e Angélina sozinhos em casa - no costume local, 

um rapaz deveria anunciar previamente que visitaria uma família. Survenant então se oferece 

para consertar os cintos e, com incredulidade, Desmarais aceita. Angélina o convence, 

pedindo que seu pai acredite em Survenant. Um relacionamento entre Survenant e Angélina 

então se inicia.  

O fato de as duas personagens, Angélina e Survenant, se apaixonarem causa 

estranhamento, não só na comunidade do Chenal, mas, principalmente, em Angélina e 

Survenant. O conflito que essa paixão gera põe em discussão as certezas de ambas às 

personagens.  No entanto, também evidencia seus pontos de convergência. 

Angélina, que nunca se apaixonara por nenhum habitante de Sorel, apaixona-se por 

Survenant, por quem ela deixaria sua terra, sua família, seus valores, o que denuncia a 

presença de uma estrangeiridade em Angélina. Mostra sua tentativa de subverter os padrões 

nos quais ela já não acredita, mas que de alguma forma se vê obrigada a seguir. Por sua vez, 

Survenant se orgulha de não ter amarras, mostrando-se totalmente desprovido de elos 

familiares. No entanto, sua paixão por Angélina vai revirar essas certezas e vai denunciar um 

desejo involuntário de permanência, de estabelecimento. Assim, o conflito entre o Eu e o 

Outro se estabelece na adaptação, o que também já estava expresso no romance Le Survenant:  

Angélina já não entendia nada. O que acreditara sempre ser uma vergonha, 

uma servidão, uma pobreza do corpo, o forasteiro dizia ser como uma 

riqueza; uma riqueza se completando de uma riqueza parecida escondida em 
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  Marchez, pendant que vous avez de la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui 

marche dans les ténèbres ne sait pas où il va. Croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. 
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outro ser, como? Seus olhos se abriam à vida
82

. (Le Survenant, 1990, 

p.170-171) 

Entende-se que esse conflito ilustra o embate entre indivíduos estrangeiros para si 

mesmos. Um processo de identificação que acontece através da relação com o que não se é, 

ou seja, na relação com o diferente. Nisso reside o propósito da alteridade, conforme nos 

descreve Janet Paterson (2007, p.14): “Em resumo: entre diferença e alteridade o que está em 

jogo não é a diferença, seja ela física, religiosa, étnica ou outra, mas a alteridade que resulta 

de uma semantização de traços diferenciais”. 

E essa semantização de traços acontece dentro de uma organização social, cujas leis 

são definidas em função de uma maioria. Isso pressupõe a exclusão de uma minoria, que não 

estaria enquadrada nesses traços sedimentados na cultura de referência. Conforme, Paterson 

assevera, ao citar Eric Landowisk:  

Ora, a alteridade, como assinala Landowisk, resulta de uma passagem a 

outro plano que pressupõe a presença de um grupo de referência […], grupo 

esse que investirá de um conteúdo semântico as diferenças de uma pessoa ou 

de um grupo minoritário. Dessa forma, para que haja alteridade, as 

diferenças tornam-se significantes em vista da construção de um universo de 

sentido e de valor. (PATERSON, 2007, p. 14)     

 No filme, assistimos a um duelo entre identidades, a de Survenant e a de Angélina, ou 

seja, um processo de alteridade entre as personagens. É o que acontece, por exemplo, numa 

das cenas finais do filme, na qual Survenant e Angélina estão conversando nos arredores da 

casa da família Beauchemin. Nesta cena, Angélina implora a Survenant que fique no Chenal, 

que se estabeleça ali: - Se você tem sentimento por mim, Survenant, esqueça a estrada. Ouça 

seu coração, não o seu demônio
83

.  

No entanto, Survenant se ressente da sua contínua condição de estrangeiro naquela 

comunidade e afirma sua necessidade de partir, ainda que isto implique na renúncia do seu 

amor por Angélina. Então, os dois se abraçam aos prantos, como numa despedida, e é quando 

Survenant diz, antes de deixá-la: - Me perdoe, Angélina
84

.             

Cabe destacar ainda que, na adaptação, uma das personagens do romance, Marie-

Amanda, que no romance é a filha casada de Didace-Beauchemin é suprimida. Em nossa 
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 Angélina ne comprenait plus rien. Ce qu’elle avait toujours cru une honte, une servitude, une pauvreté du 

corps, le Survenant en parlait comme d’une richesse ; une richesse se complétant d’une richesse semblable 

cachée en un autre être, quoi ? Ses yeux s’ouvraient à la vie.   
83

  - Si tu as du sentiment pour moi Survenant, oublie La route. Écoute ton coeur, pas ton démon, Survenant.  
84

 - Pardonne-moi, Angélina.  
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leitura, a presença de Marie-Amanda é importante para o entendimento do que Angélina 

expressa uma ânsia pela ruptura com os padrões provincianos, onde à mulher cabe cuidar com 

zelo do lar, a obrigação de dar continuidade à linhagem do marido, dando-lhe filhos fortes 

para o trabalho, além de auxiliá-lo no trabalho com a terra.  A adaptação ressignifica a 

personagem de Marie-Amanda nas falas de personagens que interagem com Angélina. São 

elas, Phonsine e seu pai David Desmarais, que teima em querer casá-la com Odilon 

Provençal.  

 Não se pode deixar de considerar que o estranhamento causado em Survenant o 

aprisiona em si mesmo, levando-o a exilar-se em Sorel. Tanto no romance, como no filme, 

Survenant tem seus “exílios”, que estão representados nas suas idas ao centro da cidade de 

Sorel, onde ele encontra elementos que o transformam num igual. Elementos que lhe são 

familiares. É onde a taverna Saint-Ours está situada. Survenant é acolhido ali como tantos 

outros estrangeiros. A pensão serve, nesse sentido, como purgação para os desejos de 

Survenant, desejos esses que não condizem com a retidão que Angélina mantém. Esse é mais 

um ponto de choque entre a cultura do Si e a do Outro. Esse conflito é reconstruído na 

adaptação fílmica no final da 11ª sequência de cenas, marcada em 1h35’47’’, como 

descrevemos abaixo.  

 Em sua casa, Angélina desfaz a mesa do jantar, esperando pela visita de Survenant. 

Seu pai entretém-se com algo e, percebendo a agonia da moça: Desmarais diz: - Seu 

Survenant ainda está no albergue, Angélina. Pelo reflexo do espelho vê-se o semblante triste 

de Angélina ao ouvir a frase do pai. Ela pergunta:  - O senhor tem tanta certeza assim, pai? 

Desmarais continua: - Eu não entendo. Didace o paga apenas com comida e ele tem dinheiro 

para beber!
 85

 

 Ela tira o avental. Raios relampejam fora da casa. Uma tempestade se aproxima, no 

céu e no interior da casa dos Desmarais. Ainda esperançosa Angélina diz: - É preciso que ele 

tenha um defeito. Seu pai critica: - Um homem que gosta da bebida, é infelicidade, minha 

filha. Ela inicia então uma discussão com seu pai: - Ele é valente, conhece a terra. Não faz 

cerimônia com as criaturas. Seu pai grita: - Se compreenda, Angélina ! Ela insiste, em tom 

alto: - Ele nunca me tratou como manca !  - e aos prantos pega seu casaco e sai de casa sob a 
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 - Ton Survenant, est encore à l’hôtel, Angélina./ En êtes-vous bien sûr, le père?/Je comprends pas ça. Didace 

le paye juste en manger, puis Il a de l’argent boire!  
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chuva. Seu pai, aos gritos: - Angélina, onde você vai? Angélina, Angélina!
 86

  - ouve-se o som 

dos trovões.  

 Ao assistirmos a um filme, frequentemente associamos os trovões ao perigo, ao medo 

do ataque iminente. Em nossa abordagem, o som dos trovões marca a libertação de Angélina, 

que desrespeita a autoridade do pai e sai em busca de Survenant. Essa passagem não aparece 

no romance. Isso porque, a personagem Marie-Amanda, filha de Didace, recalca em Angélina 

o desejo de partir em busca do seu objeto de fascínio. Na adaptação, assistimos a uma 

releitura da mulher em seu desejo de se libertar das amarras que uma sociedade erigida sobre 

os pilares da Igreja Católica mantinha.  

 Tal interpretação nos é fornecida pelo conhecimento de que o advento da Segunda 

Guerra Mundial possibilitou a entrada da mulher no mundo do trabalho formal em 

substituição aos homens que partiram para o front. A mulher passaria a responder à 

necessidade de mão de obra nas indústrias da província e isso lhes permitiu uma tomada de 

consciência crescente e um engajamento maior na luta pela igualdade de direitos entre 

homens e mulheres. Por se tratar de um filme que atualiza uma prática social da antiga 

sociedade canadense francesa, agora travestida em coletividade quebequense, a adaptação 

opera uma atualização do papel da mulher de forma a aproximar a narrativa fílmica da 

realidade contemporânea.         

 Essa interpretação não anula a leitura de que, sair de casa sem o consentimento do pai 

e ir à procura de Survenant, é também a expressão do medo da desilusão em Angélina, para 

quem Survenant é o herói que irá retirá-la do luto e devolver a sua luz interior. No entanto, 

essa desilusão é logo confirmada na cena seguinte.  

 Em Sorel, debaixo de chuva, Angélina procura por Survenant, que está jogando cartas 

e bebendo em Saint-Ours (o bar frequentado pelos navegantes). Ela o vê pela janela e desata a 

chorar. Beau-Blanc, que passa por ali, a vê e pergunta: - O que é que você está fazendo aqui, 

Angélina? É o “Grande- Deus- das-estradas”que você está procurando? Ela tenta se 
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 - Faut bien qu’il ait un défaut./ Un homme qui aime la boisson, c’est du malheur, ma fille!/ Il est vaillant, Il 

connaît la terre. Il fait pas de façon aux créatures./ Raisonne-toi donc, Angélina!/ Il m’a jamais traitée de 

boiteuse!/ Angélina, où tu t’en vas, là? Angélina, Angélina!  
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recompor e responde: - Não coloque idéias idiotas na cabeça, Beau-Blanc. Não estou 

procurando ninguém
87

. E sai. 

 Angélina é então frustrada em sua ilusão e a idéia do herói que ela fazia de Survenant 

dá lugar à sensação de perda comparável a um novo luto, agora pela morte do herói que ela 

construiu, dentro de uma perspectiva romântica da realidade, comparável à perspectiva da 

Emma Bovary, que se desiludira em sua busca pela felicidade através do casamento.  

 A aproximação com a personagem de Flaubert se justifica quando lembramos que, no 

romance e na adaptação, Angélina cultiva o hábito dominical de ler romances, através dos 

quais ela acredita poder conhecer o mundo. O filme alude a essa característica, mostrando a 

personagem em companhia de um livro. Da mesma forma que Emma Bovary, ao acreditar ser 

possível obter a felicidade plena, suscitada pelo amor e pela paixão tão fortemente presentes 

nos romances que lia. Frustrada em sua ilusão - ao perceber que, nem o amor que buscara no 

casamento com Charles, nem a paixão que experimentara com outros homens, lhe 

completavam - ela, então, adoece e morre. Assim como ocorre com Emma, também na 

personagem Angélina, a imagem do Outro como o reflexo do Eu é desconstruída. Por isso, a 

morte do herói vem a significar a desconstrução da sua imagem como tal. Mas a figura de 

Angélina (como veremos mais adiante), no filme, evidencia um desvio da caracterização dada 

à personagem no romance, quando se coloca a moça em confronto com seu pai, afirmando o 

seu amor por Survenant e expressando o desejo de partir do Chenal com o estrangeiro.    

 Survenant passa a ser um homem como outro qualquer, passível de erros, enganos e 

paixões, o que não corresponde com a imagem construída por Angélina. A identificação que 

existia entre Angélina e Survenant dá agora lugar à alteridade. Angélina muda seu olhar sobre 

o estrangeiro, ao mesmo tempo em que ele muda seu olhar sobre a comunidade do Chenal.  

 Para Survenant, a comunidade já não é mais a comunidade que o acolhe, mas que o 

rejeita e o subjuga. O diálogo entre o Chenal e o estrangeiro que “conta histórias do vasto 

mundo” se transforma num conflito entre identidades. Survenant, ao ser confrontado com a 

cultura do Chenal - que é o seu Outro, no filme - não aceita também a concepção de mundo 

dos seus habitantes. Ele recusa igualmente a diferença, por entender que conhece o mundo 

melhor que os habitantes do Chenal. Survenant, assim como os habitantes do Chenal, recusa-

se à alteridade, exilando-se em si mesmo.  
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 - Que c’est que tu fais là, Angélina? C’est le Grand-Dieu-des-routes que tu cherches?/ Mets-toi pas des idées 

croches dans la Tetê, Beau-Blanc. Je cherche personne. 
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 Segundo Edward Said (2003), o exílio se traduziria na eterna sensação de não-

pertencimento, que marca a fronteira entre o “nós” - enquanto grupo - e “os outros”. Na sua 

interpretação, “o exílio é uma solidão vivida fora do grupo: a privação sentida por não estar 

com os outros na habitação comunal” (ibid. p. 50). Assim, o exílio funda, pela exclusão, um 

estar no mundo, um ser em descontinuidade. De acordo com uma prática do banimento, esse 

ser exilado recebe o estigma de forasteiro, que é o estigma carregado por Survenant, o 

estrangeiro.  

Neste sentido, é correto afirmar que Survenant está para um exilado, pois recebe esse 

estigma de forasteiro desde a sua chegada ao Chenal. Em contrapartida, ele volta à 

comunidade do Chenal du Moine, após seus exílios em Sorel, o que mostra um desejo seu de 

aproximação, de formação de laços. Temos então representado um embate entre esse Eu 

(Survenant) e seu Outro (a comunidade do Chenal). Algo que, para Survenant, se mostra ser 

diferente, estranho, em nossa análise, lhe é muito familiar.  

É o que Betty Fuks nos afirma ao apontar “que o estrangeiro corresponde ao não-

familiar, ao desconhecido, àquele que é apreendido com horror” (2007, p. 11). Ela nos explica 

que, numa perspectiva freudiana, esse estrangeiro, seria um “objeto ambíguo”, por ser um 

“pólo de fascinação” (como no caso da personagem Angélina) e de “repulsão” (no caso da 

relação entre Survenant e a comunidade do Chenal du Moine). Neste sentido, o estrangeiro 

“se constitui como ‘familiar-estrangeiro’” (ibid, p.12).  É o que percebemos no seguinte 

trecho do romance, resconstruído na adaptação, em que Guèvremont nos descreve:  

Então o forasteiro cresce em estima e importância aos olhos de vários [...] 

Contudo os que, como Amable, não gostavam dele desde o início o odiaram 

ainda mais ao saber que ele [Survenant] era talentoso para o trabalho e 

agradável para as moças, mas ainda mais hábil para brigar e forte como um 

touro
88

. (Le Survenant, p. 115).    

Neste trecho, verificamos que existe, em uma parte da comunidade, uma admiração 

pela força do estrangeiro, dentre outras qualidades que ele apresenta. Ao mesmo tempo, 

Survenant desperta, na outra parcela da comunidade, a inveja e a ira desses outros ao 

constatarem que não têm as mesmas qualidades que o estrangeiro e que são tão valorizadas 

pela comunidade.  
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 Donc le Survenant grandit em estime et em importance aux yeux de plusieurs [...] Cependant ceux qui, tel 

Amable, ne l’aimaient pás d’avance le haïrent davantage de le savoir non seulement adroit à l’ouvrage et 

agréable aux filles, mais encore habile à se battre et aussi fort qu’un boeuf.  
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 Na adaptação, essa ira pela presença do Outro assustador está representada na 

personagem Amable, que, a todo o momento, rejeita a presença desse estrangeiro. Para 

Amable, Survenant representa uma ameaça: em sua visão, ele tomará seu lugar de herdeiro da 

terra dos Beauchemin. É o que verificamos na seguinte passagem, quando Amable inicia uma 

discussão com Survenant por já não suportar vê-lo tão íntimo de seu pai (1h52’27’’): Amable: 

-  Se eu não me segurasse, eu te faria pagar tudo o que você me roubou. Survenant, sério, 

responde: - Eu te fiz algo, Amable ? Amable aumenta o tom: - Você tomou meu lugar de filho 

da casa ! Desde o outono que você faz a lei no Chenal du Moine, que você gasta nosso 

dinheiro. E ái, o pai, aí... Talvez nunca saibamos o rumo do que você nos tomou. Survenant 

diz: - Você é o herdeiro, Amable. Não precisa de nada para ter o respeito de todo o mundo. 

Amable: - Você, só tem histórias para contar. Você tem o verdadeiro dom de tomar tudo, com 

ar de dar mar e mundo - E joga-lhe o machado que tinha nas mãos. Survenant fica bravo, mas 

logo se recompõe: - Eu dou o que tenho. Você se vangloria de dar as migalhas da mesa, mas 

você nunca dá nada89. 

 Há aqui uma tensão entre duas visões de mundo que se contrapõem. Para Amable 

herdar a terra e continuar no Chenal é suficiente para garantir o resto da sua existência. Já 

para Survenant, o Chenal é pequeno demais, não lhe acrescenta nada. As experiências lhe 

acrescentam mais, uma vez que conhecer novas paragens é também relacionar-se com outros, 

é se permitir alterar-se, ainda que involuntariamente.  

 É interessante frisar como Survenant se encontra em constante alteridade para consigo 

mesmo, em razão de suas constantes trocas com o Outro. A terra, para o estrangeiro, 

representa o movimento, a rota a ser seguida, até o fim dos seus dias - de onde vem sua 

famosa frase no filme: “Eu vou talvez render a alma no fundo de um poço, mas [com] os 

olhos no céu, orgulhoso, como um rei de partir para ver um último país” 90.  

 Assim, para que se tenha certeza de ter encontrado seu lugar no mundo, na visão de 

Survenant, é preciso conhecê-lo como um todo. Só o movimento - e não a sedentarização - 

pode aproximar o homem do seu lugar, que é o mundo. Survenant não se aparta da terra, mas 

                                                           
89

 - Si je me retenais pas, je te ferais payer tout ce que tu m’as volé, toi/ - Je t’ai pas quelque chose, moi, 

Amable?/ -T’as pris ma place comme le garçon de la maison! Depuis l’automne que tu fais la loi au Chenal du 

Moine, que tu dépenses notre argent. Puis là, le père, là... On le saura peut-être jamais, la fin de ce que tu nous 

as pris, toi !/ - T’es l’héritier, Amable. T’as besoin de rien pour avoir le respect de tout le monde./ - Toi, t’as 

juste à raconteur des chimères. T’as le vrai don de tout prendre, avec l’air de donner mer et monde!/ - Je donne 

ce que j’ai. Toi, tu te vantes de donner les miettes de ta table, mais tu donnes jamais rien.  
90

 Je vais peut-être rendre l’âme au fond d’um fosse, mais les yeux au ciel (ele levanta a cabeça), fier comme um 

roi de partir voir um dernier pays.  
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incorpora uma visão quase religiosa do papel do homem no mundo, traduzindo, assim, sob 

um ângulo particular, a herança daqueles povos indígenas que se isolavam nas florestas e com 

elas mantinham uma relação de irmandade.  

 O que traduzimos através dessas palavras é que a postura do nomadismo como 

apreensão do mundo, presente em várias coletividades ameríndias, e as características do 

coureur de bois aqui se imbricam para se constituir como um dos traços distintivos da 

personagem do Survenant. Isso fica flagrante na sua comparação com as demais personagens 

que gravitam imóveis no seu entorno.  

 Para inúmeras coletividades ameríndias, qualquer um poderia ocupar a terra e dela se 

nutrir. Neste sentido, oferecer abrigo, comida e proteção ao outro, não seria senão permitir 

que esse outro usasse aquilo que pertencia a todos, a natureza, a terra. Não se pode, portanto, 

pretender uma reciprocidade desse outro que se instala em nossa terra, uma vez que eu dei a 

ele o que lhe é de direito. Se eu recebo a esse outro e venho requerer algo em troca é porque 

não o recebi de fato. Faz-se então um pacto entre aquele que recebe e aquele que é recebido. 

Pacto esse que suscita reações dúbias, pois há a possibilidade desse acordo ser negado e esse 

outro ser recebido como um parasita91 naquele território.   

 Na cena que descrevíamos, Amable, enfurecido, tenta humilhar Survenant, vendo-o 

como um parasita: - Ah, é? Bem, sem nós você só comeria rato! 92. Isso provoca a reação de 

afrontamento de Survenant, que, num rápido movimento, avança sobre Amable, mas se 

controla. Amable está amedrontado. Survenant, altivo, replica: - Sua tristeza, Amable, é que 

você não ama a vida. E bem, isso nada pode mudar. Nem a terra, nem a mulher que te ama, 

nem mesmo o nome que você carrega com tanto orgulho93.  

O que representa o Outro, o diferente, para Survenant, é a certeza de que ficar no 

Chenal irá fazer com que ele se enraíze no lugar e perca a sua característica principal de 

estrangeiro. Em contrapartida, há elementos que o aproximam do Chenal, evidência de que 

existe, entre ele e o Chenal, também um processo de identificação. E um dos principais 

elementos que aproximam Survenant desse lugar é Angélina. Assim como veremos com a 

                                                           
91

 Esse pensamento está fundamentado na idéia de “hospitalidade absoluta” desenvolvida por Derrida e discutida 

por Anne Dufourmantelle (2003). 
92

 - Ah, oui? Bien, sans nous t’aurais mangé rien que du rat!   
93

 - Ton malheur, Amable, c’est que t’aimes pas la vie. Puis ça, bien il y a rien pour changer ça. Ni la terre, ni la 

femme qui t’aime, ni meme le nom que tu portes si fièrement.   
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personagem do Père Didace, Angélina estabelece uma relação de aceitação do estrangeiro, na 

tentativa de domesticá-lo, contrariamente à postura reativa de Amable.  

Entendemos que essa tentativa de domesticação representa um processo de tradução 

cultural, no qual as culturas das personagens em questão se chocam. Em Survenant vemos 

representada uma luta interna entre seu Eu e seu Outro, entrando num processo dúbio de 

aceitação e negação do estranho. A partir do momento em que não há mais uma identificação 

com esse estranho, ele o rejeita, indo embora da comunidade.  

 Com Angélina o processo é diferente. Ela se identifica em Survenant, que é o reflexo 

do seu Outro, ou seja, a sua alteridade. Survenant, o estrangeiro, representa a sua alteridade, 

pois provoca em Angélina uma mudança de posicionamento em relação ao Outro. O que não 

acontece com Amable, para quem o Outro - Survenant - é um parasita.  

 Toda a cena que descrevemos anteriormente traduz intersemioticamente o pensamento 

coletivo que paira no Chenal, sobre os estrangeiros cada vez mais presentes no lugar. Tal 

sentimento está assim expresso nas palavras de Amable, no romance: - Un survenant 

[forasteiro], se quiser saber, é alguém que se instala numa casa onde ele não é convidado e 

que nunca decide sair dela
94

 (Le Survenant, 2009, p. 47).   

 Por sua vez, no filme, vários são os estrangeiros em tela, a exemplo dos marinheiros 

Mike e Paul com os quais Survenant interage em suas estadas na taverna Saint-Ours, cuja 

administradora é também uma estrangeira (Acayenne). Acayenne já se encontra 

“estabelecida” em Sorel, pois já reside na coletividade, porém ainda está à margem dela por 

administrar a taverna onde os homens da região vão no intuito de satisfazerem seus desejos 

libidinosos. Desta forma, ao mesmo tempo em que Acayenne é aceita nessa coletividade, ela é 

também excluída.  

 Acayenne é o grande exemplo de que, no embate entre o Si e o Outro, é o segundo 

quem vence muitas vezes. Todos os habitantes do Chenal a conhecem e sabem do seu 

trabalho. Os homens, frequentadores da taverna - direito não outorgado às mulheres do 

Chenal -, têm conhecimento da sua origem. No filme, Acayenne também se exila e é exilada 

na taverna, pois não há uma só cena em que a personagem apareça fora dela, o que limita as 

fronteiras para a sua permanência em Sorel. Em suma, Acayenne é ainda uma estrangeira a 
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 - Un survenant, si tu veux le savoir, c’est quelqu’un qui s’arrête dans une maison où il est pas invité... et qui se 

décide jamais à en repartir. 
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ser plenamente assimilada pela comunidade do Chenal, e isso só será alterado quando Didace 

estabelecer uma relação com ela. 

    

     2.4 SURVENANT E DIDACE: UM ENCONTRO ENTRE O DOMÉSTICO E O ESTRANGEIRO  

 Uma música em tom de novos tempos introduz a sexta sequência do filme (45’41’’). 

Estamos agora no centro de Sorel, que, em nossa leitura, representa a modernidade na 

adaptação, mais fortemente do que no romance. Há muitos transeuntes no centro mercantil da 

cidade, onde já há luz elétrica. É o dia em que os habitantes do Chenal du Moine vão 

comercializar suas mercadorias no centro. O mercado figura não só como um lugar de trocas 

comerciais, mas também como um local para se conhecer o Outro. Mulheres e filhos dos 

cultivadores do Chenal os acompanham à Sorel.  

 Assim, os moradores do Chenal observam os moradores da cidade e de outros lugares. 

Sorel, neste sentido, é o lugar em que a alteridade é mais intensa. Como em toda cidade de 

maior porte, nela encontramos pessoas diferentes entre si, gerando uma troca social a partir da 

atividade comercial. Sorel é também um símbolo da ruptura entre o provinciano e o moderno. 

É na cidade que o sino está situado - marca da passagem do Chenal du Moine para Sorel, na 

terceira sequência -, enquanto que, no romance, ele fica na capela do Chenal du Moine, onde 

todos os domingos os habitantes assistem à missa celebrada pelo pároco Lebrun.  

 Identificamos aqui mais uma sumplementação à obra de G.G.: ao se deslocar o sino 

para Sorel e suprimir a participação da igreja, frequentada semanalmente pelos habitantes do 

Chenal, e do pároco, na adaptação fílmica é realizada uma tradução intersemiótica da 

eminente superação dos valores provincianos, já presente na obra de Guèvremont. Leitura que 

só se torna hoje possível pelo conhecimento dos fatos históricos posteriores à obra literária.   

 Nesse aspecto, podemos constatar que a obra literária Le Survenant, que é relida na 

adaptação fílmica em 2005, é suplementada numa dialética entre presente, passado e futuro 

(PLAZA, 2010). O romance escrito, que se passa em 1910, mas só é publicado em 1945, 

recebe uma nova leitura cinematográfica em 2005, agora iluminada em nossa análise.  A 

alteridade está novamente presente nesse processo de tradução, uma vez que entendemos 

tanto a adaptação quanto a nossa leitura como traduções da obra literária Le Survenant. 

Ambas são interpretações da narrativa literária, que, já é por si só, uma interpretação sobre 

uma realidade.  
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 Assim, ao lançarmos um olhar sobre a adaptação, dialogando com a narrativa literária 

que a inspirou, estamos também a interpretar, ou seja, a traduzir essas leituras do Québec do 

século XX. Essa é uma experiência de alteridade, à qual tanto o texto de G.G., quanto a sua 

adaptação cinematográfica, estão submetidos. Não obstante, nossa análise compõe mais uma 

experiência de alteridade para essas obras, assim como para nossa subjetividade.  

 Ao acessarmos obras outras, estrangeiras ao nosso polissistema
95

 literário (brasileiro), 

estamos contribuindo para uma reconstrução dessas obras para uma nova realidade. 

Deslocamos assim duas narrativas estrangeiras de seus lugares ditos de origem. Com isso, 

visitamos a cultura alheia, via expressões artísticas distintas, que nos permitem desconstruir a 

nossa própria noção sobre a representação do estrangeiro dentro do sistema em que estamos 

inseridos. Não seria essa uma experiência de alteridade, visto que o deslocamento dessas 

narrativas incide sobre um deslocamento nosso, um movimento de desenraizamento da nossa 

subjetividade?           

 Esse processo de alteridade também se evidencia na relação entre Père Didace e 

Survenant. Uma relação que acontece, seja como um espelhamento (Didace vê em Survenant 

o filho que perdeu, gerando, num primeiro momento, uma relação de identificação entre 

Didace e Survenant); seja como estranhamento, num segundo momento (em que a relação 

amigável entre as personagens dá lugar a um conflito entre hóspede e hospedeiro).  É o que se 

evidencia nas sequências 6 e 13.              

 Na sexta sequência do filme (49’14’’) as vendas terminam em Sorel, o centro fecha 

(exceto o bar Saint-Ours) e todos se recolhem. Ouve-se uma algazarra e homens cantando em 

inglês. O barulho vem de dentro do bar. Didace para sua carroça em frente ao bar e resolve 

entrar no estabelecimento. Eles cantam Druken Sailor, cantiga popular de tema marítimo.  

 Dentro do bar, Acayenne atende os fregueses. Survenant canta e bebe junto com 

outros marinheiros, o que chama a atenção de Didace, que está completamente estarrecido. 

Acayenne o vê entrar e estranha. Survenant o avista e o acolhe, convidando-o a se juntar ao 

grupo. Survenant se mostra à vontade nesse ambiente.  
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 A noção de polissistema caracteriza a teoria segundo a qual a tradução seria uma ação orientada segundo as 

convenções literárias e sociais da cultura-alvo, desenvolvida por Gideon Toury a partir das idéias de Itamar 

Even-Zohar. O termo foi introduzido nos estudos em tradução por Zohar, nos anos 1970, para designar a rede de 

sistemas correlacionados – literárias e extraliterárias – da sociedade. Zohar estabeleceu a distinção entre 

literatura(s) forte(e) e literatura(s) periférica(s), mostrando que as literaturas se comportam de acordo com as 

convenções do grupo a que pertencem, ou seja, do sistema a que pertencem, de onde se tem o termo 

polissistema. (In : GENTZLER, Edwin. Teorias contemporâneas da tradução, 2009.)           
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 Didace, num primeiro momento, reage com total estranheza. Isso se dá em função dos 

traços semantizados em sua cultura, na qual o homem que tem obrigações a cumprir, não se 

entretém, nem dispensa dinheiro com frivolidades passageiras em lugares de má reputação. 

Tais convenções terminam por tranformar o próprio habitante, o doméstico, num ser outro, 

estrangeiro, dentro de um local que não o reconhece e onde ele mesmo, Didace, não se 

reconhece.  

 A primeira reação de Didace é de estranhamento e desprezo pelo lugar. O que se 

configura, numa forma de minimizar a cultura alheia em detrimento da sua própria cultura, 

conforme diria Todorov, em relação ao conflito entre espanhóis e índios, na conquista da 

América:  

“A primeira reação, espontânea, em relação ao estrangeiro é imaginá-lo 

inferior, porque diferente de nós: não chega a ser um homem, e, se for 

homem, é um bárbaro inferior; se não fala a nossa língua, é porque não fala 

língua nenhuma, não sabe falar” (2010, p.106).   

   Questão com a qual Didace se confrontará momentos depois. Didace pergunta o que 

Survenant faz ali, este diz estar em companhia dos marinheiros que lhe trazem notícias do 

vasto mundo. Didace, autoritário, afirma ter vindo buscá-lo. É o momento em que Didace 

tenta reclamar a sua autoridade, enquanto habitante do Chenal e hospedeiro de Survenant, 

para mostrar superioridade em relação aos demais estrangeiros.  Porém, inesperadamente, é o 

próprio de Didace que vem a ser colocado no lugar do Outro no bar Saint-Ours, quando 

Survenant sacode negativamente a cabeça e lhe responde:- Eu não pertenço a ninguém, pai 

Didace. Este retruca: - Talvez, mas você ainda me deve o dinheiro das batatas.  Survenant, 

embriagado, replica em tom de audácia: - O senhor não quer minha camisa e minhas botas? 

Não tenho mais nada. Vocês não me pagam nada, eu nunca teria uma moeda
96

.  

 Mike, sentado à mesa, pergunta em inglês a Survenant se Père Didace é seu pai (- Is he 

your father?) - resultado do autoritarismo com que Didace enfrenta Survenant. O estrangeiro 

diz que não, mirando Didace, que não entende uma só palavra do que o marinheiro irlandês e 

Survenant dizem. O marinheiro ri, dizendo que Didace o olha como se fosse seu pai (- He 

looks like your father!). Survenant ri junto e oferece a Didace, em nome de Mike, uma rodada 

de bebida (- Mike va nous payer un coup. Ça vous fera pas de mal.).  
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 - J’appartiens à personne, père Didace./- Peut-être bien, mais tu me redois l’argent des patates./- Voulez-

vous mon manteau puis mês bottes, hein? Je n’ai plus rien. Vous me donnez pas de gages, j’aurais jamais une 

token. 
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 Survenant conversa em inglês com Mike (- Do you pay a round, Mike, for my old 

friend?) que diz ser um prazer pagar a bebida. Na mesma língua, Survenant convida Didace 

para se sentar (- Have a seat), colocando-se no mesmo patamar que o habitante. Ambos são 

agora homens, não mais estranhos entre si. Com essa atitude, Survenant destrói qualquer 

possibilidade de domesticação por parte de Didace. A domesticação aqui deve ser entendida 

como uma tentativa de controle do Outro. A intenção de Didace, ao mostrar a sua pretensa 

autoridade sobre Survenant, é uma tentativa (inalcançável) de fazer com que o estrangeiro se 

enquadre na cultura de Didace, segundo a qual os filhos não podem contestar a autoridade dos 

pais. Ao reagir ao autoritarismo de Didace, Survenant recusa essa possibilidade de 

domesticação.     

 Continuemos na cena. Mike, num francês com sotaque, anuncia ao bar que pagará a 

rodada (- Je paie la tournée). Todos do bar aclamam. Dominando ambos os idiomas (francês 

e inglês), Survenant passa a traduzir para Didace o que Mike lhe diz. Survenant toma então o 

lugar de tradutor entre dois sujeitos estrangeiros para si mesmos. 

 Mesmo vendo toda a algazarra, Didace começa a se sentir mais à vontade. Estão os 

três sentados à mesa, Survenant, Didace e Mike. Survenant os apresenta. Começa a conversar 

em inglês com Mike, traduzindo em francês para Didace. Este, ainda deslocado diante de 

tanta novidade, se esforça para compreender a conversa. Os estrangeiros (Survenant e Mike) 

mostram-se totalmente abertos à diferença (2005: 51’26’’): Survenant apresenta um ao outro. 

Mike e Didace apertam as mãos.  

 Survenant então pergunta de onde Mike vem: - Where do you come from, Mike? - 

traduzindo para Didace: - De onde você vem, Mike?- Mike responde: - Venho da Irlanda. 

Didace não entende: - Que? Mike e Survenant repetem: - Irlanda, Irlanda. Didace então 

deduz: - Islândia. Mike então diz: - Isso mesmo, fica na Islândia. Didace repete: - Islandia – 

para mostrar que entendeu. Mike então brinca, por saber que Didace não entende sua língua: - 

Você entendeu assim? Didace vira-se para Survenant completamente atordoado, por não 

entender uma só palavra. Survenant então continua: - A ilha da Irlanda. Didace: - Hein!
 97

 - A 

cena corta ao som dos risos de Mike e Survenant. 

 Essa é uma cena reveladora para o que discutimos no capítulo anterior acerca da 

participação do coureur de bois como intermediário entre colonos canadenses franceses e 
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 - D’où tu viens Mike? /- I come from Ireland / - Quoi? / - Ireland! Ireland!/ - Island, island!/ - That’s right, it 

is an Island!/ - Island!/ - Your heart of that?/ - The island of Ireland. 
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ameríndios. No filme, temos o estrangeiro transformado em intermediário entre irlandês e 

canadense francês, tomando o lugar de tradutor, por trazer um conhecimento de mundo 

ignorado por Didace. Este, como uma boa parte dos habitantes canadenses franceses comuns 

do ínicio do século XX, ainda mantém a cultura do terroir, do cultivo da terra onde vive, de 

não se afastar dela sob o risco de perdê-la para outro habitante, da importância da linhagem 

para a manutenção do seu patrimônio. E não fala a língua do Outro. 

 O terroir, que caracterizaria a cultura do doméstico, aqui entra em choque com o 

moderno, que sugere a passagem da cultura provinciana do terroir para uma abertura às 

mudanças sociais suscitadas pela modernidade. Isso inclui a aceitação da diferença através da 

interação com a cultura alheia. Uma mudança de olhar em relação ao diferente, que se 

expressa na presença no Outro em seu meio. Na cena acima, esse Outro está presente na 

língua, pois, para Didace, o inglês é uma língua diferente; está na taverna, que ele não 

frequentava até então; está na figura do marinheiro, homem que viaja pelos mares, 

conhecendo novos lugares; e está na surpresa em ver Survenant à vontade na companhia de 

todos esses elementos. 

 É importante observar também a confusão que o termo island, gera. Para Didace, o 

termo significa o país da Islândia, já para os outros esse termo tem o significado de “ilha”. 

Didace obviamente não conhece a Irlanda e seu primeiro contato com a cultura irlandesa 

acontece na conversa com Mike. Fator que também evidencia o desconhecimento de Didace 

em relação à sua própria cultura canadense francesa. Didace muito seguramente desconhece 

as heranças deixadas pelos colonos irlandeses em seu território. Seu estranhamento provém, 

portanto, do seu desconhecimento sobre si, enquanto canadense francês, e sobre o Outro, que 

lhe parece diferente, mas que ajudou a construir a realidade social da qual o próprio Didace 

faz parte.      

 Vemos então uma representação da sociedade quebequense daquele período, 1910. 

Uma sociedade tipicamente provinciana, cuja rotina se resumia no trabalho com a terra e o lar, 

que não se via obrigada a rever seus padrões e interagir com novas culturas. E a primeira 

barreira a ser vencida nesse processo é a da língua. Neste sentido, o que poderia ser uma 

barreira, passa a ser o elo entre Didace e Mike, por intermédio de Survenant.  

 O conhecimento ou não da língua não importa, nesse momento de troca representado 

na cena da taverna. Importa mais a troca entre os sujeitos, seja o doméstico ou o estrangeiro. 

Nesse ponto, podemos concordar com Todorov quando diz que “é falando ao outro (não lhe 
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dando ordens, mas dialogando com ele) e somente então, que reconheço nele uma qualidade 

de sujeito, comparável ao que eu mesmo sou” [grifos do autor] (2010, p. 190). Por 

conseguinte, a esse sujeito é dada a possibilidade que lhe é devida de traduzir o texto do Outro 

e de se fazer traduzir por ele.  

 Isso diz muito sobre a atividade do tradutor, que enfrenta por vezes a ambivalência dos 

sentidos de um dado termo quando de uma tradução. Podemos aqui relacionar a cena acima à 

tarefa do tradutor, a partir de três visões diferentes. Para Benjamin (2008), o tradutor é aquele 

que vai retirar o texto da clausura a que foi submetido dentro de uma língua. Porém, ao passo 

que o tradutor tenta representar esse texto, na visão benjaminiana, ele o afasta do texto que 

deu origem à tradução. Neste sentido, o tradutor seria um traidor da obra literária a que se põe 

a traduzir, porque, no seu exercício, o tradutor nunca conseguirá representar a obra em sua 

totalidade, ficando sempre em débito com ela. 

 Derrida (2006), por sua vez, afirma que a tradução reside na experiência: “digamos 

que a tradução é a experiência, o que se traduz ou se experimenta, também: a experiência é 

tradução.” (DERRIDA, 2006. p.69). Ao que Laurence Venuti (2002) acrescenta ao sugerir 

que o sujeito tradutor, em verdade, visita a cultura do texto de partida para processá-la numa 

cultura-alvo, num exercício que é ao mesmo tempo de estrangeirização e domesticação: “Ao 

mesmo tempo em que a tradução constrói uma representação doméstica para um texto ou 

cultura estrangeiros, ela também constrói um sujeito doméstico, uma posição de 

inteligibilidade que também é uma posição ideológica […]” (VENUTI, 2002. p. 131).   

 Da mesma forma, ao passar pela experiência do traduzir, Survenant realiza uma 

aproximação entre o texto dito por Mike e o texto dito por Didace. Seu esforço conduz a uma 

aproximação entre duas culturas opostas, através da representação do texto alheio. A 

representação, no que tange o ato de traduzir que Survenant experimenta, trata-se da 

reformulação de um pensamento numa outra língua. Neste âmbito, convém afirmar que a 

tradução é a possibilidade de expressão do pensamento em outra língua ou em outra 

linguagem, que subjaz a uma concepção da realidade. Neste sentido, Didace, cuja concepção 

da realidade se liga ao terroir, é confrontado à uma nova concepção do real, o que ocorre na 

interação com Mike, através de Survenant e na própria relação com Survenant. Isso o levará a 

pensar sobre uma possível união com Acayenne.  

 Aos 53’19’’ do filme, no bar Saint-Ours, bêbados, Didace e Survenant conversam. 

Didace reclama da incapacidade de Amable para assumir a terra dos Beauchemin, dizendo 
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que ele a perderá e que não haverá herdeiros Beauchemin para dar seguimento à sua 

linhagem. Didace reclama do fato de Phonsine ainda não ter nenhum filho, mesmo após três 

anos de casamento. Didace a compara à sua filha Marie-Amanda, que mora em Ilha da Graça 

(Île de Grace), que, tendo casado no mesmo ano em que Phonsine, já espera seu quarto filho. 

Survenant se impressiona. Essa é a única alusão à personagem Marie-Amanda no filme.  

 Para dar mais esperança a seu amigo, Survenant sugere que Didace tenha mais um 

filho: - O senhor poderia ainda criar pequenos Beauchemin, hein? Didace, envaidecido, diz: - 

Ah, não sou dos mais jovens, mas também não sou tão velho quanto outros da minha época, 

hein
98

. Ouve-se então os risos e a voz de Acayenne, com seu sotaque crioulo. Survenant e 

Didace a observam, cúmplices. Os dois riem da piada de Acayenne. Survenant chama por ela, 

que atende: - Ah, que posso fazer por você, meu lindo?-  Survenant lhe apresenta Père Didace. 

Ela comenta: - Ao observar o senhor, eu diria que é um cultivador. Didace entra no jogo: - De 

onde a senhora tirou isso? Eu poderia muito bem ser um habitante. Ela continua: - Vejamos, 

é a mesma coisa! Didace brinca: - Ah, existe uma grande diferença. Um habitante é um 

homem que deve sua terra enquanto que um cultivador não deve nada. Acayenne diz: - Mas 

eu nunca li isso em nenhum lugar. E Didace complementa: - Bem, eu também não - Os três 

riem. Didace continua: - Mas eu sei, mesmo se não está escrito nos almanaques, hein. 

Acayenne diz: - Oh, o senhor me parece mesmo [é] com um contador de histórias, hein?
 99

  

 A diferença que Didace estabelece entre cultivador e habitante é uma alusão da 

adaptação ao período entre 1608 e 1760, quando a França e suas colônias (o que inclui a 

Nouvelle France, parte do atual Québec) eram regidas por Louis XIV. (Épopée en Amérique, 

vol.2: 12’). Nessa época, os paysans (ou habitantes agricultores) temiam os constantes ataques 

dos iroquois, povos indígenas habitantes das regiões polares do Canadá. A economia não 

crescia. Os habitantes, ou paisanos, precisavam encontrar novos meios para sobreviver, o que 

incluia a migração para outras terras. O termo “habitante” passou então a designar os 

agricultores e seus descendentes que decidiram estabelecer-se no Vale do Saint-Laurent. Essa 
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 - Vous pourriez encore en élever des petits Beauchemin, hein./- Ah, je suis pas des plus jeunes, mais je suis 

pas aussi vieux qu’il y en a pour mon temps, hein.  
99

 - Ah, que c’est que jê peux faire pour toi, mon beau?/ - À vous regarder, je dirais que vous êtes un 

cultivateur./ - De quoi c’est qui vous dit ça?Je pourrais aussi bien être un habitant./ - Mais voyons, c’est la 

même chose./ - Ah, il y a une grosse différence! Un habitant, c’est un homme qui doit sur sa terre, tandis qu’un 

cultivateur, lui, il doit rien. / - Mais j’ai jamais lu ça nulle part./ - Bien moi non plus!/ - Mais je le sais, quand 

même que c’est pas écrit dans les almanachs, hein. / - Oh, vous m’avez l’air d’être tout un raconteur, vous, 

hein?  



87 
 

era também uma forma de diferenciar os moradores do Vale, daqueles que passavam pelo 

local, tais como administradores, militares ou comerciantes franceses (ibid.: 12’).  

 É também nesse período que surge a figura do coureur de bois. Ao que tudo indica, 

esses “corredores de bosques”, eram filhos que, tendo atingido certa idade ainda na fase 

puberil, eram forçados pelos militares colonos, a viverem na floresta. Nela encontraram os 

ameríndios, com seus traços distintivos de hospitalidade e consciência igualitária. O coureur 

de bois apreenderia com eles os modos de vida, bem como o respeito à natureza, de onde 

tiravam todos os recursos que os mantinham vivos. É o que verificamos na fala do historiador 

Bernard Assiniwi (Épopée en Amérique, vol.2: 14’01’): Contrariamente à crença dos europeus 

[…] a terra não nos pertencia, nós pertencíamos à terra. O autóctone pertencia à terra […]. 

Portanto, ela era como uma mãe que alimenta
100

. 

 Dessa mesma forma, o coureur de bois traz consigo o pensamento herdado dos povos 

ameríndios. Assim, ao se confrontar com o estrangeiro Survenant, na adaptação, o habitante 

não pode senão temer a sua presença, uma vez que Survenant é enquadrado como um coureur 

de bois, pela comunidade; esta temerá que ele tome as suas terras. 

 Voltemos à cena do encontro entre Père Didace e a proprietária da taverna. Aos risos, 

Acayenne sai. Interessado, Didace pergunta que idade ela teria. Survenant imagina que ela 

tenha quase quarenta anos: - Ela está perto dos quarenta... Mas eu poderia jurar que ela não 

tem nem um dia a mais
101

 - os dois a observam atender aos clientes. Survenant cochicha ao 

ouvido de Didace: - Viu os olhos dela?  Mudam como uma água [um rio] profunda[o]. Ora 

violeta; ora marrons, ora negros. Precisa procurar bastante para saber qual é a cor
102

 -  Os 

dois riem. Survenant sugere que brindem à Acayenne.  

 Neste momento, a adaptação muda de focalização ao nos motrar, tarde da madrugada 

(55’23’’), no Chenal du Moine, Odilon e seu pai que encontram a canoa de Didace presa à 

plataforma. Os dois roubam a canoa para deixá-la à deriva como forma de impedir que Didace 

ganhe dinheiro com a caça proibida de patos. Aliás, esse será um fator decisivo para que se 

instaure uma desconfiança entre Didace e Survenant, que será culpabilizado pelo roubo da 
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 Contrairement, à la croyance des européens […] la terre ne nous appartenait pas. Nous appartenions à la terre. 

L’autochtone appartenait à la terre […] Donc, elle était comme une mère nouricière.  
101

 - Elle est proche de la quarantaine... mais je jurerais qu’elle a pas un jour de plus. 
102

 - Lui avez-vous vu les yeux? Changeants comme une eau profonde, tantôt violets, tantôt bruns, tantôt noirs. 

Faut chercher longtemps avant d’en trouver couleur. 
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canoa, justamente por ser estrangeiro. Essa culpa virá acompanhada das ofensas que Amable 

fará a Survenant.   

 Num retorno à cena anterior, a adaptação nos mostra, em cantoria e bêbados, 

Survenant e Didace que chegam à casa dos Beauchemin. A cantoria acorda Amable e 

Phonsine. Didace faz comentários sobre Acayenne e chama Survenant para entrar. Ao descer 

da carroça, Survenant cai. Os dois riem e continuam a falar de Acayenne. (56’19’’)  

Lá dentro, estranhando o estado dos dois, Phonsine diz a Amable: - Se sua mãe ainda 

estivesse neste mundo, seu pai nunca ousaria ficar nesse estado. Amable culpa Survenant: - A 

culpa é do Survenant infeliz. Pode-se dizer que o pai se espelha nele. Phonsine tenta consolar 

o marido: - Ele [Survenant] lhe faz [a Didace] esquecer sua dor [a de ter perdido um filho]. 

Mas ainda assim nenhum estrangeiro pode substituir seu próprio filho
103

 - os dois ouvem a 

conversa dos bêbados, que se despedem para dormir: Survenant: - Bom... boa noite, pai 

Didace. Didace: - É isso, boa noite meu filho
104

 - ao ouvirem a expressão “meu filho”, dita 

por Didace, Phonsine e Amable se preocupam. Esse é o momento em que Didace revela o 

processo de assimilação do estrangeiro, tratando-o como filho.  

 Podemos evidenciar uma aproximação entre o estrangeiro e o doméstico não só nesta 

sequência. A sequência 11 também alude à discussão sobre a real origem de Survenant. 

Vemos essa aproximação entre esses dois sujeitos, conforme o diálogo descrito abaixo, que 

acontece quando Survenant e Didace testam a canoa feita pelo estrangeiro para compensar o 

roubo da antiga canoa de Didace (1h32’29’’). 

 A neve do inverno já não cobre mais as plantas nem a terra. Ao som do canto do galo, 

Survenant e Didace testam a canoa feita por Survenant. Eles navegam lentamente pelo 

Chenal. Didace elogia o resultado. Survenant pergunta: - O senhor não sabe nadar, pai 

Didace ? Didace responde: - Não, não se nada por aqui. A gente só sabe navegar. Survenant 

diz: - É como os marinheiros
105

. 

 Os dois chegam à borda do rio. Didace sai da canoa, deixando o trabalho de amarrá-la 

para Survenant. O estrangeiro comenta com Didace: - Beauchemin, é nada... O primeiro do 
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 - Si ta mère était encore de ce monde, ton père oserait jamais se mettre dans cet état-là/ - C’est la faute du 

Survenant de malheur. On dirait que le père se mire en lui./ - Il lui fait oublier sa peine. Mais c’est quand même 

pas un étranger qui peut remplacer son propre garçon. 
104

  - Bon... bonsoir, père Didace./ - C’est ça. Bonne nuit, mon garçon. 
105

 - Vous savez pas nager, le père Didace?/ - Non, on nage pas par icitte. En seulement, on sait naviguer./ - 

Pareil comme les marins. 
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nome devia gostar das estradas? Didace concorda: - Você tem razão. Os primeiros 

Beauchemin da nossa linhagem não se seguravam no lugar. Quando se tratava de aventurar-

se de ponta a ponta a região, não havia outros como eles a léguas de volta. Survenant fica 

intrigado: - E... o que os trouxe ao Chenal?Didace responde: - Bem, eles tinham ouvido dizer 

que havia grandes árvores para fazer mastros de navios. Os dois caminham, enquanto Didace 

continua sua história: - Chegaram ao Chenal, tarde no outono, tendo apenas seu machado e 

sua sacola nas costas
106

 - Didace aponta para o estrangeiro, fazendo um sinal para indicar que 

isso se deu da mesma forma com Survenant.  

 Com isso, entendemos que, assim como o fez Germaine Guèvremont, a adaptação 

sugere um parentesco entre Survenant e os Beauchemin. Survenant pergunta: - Nunca foram 

embora ? Didace explica: - Bem, a idéia deles era partir na primavera, mas tem um que se 

apaixonou por uma criatura - Survenant se reconhece nessa explicação e ri da coincidência. 

Didace continua: - Seu pai retomou a estrada sozinho, bem infeliz
107

. Os dois param. Didace 

resolve aconselhar o estrangeiro: - Penso que um homem que tem sofrimento no coração, não 

encontra mais remédio nas estradas. – Survenant pensa. Didace acrescenta, levando 

Survenant a olhar ao redor da terra: - Por que buscar sua vida longe, quando a terra oferece 

mil riquezas? Survenant concorda: - O senhor talvez não esteja errado, pai [Didace]
108

. Os 

dois riem e a câmera corta escurecendo.  

 Nesse diálogo entre Survenant e Didace, fica evidenciada a possibilidade de Survenant 

- até então classificado como estrangeiro - de ter suas raízes no Chenal, podendo mesmo ser 

um parente desconhecido de Didace. Isso explica, por exemplo, o espelhamento de Didace em 

Survenant, cujos dotes para o trabalho são sempre valorizados pelo Père Didace.  

 Essa passagem é também uma alusão ao período histórico do Québec (entre os séculos 

XVII e XVIII), em que por ordens militares, os garotos em fase de adolescência eram 

enviados para as florestas para auxiliar na exploração do terreno, assim como na 

intermediação entre os colonos e os ameríndios (Épopée en Amérique, Vol. 2, 1997). Nessa 
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 - Beauchemin, c’est comme rien, ça... Le premier du nom, Il devait aimer les routes?/ - T’as raison. Les 

premiers Beauchemin de notre branche tenaient pas en place. Quand il s’agissait de  barouder de bord en bord 

du pays, ils avaient pas leur pareil à des lieues à la ronde/ - Puis... que c‘est qui les a amenés au Chenal?/ - 

Bien, ils avaient entendu parler qu’il y avait des grandes arbres pour faire des mâts de vaisseaux./ - Ils sont 

arrivés au Chenal, tard à l’automne, avec pour tout avoir leur hache puis leur paqueton sur le dos. 
107

 - Ils sont jamais repartis?/ - Bien, leur idée, c’était de partir au printemps, mais il y en a un qui s’est pris 

d’amitié pour une créature/ - Son père a repris la route tout seul, bien en maudit. 
108

 - J’ai dans l’idée qu’un homme qui a de la peine dans le coeur, il ne trouve pas plus de remede sur les 

routes./ - Pourquoi chercher sa vie au loin, quand la terre offre mille bontés?/ - Vous avez peut-être pas tort, le 

père. 
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perspectiva, entendemos que a adaptação fílmica Le Survenant traz à tona essa possibilidade 

de que o estrangeiro pode ser mais familiar do que se imagina.  

 O estrangeiro é então uma figura, uma imagem que atribuímos ao ser desconhecido. 

Uma imagem facilmente desconstruída, quando se permite a esse estrangeiro adentrar a nossa 

cultura e, ao mesmo tempo, quando nos permitimos visitar a cultura do Outro. Sobre esse 

aspecto, Abril Trigo nos afirma: 

A diferencia del inmigrante, sedentário y moderno, cuyo fin, dentro del 

espacio international en que se mueve, es aclimatarse, asimilarse, 

identificarse, en fin con la sociedade receptora, el migrante transnational 

siempre está yéndose, aun cuando permanezca para siempre (TRIGO, In: 

LATOUR, Bruno. Reflexão sobre o culto moderno dos deuses Fe(i)tiches. 

2002, p.164).        

 A alteridade seria desta maneira, uma relação em que um e outro, estrangeiros para si, 

permitem-se descobrir-se em seu Outro. Um processo de reconstrução e de deslocamento da 

própria identidade. Não demora muito, torno-me outro em mim mesmo. 

 

 2.5 SURVENANT, UM PÓLO DE CONFLITOS  

 Ao ser enquadrado no lugar do Outro na narrativa fílmica, tal como no romance que o 

embasa, Survenant passa a figurar como um pólo gerador de conflitos. O fato de Survenant 

ser um desconhecido para os habitantes do Chenal reforça a necessidade desses habitantes de 

averiguar, inferir, questionar esse estrangeiro. Survenant, por sua vez, também questiona e 

rejeita os hábitos desses habitantes.  

 O conflito entre eles põe em discussão as certezas desses sujeitos, revelando o ponto 

em que se torna impossível uma identificação. Isso dá lugar a uma transformação na relação 

entre eles. Um potencial inerente a todo sujeito de remodelar-se, moldar-se conforme a 

situação o exige. A alteridade, neste sentido,  

resulta de uma passagem a outro plano que pressupõe a presença de um 

grupo de referência (religioso, político, nacional, familiar, social etc.), grupo 

esse [como a comunidade do Chenal du Moine] que investirá de um 

conteúdo semântico as diferenças de uma pessoa [o estrangeiro Survenant] 

ou de um grupo minoritário. (PATERSON, 2007, p. 14).   

 Essa alteridade ganha força na figura do estrangeiro. Dada sua necessidade de manter-

se por algum tempo no Chenal, Survenant molda-se às convenções. Isso não quer dizer que 

ele as assimile para si, mas que as respeita enquanto cultura do Outro. Exemplo de que a 
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alteridade se concretiza no conflito entre sujeitos que se estranham e não necessariamente na 

mudança decorrente desse conflito, pois, conforme Paterson aponta, “para que haja alteridade, 

as diferenças tornam-se significantes em vista da construção de um universo de sentido e de 

valor” (ibid).  

 A mudança dos sujeitos ocorre quando se passa a aceitar esse Outro como tal e passa 

pela compreensão de que somos também Outro para nosso interlocutor. Esse conflito que dá 

origem à alteridade ocorre na adaptação fílmica Le Survenant, num primeiro momento em 

Didace, num segundo momento em Angélina, até que toda a comunidade do Chenal vê-se em 

conflito diante desse Outro.  

 Uma das passagens mais importantes do romance, nessa perspectiva, que foi 

reconstruída na adaptação, é aquela em que Survenant confronta os moradores do Chenal.  Os 

moradores aguardam Didace para uma reunião na casa dos Beauchemin. Sentados ao redor da 

lareira, onde Pierre-Côme Provençal acende seu cachimbo. O chefe da paroisse pergunta a 

Amable: - Como assim, seu pai ainda está em Sorel? Amable dá uma desculpa: - Sim, ele 

falou em esperar um carregamento de sementes. Laure Provençal, com ar imperativo, 

questiona: - Nos parece que ele voltará a essa hora ? Amable olha para Phonsine e depois 

para Pierre-Côme, que diz: - Para mim, a Acayenne também está esperando as sementes
109

.  

 Os habitantes do Chenal já sabem do flerte entre Acayenne e Didace e desaprovam a 

relação dos dois. Por isso, começam a questionar sobre a origem de Acayenne - cujo 

verdadeiro nome (Blanche Varieur) só é revelado no romance escrito, em suas últimas 

páginas. O questionamento parte daquela que nunca se distancia do Chenal, Phonsine, mas 

que nutre uma grande curiosidade pelo oculto, pelo Outro: - De onde ela vem, para se chamar 

assim?Provençal explica: - Da parte abaixo do Québec, aí. Algum lugar no Golfo, aí. Ela 

chegou na barca que queimou, no verão passado. Laure Provençal chama a atenção de suas 

filhas: - Prestem atenção que ela arranca todos os vivos. Principalmente, não se fiem nela!
 110

  

 É quando Survenant os enfrenta. Um momento chave da narrativa que ilustra o embate 

entre o Nós (a comunidade do Chenal) e o Outro: - Realmente, uma estrangeira, é uma 
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 - Comme ça, ton père est encore à Sorel?/ - Oui, il a parlé d’attendre un arrivage de semences/ - Il nous 

semble qu’il serait revenu à l’heure qu’il est?/ - Pour moi, l’Acayenne attend des semences elle itou. 
110

 - D’où elle vient, pour s’appeler de même?/ - De part en bas de Québec, là. Quelque part dans le golf, là. 

Elle est arrive sur la barge qui a brulé, l’été dernier./ - Faites attention qu’elle vous plume tout vivants. Surtout, 

fiez-vous-y pas!/  
110

- Comme de raison, une étrangère, c’est une méchante./ - Qu’elle retourne donc dans son pays/ - Pourquoi 

c’est faire qu’elle est pas restée chez eux, cette Acayenne-là?/ - Maudits étrangers.    
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perversa. Laure Provençal continua: - Que ela volte então ao seu país. Phonsine curiosa 

pergunta: - Por que é que ela não ficou com eles [os navegantes mortos na barca] essa 

Acayenne? Amable, irritado, acrescenta: - Malditos estrangeiros
111

.  

 Survenant volta-se para os habitantes, irritado e diz: - É isso. Atirem então neles todos, 

um após o outro, eles que não são do Chenal du Moine ! Vocês não sabem o que é gostar de 

viajar, e conhecer regiões. Para vocês, o mundo termina em Sorel!  Pierre-Côme Provençal 

reage: - Tudo o que havia para ver, já vimos. Survenant ri cinicamente e diz: - Quando um 

passarinho um pouco diferente só faz passar no céu, vocês falam dele durante anos!
 112

. 

 Aqui, Survenant critica o pensamento provinciano dos habitantes, que rejeitam tudo o 

que para eles é desconhecido, renegando a todo estrangeiro o lugar de sujeito. Survenant 

continua: - Na verdade, vocês não valem a pena. Vocês não terão visto nada de sua 

existência. Amable (em close) retruca: - Cante de novo, Survenant. Nós aqui estamos bem 

como estamos. Pierre-Côme Provençal ainda lança mais uma provocação: - Os Grandes-

Deuses-das-Estradas, isso morre como cães, o rosto no vaso, sem um pingo de pena! Vincent 

Provençal acrescenta: - Bem dito, pai
113

. 

 É quando Joinville, o mais jovem dos Provençal - que também se espelha em 

Survenant - se levanta contra os habitantes: - Há caminhos floridos, e não há vaso no oceano. 

Sua mãe, Laure, o corrige: - Não se meta nisso, Joinville. Seu pai sabe do que está falando. 

Survenant, nervoso, diz: - Continuem a tagarelar, mas não há uma só pessoa aqui que saiba 

como morrerá, ninguém!
 114

 - o close está agora em Survenant, passa para Angélina e depois 

passa para Joinville, para retornar a Survenant . Esses são os três estrangeiros do Chenal, 

aqueles que não aceitam a aversão dos habitantes ao que lhes é estranho. 
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 - D’où elle vient, pour s’appeler de même?/ - De part en bas de Québec, là. Quelque part dans le golf, là. 

Elle est arrive sur la barge qui a brulé, l’été dernier./ - Faites attention qu’elle vous plume tout vivants. Surtout, 

fiez-vous-y pas!  
112

 - C’est ça. Tirez-les donc tous un après l’autre, eux qui sont pas du Chenal du Moine! Vous savez pas ce que 

c’est d’aimer voyager, puis voir du pays. Pour vous autres, le monde finit à Sorel./ - Tout ce qu’il y avait à voir, 

on l’a vu./ - Aussitôt qu’un oiseau un peu dépareillé vient qu’à passer dans le ciel, vous en parlez pendant des 

années./  
113

 - En vérité, vous êtes pas en peine. Vous aurez juste rien vu de votre vivant./ - Chante toujours, Survenant. 

Nous autres, on est bien comme on est./ - Les Grands-Dieux-des-routes, ça crève comme des chiens, la face dans 

la vase, sans un bout de prières!/ - Bien dit, le père. 
114

 - En vérité, vous êtes pas en peine. Vous aurez juste rien vu de votre vivant./ - Chante toujours, Survenant. 

Nous autres, on est bien comme on est./ - Les Grands-Dieux-des-routes, ça crève comme des chiens, la face dans 

la vase, sans un bout de prières!/ - Bien dit, le père./Il y a des chemins en fleurs, puis il y a pas de vase sur 

l’océan. 
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 Survenant continua: - Talvez eu renda minha alma no fundo de um poço, mas com os 

olhos no céu [ele levanta a cabeça, altivo], orgulhoso como um rei de partir para conhecer 

ainda um último lugar. Amable insiste: - Por uma só vez, Survenant, você terá tomado o bom 

caminho
115

. Os outros riem, exceto Angélina e Joinville. Survenant então reage com fúria: - 

Never mind!
 
- marcando com essa expressão o seu lugar de Outro em relação à comunidade 

do Chenal.  

 Esse embate se concretiza também na desconfiança que surge entre o estrangeiro e os 

demais. Essa desconfiança mútua entre Survenant e a comunidade do Chenal, engendrada 

pelo conflito entre estrangeiro e paisanos (ou habitantes), pode ser verificada ainda nas 

sequências 7 e 8 em que Survenant briga com Odilon Provençal, fazendo com que os 

produtores da região - sentido-se intimidados pela presença do estrangeiro - resolvam ter uma 

conversa com Didade Beauchemin. A passagem está assim apresentada na adaptação:  

  (1h6’57’’) O inverno chega. (Usa-se a fusão para dar o efeito de passagem das 

estações, com isso entendemos que Survenant passara quase um ano estabelecido no Chenal, 

conforme Guèvremont demarca em seu romance). É a festa de fim de ano. Didace e toda a 

família, incluindo Survenant, vão em sua carroça jantar com os Provençal. Amable vai atrás 

com Phonsine. Didace e Survenant, à frente, conversam: Didace: - Você está no mais belo 

país, Survenant. Survenant: - O Senhor talvez não esteja errado, mas é preciso conhecer 

todos para saber. Didace: - Ah, isso... Não vi muitos deles, porque não há nada melhor do 

que andar sobre sua terra. Survenant: - Nossa terra está em toda parte do mundo. Didace: - 

Em toda parte e em parte alguma, dá no mesmo. Não se esqueça, Survenant, que é com as 

velhas roças que se sustenta um país
116

. 

 Dentro da casa, todos comem, riem e se divertem. Amable como sempre inerte. As 

moças mais novas servem os rapazes. Uma delas (Bedette) está de olho em Survenant, que 

brinca com as crianças. Porém, Odilon a repreende com o olhar. 

 Os mais velhos comem e conversam na mesa que é servida pelas moças. Os rapazes 

aguardam sua vez de sentarem-se à mesa. Survenant pede que Angélina o sirva: - Você vai 
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 - Il y a des chemins en fleurs, puis il y a pas de vase sur l’océan./- Mêle-toi pas de ça, Joinville. Ton père sait 

de quoi il parle./ - Continuer de parlotter, mais Il y a personne icitte qui sait qu’il va mourir de sa belle mort, 

personne!/ - Je vais peut-être rendre l’âme au fond d’un fosset, mais les yeux au ciel, fier comme um roi de 

partir voir um dernier pays./ - Pour une fois, Survenant, t’auras pris la bonne route./ - Never mind ! 
116

 - -T’es dans le plus beau pays, Survenant./ - Vous avez peut-être pas tort, mais faudrait tous les connaître 

pour savoir./ - Ah, ça... j’en ai pas bien vu, parce qu’il y a rien de mieux que de marcher as terre. / - Notre terre 

est partout dans le monde./ - Partout et nulle part, c’est pareil. Oublie pas, Survenant, que c’est avec le vieilles 

paroisses qu’on garde un pays. 
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guardar algo, “ma noire”- (uma expressão de carinho frequente no romance). A moça manda 

que ele espere. Survenant continua a observá-la. Odilon, como sempre enciumado, diz a 

Survenant: Nada de [treita]. Você não está agonizando, você vai comer na sua hora. 

Survenant diz: - Ah, só espero que sobre alguma coisa. Eu como feito um Gargantua
117

. Ao 

ouvirem tal palavra (Gargantua), os habitantes riem descrentes, por não entenderem o que o 

estrangeiro quer dizer.  

 Beau-Blanc pede então que ele repita, mas Odilon o interrompe. É quando ele tenta 

humilhar o estrangeiro, colocando-o no lugar do selvagem: - Fale então na linguagem de um 

homem. Você não está com selvagens aqui.  As moças riem. Amable também. Survenant, que 

não quer insistir na discussão, se levanta para pegar seu casaco, sob os olhos fixos de Odilon e 

seu irmão Vincent. Altivo, Survenant diz: - Vocês vão deixar um lugar para mim. Odilon: - É 

isso
118

. Angélina vê os dois se encararem por alguns instantes. Survenant sai pela porta. 

Bedette finge nada perceber para Odilon.  

 Lá fora, Survenant brinca com um cachorro, quando percebe a aproximação de 

Bedette. O olhar de Survenant é o de alguém que pressente o problema que está por vir. Ela 

chega até ele e diz: - É nossa vez, Survenant. Eu te guardei um lugar ao meu lado. Sério, 

Survenant agradece. Bedette agora maliciosa diz: - Mas não precisamos ir tão rápido - e 

aponta com o olhar o estábulo de sua casa.  Ela insiste: - Você não sabe dizer obrigado 

melhor que isso? Não é tão difícil. Só um beijo, isso abre bem as portas, você sabe - e força 

um beijo, que não é consentido por Survenant. Da porta, Odilon vê o que se passa. Então, se 

aproxima dos dois dizendo: - Survenant, você quer todas as criaturas do Chenal Du Moine. 

Sua manca não basta?Irritado, Survenant parte para a briga com Odilon: - Eu te proibo de 

chamá-la assim, Provençal. Ok?
 119

 - Odilon logo lhe dá um soco no rosto. Bedette foge da 

confusão, correndo para avisar aos que estão dentro da casa.  

 Joinville nota a falta dos três: - Como é que não voltaram ainda? Preocupada, 

Angélina pede que ele vá verificar. Beau-Blanc então diz: - Você tem medo que seus 

admiradores flertem com Bedette, Angélina? É quando Bedette entra pela porta aos gritos: - 
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 - Vas-tu me garder de quoi, ma noire?/ - Pas de passe-droit. T’es pas à l’agonie: tu mangeras à ton tour./ - 

Ah, j’espère juste qu’il va en rester. Je mange comme un Gargantua. 
118

 - Parle donc le langage d’un homme, Survenant. T’es pas avec tes sauvages, icitte./ - Vous me laisserez une 

place./ - C’est ça.   
119

 - C’est à notre tour, Survenant. Je t’ai gardé une place à cote de moi./ - Mais... on est pas obligés d’y aller à 

toute vapeur./ - Tu sais pas dire merci mieux que ça? C’est pas difficile, pourtant. Juste un baiser, ça ouvre bien 

des portes, tu sais./ - Survenant, tu veux toutes les créatures du Chenal Du Moine. T’en as pas assez de ta 

boiteuse?/ - Je te défends de l’appeler de même, Provençal. Ok?   
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Venham rápido. Eles estão brigando na frente do celeiro. Estão sangrando como dois 

porcos
120

. Todos correm para ver o que se passa. As mulheres ficam dentro de casa. Somente 

os homens saem. Da janela, Bedette e Angélina observam a confusão. Bedette diz a Angélina: 

- É difícil de acreditar que é por sua causa, que isso está acontecendo
121

.  Joinville quer se 

meter na briga, mas é barrado por Didace.  

 Os homens agora torcem cada um pelo seu ente. Provençal por Odilon. Didace por 

Survenant. A briga continua. Beau-Blanc comenta com Joinville: - Não fico chateado que seu 

irmão tome uma lição. Joinville diz: - É você quem está dizendo isso, Beau-Blanc? Você 

sempre comeu na mão dele. Beau-Blanc completa: - É isso que eu quero te dizer também
122

.  

 Angélina, com dificuldade, corre para acudir Survenant, mas é barrada pelo seu pai. 

Ela o enfrenta dizendo: - Me deixe meu pai!
 123

 Desmarais se sente ultrajado. Survenant 

apanha bastante, mas vence a briga, o que deixa Pierre-Côme Provençal decepcionado. Odilon 

cai de um lado. Survenant se arrasta para a granja. Provençal apressa a família para ir embora. 

Didace também. Desmarais parece não gostar do ocorrido. Didace lhe diz: - Deixe passar, 

Desmarais. Venha, vamos selar os cavalos
124

.  

 Nesta cena, ocorre mais uma tradução. Enquanto no romance, as mulheres assistem 

ansiosas à briga, na adaptação esse sentimento de inquietude é traduzido intersemioticamente 

nas ações de Angélina e de Bedette. A primeira socorre Survenant, aos prantos, que pede 

carinhosamente à moça que não chore. Bedette, por sua vez, socorre o Provençal. Odilon vê 

Angélina e Survenant, mas entra levado por Bedette. A câmera corta, escurecendo.  

 No dia seguinte, Survenant, Didace e Amable trabalham na floresta cortando madeira. 

Ouve-se a chegada de Provençal numa carroça: “GO, GO... yeah, Wô, Wô”. Didace se 

prepara. São David Desmarais, Pierre Provençal e o pai de Bedette, Jacob Salvail. Os três vêm 

falar com Didace: Provençal: - Temos algo a te dizer, Didace. Survenant quer se aproximar, 

mas Didace o detém. Didace diz: - Mude o tom, Gros-gras. Tivemos nossa juventude. 

Quantas vezes você acha que nós brigamos? Desmarais amedrontado diz: - Não, não, é sobre 

minha filha. Seu Survenant está rondando em torno dela.Ainda mais amedrontado, além de 
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 - Comment ça se fait qu’ils reviennent pas?/- As-tu peur que tes soupirants content fleurette à Bedette, 

Angélina?/ - Venez vite! Ils se battent au ras la grange! Ils saignent comme des cochons! 
121

 - C’est difficile à croire que c’est à cause de toi, ce qui arrive. 
122

 - Je suis pas fâché que ton frère prenne une leçon./- C’est toi qui dis ça, Beau-Blanc? Tu lui as toujours 

mangé dans la main./ - C’est ça que je veux dire itou.   
123

 - Laissez-moi, mon pére. 
124

 - Laisse passer, Desmarais. Viens, on va atteler, là. 
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gago, o pai de Bedette diz: - E ele se aproximou de minha filha Bedette. Didace responde: - 

Me parece [que] sim. Chega um momento em que os jovens é que devem fazer frutificar o 

bem. Nesse momento ele já acredita que Survenant ficará de vez por ali. Survenant continua a 

trabalhar, porém atento à conversa. Irritado, Provençal diz: - Não deixaremos que as terras do 

Chenal sejam roubadas por estrangeiros!
 125

  

 Vemos claramente a rejeição geral dos senhores produtores do Chenal à presença de 

Survenant. Sob o argumento de que o estrangeiro tomará suas terras, eles escondem o medo 

desse sujeito desconhecido, dono de uma força incomum para eles, que despertou a afeição 

das moças e dos mais jovens do lugarejo e principalmente, que foi acolhido por Didace quase 

como sendo parte da familia. O trecho a seguir ratifica essas afirmações (1h14’05’’).  

 Desmarais continua: - Angélina está às vésperas de noivar. Surpreso e irônico, Didace 

comenta: - Eu não soube disso. Mais irritado ainda, Provençal grita: - Não se faça de inocente 

Beauchemin! Além do mais, seu “corredor de longos caminhos” está colocando idéias 

absurdas na cabeça dos mais jovens. Ao ouvir o tom da conversa, Amable e Survenant 

interrompem o serviço. Survenant quer se aproximar. Jacob completa: - É, mesmo meu Émile. 

Ele só fala no vasto mundo! Desmarais afronta Didace: - Vai ser preciso que você nos livre 

dele, antes que ele faça confusão. Survenant observa toda a conversa. Logo atrás dele está 

Amable, apreciando tudo disfarçadamente. Didace resolve então enfrentá-los: - Ainda assim a 

vila por inteiro falaria, ninguém virá dar ordens em minha casa. Ele vai ficar para terminar 

minha canoa, e que eu não veja ninguém impedi-lo! E você, Desmarais, você não diz não a 

ele [Survenant] quando ele te oferece ajuda, hein!  Desmarais fica encabulado.  Provençal 

continua: - Se ele quer se casar seu Survenant aí, vai precisar que ele diga seu nome
126

. Com 

um olhar ameaçador Didace o afronta. Os três paisanos, percebendo a irredutibilidade de 

Didace, vão embora. A câmera corta.  

 À medida que o final da narrativa se aproxima, maiores são os conflitos entre 

Survenant e a comunidade do Chenal. A relação do estrangeiro com Didace e Angélina não 
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 - On a de quoi à te parler, Didace./ - Change d’air, Gros-gras. On a eu notre jeunesse, nous autres itou. 

Combien de fois qu’on s’est battus, tu penses?/ - Non,non, c’est rapport à ma fille. Ton Survenant, il tourne 

autour d’elle./- Puis il s’est approché de ma fille Bedette./ - Me semble, oui. Il vient um moment où c’est aux 

jeunes de faire fructifier le bien./ - On laissera pas voler les terres du Chenal par des étrangers! 
126

 - Angélina est à la veille de se fiancer, là./- J’ai pas eu vent de ça, moi./ - Fais pas l’innocent, Beauchemin! 

En plus, ton courreur des grands chemins,il met des idées croches dans la tête des plus jeunes./ - Ouais, même 

mon Émile. C’est rendu qu’il parle juste du vaste monde!/ - Va falloir que tu nous en débarrasses, avant qu’il 

fasse du ravage./ - Quand bien même le village au complet se donnerait le mot, personne ne va venir régenter 

ma maison. Il va rester finir mon canot, puis que je voie personne l’entraver! Puis toi, Desmarais, tu lui dis pás 

Non quand Il t’offre son aide, hein !/ - S’il veut se marier, ton Survenant, là, va falloir qu’il se nome.     
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foge à regra. Survenant, que já não deseja mais permanecer no Chenal, se retrai, distanciando-

se dos habitantes do vilarejo, incluindo Angélina e Didace.  

  A 1h’16’06’’, Survenant, com aspecto sério, trabalha na canoa de Didace, que está 

quase pronta. Ele está no estábulo dos Beauchemin, atrás dele, pendurado ao alto na parede, 

um quadro da Virgem Maria - mais uma remissão da influência da religião católica naquela 

comunidade traduzida na adaptação. Didace chega trazendo uma visita surpresa para 

Survenant. É Angélina. Survenant sorri ao vê-la e a cumprimenta: - Entre, minha preta. 

Didace os deixa à vontade, mas sem sair do lugar. Angélina, surpresa, elogia o trabalho de 

Survenant: - Você tem um dom, Survenant! Ele sorri e comenta com Didace: - Está 

começando a me faltar madeira, père Didace. Didace responde: - Você vai primeiro terminar 

o que a gente tem e depois veremos
127

.  

 Survenant pede também outros materiais para terminar a canoa. Retira uma lista do 

bolso dizendo que com “15 piastres” poderia ir a Montréal comprar o que precisa. Didace fica 

surpreso com o pedido e, desconfiado, repete: 15 piastres! [moeda da época] - e, sem sequer 

olhar para a tal lista, ele sai do estábulo. Survenant, por sua vez, sente-se ultrajado.  

 Esse é um momento que demonstra que a relação entre Didace e Survenant dá lugar a 

um novo conflito entre hóspede e hospedeiro. Conforme nos descreve Anne Dufourmantelle 

(2003), em diálogo com Derrida, para que haja uma real relação de hospitalidade entre esses 

sujeitos, não se pode pedir reciprocidade da parte do hóspede. Em outros termos, o pacto 

travado entre eles, anula a relação de hospitalidade absoluta. É o que Derrida afirma (ao ser 

convidado por Dufourmantelle):  

A hospitalidade absoluta exige que eu abra minha casa e não apenas ofereça 

ao estrangeiro […], mas ao outro absoluto, desconhecido, anônimo, que eu 

lhe ceda lugar, que eu o deixe vir […] sem exigir dele nem reciprocidade (a 

entrada num pacto), nem mesmo seu nome” [grifos do autor] (2003, p.25).  

 Na adaptação, o estrangeiro é um hóspede que serve ao seu hospedeiro. Ainda que 

exista uma relação de cumplicidade e companheirismo entre Didace (o hospedeiro) e 

Survenant (o hóspede), no momento em que esse hóspede vem requerer algo a seu 

hospedeiro, a desconfiança surge em vista do acordo estabelecido entre ambos, que foi o de 

abrigo em troca de trabalho. Ao solicitar uma quantia em dinheiro Survenant foge ao acordo e 

com isso abre espaço para a desconfiança.      
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 - Entre, ma noire./ - Tu as un don, Survenant!/ - Il commence à me manquer de bois , père Didace./ - - Tu vas 

commencer par finir celui qu’on a, puis après on verra. 
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 Neste sentido, a comunidade do Chenal, que figura aqui como a comunidade 

hospedeira, em termos derridianos, segue essa mesma lógica. Uma vez que ela permitiu a 

presença desse estrangeiro em seu território, ela reclama para si que ele se enquadre em suas 

leis. Como, para essa comunidade, Survenant não respeita esse “acordo”, deve ser banido do 

lugar.  

 É o que acontece nas sequências finais da adaptação, onde não só o romance é 

suplementado com uma nova leitura sobre o seu final, como também vemos que o contato 

com Survenant provoca uma ruptura nos padrões provincianos, até então vigentes. Essa 

ruptura vem com o nascimento de um novo Beauchemin, pois Phonsine, após ter seu ventre 

acariciado por Survenant, resolve sair do seu lugar de mulher subalterna e assumir seu lugar 

de esposa. O que fica claro na passagem, não expressa no romance escrito, em que Phonsine 

resolve numa noite deitar-se com seu marido (1h26’29’’): 

Embriagado, Survenant chega sozinho à casa dos Beauchemin na manhã do dia 

seguinte. Entra na casa fazendo barulho. Joga-se numa cadeira, ele não se sustenta de pé. 

Phonsine, ouvindo o barulho, sai do quarto. Amable ainda dorme. Ela se assusta ao ver o 

estado de Survenant: - Jesus! Se não é uma verdadeira desonra de meter a beber desse jeito! 

Ela fecha a porta que Survenant deixou aberta. E continua a repreendê-lo fortemente: - Você 

deveria ter vergonha! Direi tudo a meu sogro. Ele vai te colocar pra fora de noite! Não mais 

tarde que isso! Hã! Você vai mendigar como um cão, isso será bem pouco pra você - 

Survenant não consegue pronunciar uma só palavra. Phonsine continua: - E o dinheiro? E as 

ferramentas? O que você fez com eles?
 128

  

 Survenant levanta o dorso e retira algo do bolso, de onde cai um crucifixo. Angélina 

recolhe o crucifixo do chão e o beija com devoção, após ter feito o sinal da cruz. Ela pergunta 

se Survenant viu seu sogro em Sorel. Com dificuldade, Survenant diz que ele ficou na cidade. 

Angélina o sacode querendo saber onde.  

 Survenant reage: - Não importa! – e tossindo, como um doente, continua: - Ele está 

bem onde está.  Compadecida, Phonsine pega um pano molhado para limpá-lo: - Pobre 
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 - Doux Jésus! Si c’est pas un vrai déshonneur de se mettre en boisson pareil!/ - Tu devrais avoir honte! Je 

dirai tout à mon beau-père, Il te mettra à la porte, à soir! Pas plus tard qu’à soir! Hã! Tu vas errer comme un 

chien, ça sera bien bon pour toi./ - Puis l’argent? Puis les outils? Que c’est que t’en as fait?/  
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Survenant, ninguém nunca cuida de você - cuidando para que Amable não os ouça. Ela 

continua: - Como é que você ficou tão sozinho assim?
 129

  

Survenant busca conforto no ventre de Phonsine que fica deslocada com a situação. 

Survenant diz: - Sou só um survenant, um survenant que caminha - ele chora, apoiado no 

ventre de Phonsine. Survenant beija o ventre da mulher, que se sente seduzida. Survenant abre 

os olhos e se levanta. Tentando segurá-lo, Phonsine pergunta onde ele vai. Survenant, com 

lágrimas nos olhos diz: - Eu quero ver o sol, o sol que dança, na manhã de Páscoa. Hein, 

hein? - e espera uma reação de Phonsine, que somente o olha. Ele continua: - Ele dança hein? 

O sol, na manhã de Páscoa?
 130

  

Sem saber o que dizer, Phonsine tenta: - Não estamos na Páscoa.  - Survenant chora e 

volta a sentar na cadeira. Phonsine o consola: - Bem, sim, ele dança, o sol. Ele dança
131

. 

Survenant cochila agarrado ao ventre dela. Calmamente, ela o recosta sobre a mesa, fazendo-

lhe um carinho na cabeça antes de voltar para sua cama. A câmera desloca em contra-plongée.  

 Logo a seguir, em seu quarto, Phonsine repousa a vela que carregava numa mesinha de 

cabeceira. Despe-se e despe o marido, que está dormindo. Amable acorda, estranhando a 

atitude da mulher: - Que foi, Phonsine? O que é que está acontecendo? Phonsine faz sinal 

pedindo silêncio e se justifica: - Você é meu marido, Amable
132

 - e faz sexo com o marido.  

 A cena, que não está expressa no romance, é curta, mas traduz mais uma vez esse 

novo olhar sobre a mulher no século XX. Não mais a mulher subjugada ao esposo. Ela 

assume seu lugar perante ele, tomando decisões, o que inclui a decisão de dar vasão ao seu 

desejo sexual. Esse novo olhar sobre a mulher presente na adaptação também está 

representado em Angélina, que após estar certa de que Survenant a ama, sente-se pela 

primeira vez bela, atraente, digna de ser amada. É o que verificamos na seguinte passagem do 

filme:  

           Em seu quarto, Angélina se despe, preparando-se para dormir. Ela cantarola a música 

que cantara junto com Survenant (1h43’54’’). Uma música lenta tocada ao piano. A cena 

demarca a feminilidade de Angélina, que aparece agora mais bonita, mais sensual. Angélina 
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- Oh, never mind! Il est bien où il est. /Pauvre Survenant, personne prend jamais soin de toi./- Comment ça se 

fait que t’es tout seul? 
130

 - Je suis rien qu’un survenant, un survenant qui se promène./ - Je veux aller voir le soleil, le soleil qui danse, 

le matin de Pâques. Hein, hein?/- Il danse hein? Le soleil, Le matin de pâques?  
131

 - On est pas à Pâques./ - Bien, oui, il danse, le soleil. Il danse. 
132

 - Bien, voyons, Phonsine? Que c’est qu’y se passe?/ - T’es mon mari, Amable. 
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observa seu corpo refletido no espelho. Sentindo-se atraente, ela observa seu colo. Abre a 

blusa e contempla seus seios. A câmera é discreta nesse momento. Mostra diversas imagens 

de Angélina num mesmo quadro, deixando como plano de fundo a imagem dela nua refletida 

no espelho. Angélina toca seu corpo. Já vestida com sua camisola, senta-se na cama e olha seu 

pé defeituoso. Pela primeira vez, sua deficiência não a incomoda. Ela sorri e imagina-se 

dançando com alguém. Ela rodopia feliz sobre seu pé doente.  

 A cena bricola com a seguinte, em que a sexualidade de Survenant também é 

demarcada. Nu, no sótão da casa dos Beauchemin, ele levanta e vai olhar pela janela. A cena é 

escura e contrapõe-se à cena anterior, muito mais clara. A música que acompanha a cena 

anterior continua nesta cena. A câmera mostra Survenant de vários ângulos (1h45’40’’).  

 A bricolagem, neste sentido, funciona como um ponto de equilíbrio entre a 

sexualidade masculina e a feminina. Assim, na adaptação vemos uma libertação da 

feminilidade em Angélina e Phonsine, que corresponde aos efeitos provocados pela 

modernidade, cujo marco está no final da Segunda-Guerra. Um rastro deixado na adaptação 

pela história.  Por outro lado, o nu retratado pelas personagens Angélina e Survenant traduz o 

conflito entre duas concepções divergentes do real, o enraizamento e o desenraizamento. 

Angélina, que se liberta das amarras sociais ao tocar o próprio corpo, se desenraíza da cultura 

pudico-cristã do Chenal du Moine, ao passo que Survenant - o estrangeiro sem raízes 

aparentes - entra numa crise entre o ficar no Chenal ligando-se a Angélina, i.e., enraizar-se no 

Chenal, e o retomar da estrada, desobrigando-se desse enraizamento. O nu, neste sentido, 

pode ser entendido como um retorno conflituoso ao próprio ser, uma forma de renascimento 

que reconstrói a própria identidade do ser. É um índice de que o homem só chega a uma 

compreensão de si, em toda a ambiguidade do seu caráter, ao despir-se dos trajes, das 

máscaras, que carrega.  

 Ao despirem seus corpos, Survenant e Angélina despem-se também das personagens 

que assumiram dentro da comunidade do Chenal. Survenant deixa de ser, nesse momento, o 

estrangeiro sem rumo; ele se torna um homem em conflito. Angélina, por sua vez, dissolve 

seu luto pela morte da mãe e assume-se enquanto mulher. Não seria esse um símbolo da busca 

pela superação de si mesmo, pela reconstrução do sujeito em suas facetas, pela dissolução dos 

lutos internos vividos por todo ser humano?   
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2.6 SALVAR O FUTURO ASSIMILANDO O NOVO   

 Como já apontamos, há na comunidade do Chenal uma ambiguidade de sentimentos 

em relação a Survenant. Os mais jovens da paróquia nutrem o fascínio pelo estrangeiro, 

enquanto que os mais velhos o rejeitam. Os mais jovens tendem a se aproximar do estrangeiro 

por entenderem que ele pode lhes proporcionar o acesso ao novo, ou seja, a tudo o que a 

tradição local tende a reprimir. Isso acontece com Angélina, que nutre tal fascínio pelo 

estrangeiro ao ponto de se apaixonar por ele, mas não só com ela. Joinville, o mais jovem dos 

filhos de Provençal, se aproxima de Survenant com fim de apreender o novo. Nas sequências 

6 e 13, vemos como esse fascínio de Joinville revela a necessidade trazida pela modernidade 

de abrir-se ao novo, na comunidade do Chenal.   

 No início da sequência 6 (45’41’’), que se passa em Sorel, vemos Angélina observar 

Survenant trabalhando com Père Didace, que está preocupado com um dos colegas, Salvail. 

Survenant se propõem a ajudá-lo. Didace manda que Amable o acompanhe. Survenant diz não 

ser necessário, mas Didace insiste. Preguiçoso, Amable obedece.  

 Do outro lado da rua, Bedette Salvail, acompanhada de seus pais, cumprimenta  - com 

ar sedutor - Survenant, que chega para ajudar seu pai, Jacob Salvail. Este pergunta, assustado, 

se Survenant vai levantar sua carroça sozinho. Survenant o faz com uma facilidade 

surpreendente.  Ali perto, Joinville Provençal observa o que se passa e comenta: - Ele poderia 

ganhar um concurso de pesos, hein
133

 - Odilon retruca. Todos os que vêem a ação de 

Survenant se surpreendem com a sua força.  

 Mais uma vez, Survenant é mistificado ao ser colocado na classe dos superpoderosos. 

É evidente o fascínio nutrido por Joinville sobre o estrangeiro. Essa relação se dá não só em 

vista da força de Survenant, mas pela disponibilidade desse estrangeiro em se abrir ao novo. 

Neste ponto, Joinville, que é também como dissemos o mais jovem dos Provençal, encontra 

uma identificação.  

 Mais adiante, vemos novamente a força descomunal de Survenant - que surpreende e 

agrada aos homens do Chenal, por ser uma característica importante para um homem dentro 

dessa comunidade - quando o estrangeiro salva um garoto de ser atropelado por um cavalo. A 

cena se passa na 13ª sequência, marcada em 1h47’46’’. 

                                                           
133

 - Il pourrait gagner des concours de charges, hein. 
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 Em Sorel, todos os passantes se surpreendem com a chegada de um meio de transporte 

diferente. O motorista, que não é da região, buzina. Survenant e Joinville se aproximam. Este, 

eufórico com a novidade, pergunta o que seria aquilo. Ao lado deles estão Amable e Beau-

Blanc, pasmos. Survenant, que já havia visto um parecido diz ser um cheval mécanique - que 

mais tarde viria a ser chamado de carro. Essa é mais uma forma encontrada na adaptação de 

evidenciar a evolução dos meios de transportes no início do século XX, mas também de 

aproximar o espectador do seu passado, mostrando para ele a primeira versão do automóvel, 

meio de transporte tão comum hoje em dia. 

 Nessa cena, do outro lado da rua, uma criança se distancia da mãe para ver o carro. A 

mãe aconselha: - Não vá muito longe, Isidore
134

 - Uma multidão começa a rodear o carro. O 

proprietário pede que as pessoas se afastem. Em plongée, vemos o homem abrir a porta do 

carro. Gérard de Maska chega em sua carroça. Ao ver a aglomeração, para a carroça e desce.  

 O condutor pede licença às pessoas em redor e gira a manivela do carro. O motor faz 

um estrondo tão forte que assusta a todos, inclusive ao cavalo de Gérard, que relincha. Em 

câmera lenta, vemos Survenant atento e preocupado com a criança (Isidore) que está próxima 

ao cavalo. Survenant prevê a ação do animal, que sai correndo em direção ao garoto. Ouve-se 

o grito da mãe: - Isidore! Survenant corre em direção ao cavalo para tentar contê-lo. Forte e 

corajoso como de hábito, o estrangeiro consegue parar o animal e salvar a criança. Todos 

testemunham, estarrecidos, a cena. 

 Já em câmera normal, a mãe corre para abraçar seu filho e agradece a Survenant: - Ah, 

muito obrigada. Muito obrigada estrangeiro, obrigada!
 135

 - retirando a criança dali. Em 

nossa leitura, essa passagem é uma tradução intersemiótica da figura do estrangeiro, que 

aparece agora como salvador do futuro da sociedade quebequense.  

 Essa é uma alusão ao fato de que a sociedade quebequense é, na realidade, constituída, 

na sua herança da coletividade canadense francesa, do cruzamento de duas fortes figuras: a do 

enraizamento e a do deslocamento. Enquanto alguns colonos optaram por trabalhar a terra, de 

se instalar no território (paisanos), outros optaram pelo desbravamento contínuo do território 

(os coureurs de bois e seus descendentes). Na verdade, o romance (e a sua adaptação fílmica) 

metaforiza esse duplo pertencimento identitário da sociedade quebequense. O homem 

enraizado e o homem errante precisam um do outro para sobreviver. Prova disso, reside no 

                                                           
134

 - Va pas trop loin, Isidore. 
135

 - Ah, merci beaucoup. Merci beaucoup l’étranger, merci. 
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fato que, ao lado do surgimento da Nouvelle France, muitos colonos continuaram a explorar o 

territóiro norte-americano. 

 O próprio romance já sugere esse pensamento ao colocar Didace em relação com uma 

estrangeira, no caso Acayenne. A relação entre os dois tem início no romance Le Survenant, 

mas só se concretiza de fato no romance que lhe dá seguimento, Marie-Didace (1947). Neste 

último, Didace casa-se com Acayenne que passa a morar na casa dos Beauchemin e assume o 

lugar da matriarca da família. A idéia de que é através da assimilação do estrangeiro que a 

sociedade canadense francesa sobreviverá no futuro também está expressa na passagem 

seguinte, na mesma sequência.  

 Survenant passa, então, a ser o centro das atenções em Sorel. Gérard, agradecido diz: - 

Você salvou meu carregamento, Venant - que responde - Bem, eu não fiz isso pelo seu 

carregamento, cabeçudo
136

. - Gérard, que dias antes fizera comentários sarcásticos a respeito 

do estrangeiro, agora o cumprimenta, oferecendo-lhe sua bebida. Survenant prova da bebida e 

sua reação é de surpresa. Ele oferece a bebida a Joinville, que cospe tão logo a coloca na boca. 

Todos riem e Gérard convida a todos para uma rodada de bebidas. O grupo de homens segue 

para o bar Saint-Ours.  

 No bar, todos os homens, incluindo Survenant, colocam-se em pé de igualdade. O que 

fica claro na afirmação de Beau-Blanc: - Você é um homem do Chenal, sério. Você encontrou 

seu lugar, Survenant. Survenant é agora, mesmo que provisoriamente, considerado um igual 

pelos demais. Porém, Amable ainda temeroso em ver-se substituído pelo estrangeiro, logo 

adianta: -Wo, não seja pretensioso
137

. 

 Nesse momento, todos comemoram, exceto Amable, que só os acompanha. Gérard 

incita Joinville, que está desacompanhado dos outros irmãos, a pagar outra rodada de bebida: 

- É a vez do mais rico oferecer uma rodada - Joinville, já bêbado, concorda. Os homens 

esperam. Joinville diz estar sem dinheiro: - Eu não tenho mais nenhum trocado Beau-Blanc 

relembra a Joinville: - Você não vendeu, no farol, de manhã, Provençal?
 
Joinville lembra e 

então retira um maço de notas de sua sacola, todos aclamam. Festivo, ele ainda diz: - Uma 

rodada para todos. Novamente os homens aclamam.  

                                                           
136

 - T’as sauvé mon attelage, Venant./ - Bien là, j’ai pas fait ça pour ton attelage, là, gros casque. 
137

 - T’es un gars du Chenal, astheure. T’as trouvé ta place, Survenant./ - Wo, ambitionne pas. 
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 Do fundo do bar, Acayenne grita: - Conte comigo, meu rapaz.  Survenant (com 

sotaque inglês) acrescenta: - Você é “boa gente”, Provençal. Amable, detestando tudo, 

critica: - Vocês não têm vergonha? Fazer ele gastar o dinheiro de seu pai ? - Os homens 

ficam tímidos. Survenant continua: - Ah, deixe estar, Joinville. Para te recompensar, aí, eu 

vou te mostrar como ganhar o dobro. Amable interrompe: - Ei, ei, Survenant ! Não conte seus 

segredos. E não esqueça que nós é que te “hospedamos” - Amable teme o enriquecimento 

alheio. Survenant ri cinicamente e diz: - O que se dá, Amable, nunca está perdido. O que 

damos a um, um outro nos dá de volta de uma outra forma
138

.  - e começa a contar mais uma 

de suas histórias: Survenant - Eu conheci um marinheiro negro que sempre jogava o primeiro 

pedaço de pão que ele recebia na água. Ele dizia que, num naufrágio, era graças à uma 

gaivota que ele não morreu de fome. “Cast your Bread!” Ninguém entende a expressão em 

inglês. Survenant então a traduz em francês: - Bem, jogue seu pão!
139

Todos entendem e riem.  

 Nesse momento, Joinville começa a chorar e confessa seu desejo de conhecer o mundo 

fora de Sorel: - Eu digo a você que é bonito o que você está contando aí, Survenant.  O jovem 

pede que ele repita: - Fale de novo. Recomece o que você acabou de dizer, eu não entendi 

tudo. Amable se levanta, pegando-o pelo braço: - Ok, já chega. Venha embora, vamos voltar 

ao Chenal. Joinville se revolta: - Não, não, não. Recomece o que você acabou de dizer aí. O 

pedaço negro, aí
140

 – Todos, com exceção de Amable, riem, inclusive Survenant.  

 Acayenne chega trazendo duas cervejas. Amable se retira. Acayenne atende aos 

clientes: - Estou indo, olha eu aqui. Olha eu aqui. Joinville, desesperado, suplica: - Me leve 

para o mar com você, Survenant. Vamos pegar o primeiro navio, hein ? E eu ... eu conheço 

meus nós, sério - mostrando-os a Survenant, que lhe ensinara a dar nós típicos de marinheiros 

                                                           
138

 - C’est au tour du plus riche à offrir une tournée./ - Je n’ai plus un sou vaillant!/ - T’as pas vendu, au petit 

phare, toi, à matin, Provençal?/ - La traite pour tout le monde./ - Compte sur moi, mon homme!/ - T’es sport, 

Provençal./ - Vous avez pas honte? Lui faire dépenser l’argent de son paternel?/ - Ah, laisse faire ça, Joinville. 

Pour te dédommager, là, je vais te montrer comment regagner le double. Tu sais, tes poules, l’hiver, sit u veux 

qu’elles pendent, là…/ - Hé, hé, Survenant! Livre pas tes secrets, là. Puis oublie pas que c’est nous autres qui te 

gardent./ - Ce qu’on donne, Amable. C’est jamais perdu. Ce qu’on donne à un, un autre nous le redonne d’une 

autre façon. 
139

 - J’ai connu um matelot nègre qui jetait toujours la première tranche de pain qu’il recevait à l’eau. Il disait 

que, dans un naufrage, c’était grâce à un goéland s’il était pas mort de faim. «Cast your bread! » / Bien, jette 

ton pain. Jette ton pain. 
140

 - Je te dis que c’est beau ce que tu racontes là, Survenant./- Parle encore. Recommence ce que tu viens de 

dire, là, j’ai pas tout compris./ - O.K., C’est assez, Joinville, là. Viens-t’en, on retourne au Chenal./ - Non, non, 

non. Recommence ce que tu viens de dire, là. La tranche de nègre, là. 
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- Eu estou pronto. Survenant então fica sério. Joinville continua: - Eu quero ver o mundo 

também, Survenant. Eu quero ver o mundo também...Survenant
141

. 

 Surpreso e ao mesmo tempo preocupado, Survenant consola o amigo dando-lhe tapas 

no ombro. Para mudar o clima de tristeza, Gérard começa a rir, seguido dos outros. Todos 

brindam.  A cena é então cortada.  

 

 2.7 NOVO LUTO 

         O final da narrativa fílmica, apesar de apresentar uma correspondência formal no que 

tange as ações descritas no romance, traz uma nova perspectiva para o final da narrativa. 

Encontramos aqui mais um acréscimo à obra de Guèvremont - o que para Derrida 

representaria um suplemento à obra de partida:  

Mas o suplemento supre. Ele não se acrescenta senão para substituir. 

Intervém ou se insinua em-lugar-de; […] Se ele representa e faz imagem, é 

pela falta anterior de uma presença. […] o suplemento é um adjunto, uma 

instância subalterna que substitui. [grifos do autor] (2006, p.178). 

 Os três últimos capítulos do romance aparecem condensados na sequência 15 do filme, 

de maneira que se reconhece o romance nas cenas, mas supre-se uma falta dele. Houve, na 

adaptação fílmica, uma reconfiguração da postura de Didace e de Angélina perante a partida 

definitiva de Survenant. Além disso, acrescenta-se à narrativa novas imagens de Survenant 

inexistentes no romance escrito, conforme apresentamos a seguir.        

 Na manhã do dia seguinte (2h06’21’’), Didace chega em casa e encontra a porta 

aberta. Ele entra, fecha a porta e aos gritos acorda a família: -  Levantem vocês, bando de 

inúteis! Tem trabalho!
 
 Didace voltara a sua boa forma de trabalhador, animado com a ideia - 

sugerida por Survenant - de seu casamento com Acayenne e a possível geração de mais um 

filho. A sugestão de Survenant iluminara seu horizonte enegrecido com o luto pela morte da 

sua mulher e de seu filho Éphrem.  

 Ao pé da escada, ele grita: - Oh! Survenant! - Sem resposta, murmura - O que é que 

ele está fazendo?- Didace olha pelas janelas, estranhando o silêncio de Survenant. Chama 

então por Amable, que logo sai do quarto para atendê-lo. Didace quer saber quem deixou a 

                                                           
141

 - J’arrive, me voilà. Me voilà./ - Emmène-moi sur la mer, Survenant. On va prendre le premier bateau, hein? 

Puis je… je connais mes noeuds, astheure./ - Je suis prêt./ - Je veux voir le monde aussi Survenant. Je veux voir 

le monde aussi… Survenant. 
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porta aberta: - Qual de vocês três deixou a porta aberta, ontem de noite?Amable, ainda 

sonolento, responde: - Deve ser o Survenant, ele entrou por último
142

.  Phonsine sai do quarto.  

 Didace estranha que Survenant não esteja acordado: - Que é que ele [faz] tão tarde 

pela manhã? Phonsine se propõe a acordá-lo: - Eu vou chamá-lo. - ela sobe as escadas e grita: 

Ele foi embora!- Didace se preocupa. Phonsine desce e repete: - O Survenant foi embora, 

embora de verdade. Didace não quer acreditar: - Não é verdade! Phonsine explica: - Sua 

sacola não está mais aí. Ele partiu, sem pegar o resto. Didace fica atordoado. Amable, 

contente, acrescenta: - Um verdadeiro selvagem! Esse Survenant quase que não é desse 

mundo. É pior do que um cão vira-lata, eu sempre disse! Didace, irritado, retruca: - Ah, never 

mind!
 143

  

 Existe aqui uma prova do processo de transculturação entre o habitante e o estrangeiro, 

quando Didace usa a expressão de Survenant (Never Mind!), exatamente num momento de 

fúria. Para Abril Trigo (1997), a transculturação seria uma manifestação ideológica que está 

por trás das ações da modernidade periférica. Ao utilizar a expressão comumente usada por 

Survenant, Didace surpreende a Amable e a Phonsine, pois marca essa assimilação do Outro, 

do estrangeiro.  

 Didace sobe então as escadas, revoltado. Amable o observa. No sótão, Didace olha 

com nostalgia e tristeza o quarto que outrora foi de Survenant. Ele se senta na cama onde o 

estrangeiro dormia. Embaixo, na sala, Phonsine pergunta a Amable: - Talvez fosse o momento 

de lhe dar a grande notícia?
 144

- Decidido, Amable concorda com a cabeça e sobe para contar 

ao pai. O close em Didace traduz seu sentimento de desolação. Ao subir, Amable estranha a 

expressão do pai e chama-o: - Pai! - Didace olha para ao filho, que não consegue dizer uma só 

palavra dada a tristeza do pai. Novamente a música triste ressoa e a cena bricola na seguinte. 

 Ainda nesta sequência (2h9’28’’), Angélina está sentada em sua cadeira de balanço, 

olhando pela janela. Seu pai comenta: - Você deixou as panelas morrerem, filha. Angélina, 

em completa tristeza, diz: - Eu o teria seguido como sua sombra, se ele me tivesse pedido. 

Mas ele nunca me pediu nada. Seu pai ouve tudo, preocupado. Angélina continua: - Mas se 

                                                           
142

 - Levez-vous, bande d’emplâtres! Il y a de l’ouvrage!/ - Holà, Survenant!/ - Que c’est qu’il fait, lui?/ - Lequel 

de vos trois a laissé la porte ouverte, hier au soir?/ - Ça doit être le Survenant, Il est rentré le dernier. 
143

 - Que c’est qu’il brette si tard, lui, à matin? Il a pourtant pas coutume./ - Je vais aller le chercher./ - Il est 

parti!/ - Le Survenant est parti, parti pour de vrai./ - C’est pas vrai!/ - Son paqueton n’est plus là. Il est parti, 

sans demander son reste./ - Un vrai sauvage! Ce Survenant-là est presquement pas du monde. C’est pire qu’un 

chien errant, je vous l’ai toujours dit. 
144

 - Ce serait peut-être le moment de lui annoncer la grande nouvelle?/ - Le père ! 
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ele tivesse agido de outra forma, eu não teria recusado. - Os dois se entreolham. Angélina 

ainda diz: - Você sabe pescar quando uma flor quer se abrir para o sol? - David Desmarais 

abaixa os olhos sem saber o que dizer, nem o que fazer. Ensaia um passo, mas é impelido 

pelas palavras da filha, que chorando diz: - Ele era tão valente. Tão bonito de se ver, a cabeça 

alta, uma crista em fogo. Parece que eu ouço seu grande riso se engrenar pelas estradas, 

como som de sinos
145

.  

  A comparação do riso de Survenant com o som dos sinos indica o pensamento de que 

é tempo de mudar, de se abrir ao outro, que é tempo de acordar para uma nova realidade. No 

romance, essa comparação é feita pela personagem Marie-Amanda, que consola Angélina: 

“Ah! Ele tinha suas qualidades, acrescenta Marie-Amanda: ele não era nem pouco 

complacente nem amuado. E francamente, ele era tão bonito. Tão altivo... tão valente! Com 

boas maneiras...”
146

 (2009, p.207).  

 Na adaptação, Angélina olha para o pai, que vê sua tristeza e que, sem saber o que 

dizer, sai pela porta. Ao som de uma clarineta, Angélina visualiza Survenant em pé ao seu 

portão - o que não acontece na narrativa literária.  Ela o imagina sorrindo e fecha os olhos 

para reconfortar-se. Mas ao abrir os olhos, cai em si. A moça então apaga a luz do candeeiro 

que habitualmente permanecia acesa à sua janela. Entendemos que, ao apagar a luz do 

candeeiro, Angélina apaga a sua luz interior, mantida acesa por Survenant. Angélina volta à 

escuridão. Assim como Didace, volta ao estado de luto, agora pela partida do estrangeiro. 

Como diria Derrida, “morre-se no estrangeiro e nunca como se gostaria” (2003, p. 83).  

 Aqui reside o suplemento à obra de Guèvremont. Nos capítulos finais do romance, o 

Père Didace demonstra numa conversa que tem com o pároco Lebrun, o desejo de conhecer 

outros lugares. Desejo esse que está expresso nas palavras de Angélina, na adaptação. 

Abalada de tal forma com a partida de Survenant (que não chega a se despedir da moça, no 

romance, como acontece no filme), ela resolve partir em busca dele. É nesse momento que 

Marie-Amanda (filha de Didace, que não aparece na adaptação) acalma Angélina e a impede 

de partir, uma forma de mantê-la sob as convenções que regiam as relações entre os 

habitantes do Chenal:  

                                                           
145

 - T’as laissé mourir la poêle, fille./ - Je l’aurais suivi comme son ombrage, s’il me l’avait demandé. Mais il 

m’a jamais rien demande./ - Mais s’il avait agi autrement, j’aurais pas refusé./ - Sais-tu pêcher quand une fleur 

veut se tourner vers le soleil?/ - Il était si vaillant. Si beau à voir, la tête haute, la crinière en feu. Il me semble 

que j’entends son grand rire s’égrener sur les routes, pareil comme les sons des cloches. 
146

 Ah! Il avait ses qualités, renchérit Marie-Amanda : il était ni malamain ni ravagnard. Et franchement il était 

beau à voir. Si droit... si vaillant ! Avec des belles manières.  
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- […] Abandone [a Survenant], Angélina. Se não, você nunca terá um 

minuto de tranquilidade – Angélina: Eu não posso entender... – Marie-

Amanda: Não procure entender. Mais tarde você entendera. De dor, minha 

filha, morre-se como de alegria. Tudo termina morrendo com o tempo. Está 

na ordem das coisas […]
147

. (p. 205-206)   

 No romance, Marie-Amanda figura como o ethos que recalca o desejo de partir em 

Angélina, sentimento que, na narrativa fílmica, fica expresso somente nas palavras dos 

personagens, inclusive nas de Angélina, ao final do filme, quando diz a seu pai (2005: 

2h9’28’’): - Eu o teria seguido como sua sombra, se ele tivesse me pedido isso. Mas, ele 

nunca me pediu nada./ Mas se ele tivesse agido diferente, eu não recusaria
148

. 

 Percebemos, nesse momento, um novo olhar lançado sobre a personagem de Angélina, 

assim como sobre a personagem de Didace, após o contato com esse estrangeiro. Na última 

página do romance, Didace também demonstra esse desejo de partir do Chenal, quando ele 

consulta o abade Lebrun quanto à sua intenção de se casar com Acayenne e dar um novo 

rumo à sua vida:  

- Eu me concedo só uma coisa, senhor abade... Pela dispensa das bençãos, 

aí... se eu a tomasse [a Acayenne] de uma vez, para o senhor eu não estaria 

livre de problema, e para mim, visto que os caminhos querem ser cortados e 

vão se tornar ruins […] eu me pouparia [de] uma longa viagem?
149

 .(p.218)     

  

 Na adaptação, esse desejo está expresso em Angélina. Não há índices na adaptação de 

que Didace desejava partir do Chenal. Ao contrário, o que se evidencia é a intenção frustrada 

de Didace, o habitante, de domesticar Survenant, o estrangeiro, tentando fazer com que este 

permaneça no Chenal para dar continuidade à linhagem dos Beauchemin.    

 O processo de releitura da obra escrita continua ainda nos minutos finais da adaptação 

fílmica (2h13’24’’), ao se inserir uma cena não expressa no romance escrito. Nela Survenant 

aparece a pé, ao amanhecer, agora com duas sacolas penduradas ao ombro e sua pequena 

bengala. Ele sai do Chenal du Moine pela mesma estrada que o levou até lá.  

                                                           
147

 […] Abandonne-le, Angélina. Sans quoi, tu connaîtras jamais une minute de tranquilllité. – Je peux pas 

comprendre... – Cherche pas à comprendre. Plus tard tu comprendras. De la peine, ma fille, ça meurt comme de 

la joie. Tout finit para mourir à la longue. C’est dans l’orde des choses […]. 
148

 Je l’aurais suivi comme son ombrage, s’il me l’avait demande. Mais il m’a jamais rien demandé./ Mais s’il 

avait agi autrement, j’aurais pas refusé. 
149

 Je jongle à une chose, monsieur le curé... pour la dispense des bans, là... si je la prenais [a Acayenne] t’de 

suite, à vous j’exempterais pas mal de trouble, et à moi, vu que les chemins veulent se couper et vont devenir 

méchants sans bons sens, je m’épargnerais un gros voyage ? 
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 Uma segunda sacola é inserida nesta cena para conotar um acréscimo não só à 

narrativa literária, como ao sujeito estrangeiro que, após ter passado um ano na região, traz 

uma bagagem maior de experiências, sentimentos, conflitos. Em nossa interpretação, essa 

sacola é também o que marca a alteridade em Survenant. Após sua estada no Chenal, ao 

contrário do que acontece com Père Didace e Angélina, que entram em novo luto, diferente 

daquele que experimentavam anteriormente (traduzido na obscuridade que essas personagens 

adquirem), Survenant é acrescido pelo contato com seu Outro, a comunidade do Chenal.  

 Apesar de um retorno a um estado de luto, percebemos uma reformulação da 

identidade nas personagens de Angélina e de Père Didace, que sofrem agora com a falta da 

movimentação (interna e externa) que a presença de Survenant provocava. As personagens 

permanecem no Chenal, porém não são mais as mesmas. Isso pode ser relacionado a uma 

nova concepção de mundo, trazida pelo contato com o estrangeiro, de que esse mundo não se 

resume ao Chenal du Moine, de que é preciso um desenraizamento do Si, um desapego 

exasperado à terra-nação, para conhecê-lo.   

 Novamente, vemos a cruz que marca a encruzilhada no caminho para o Chenal. É um 

recurso intersemiótico que indica que todas as direções demarcadas seriam boas o suficiente 

para serem seguidas. Survenant olha para os dois lados da estrada e decide seguir por aquela 

onde o Sol nasce, onde ele brilha mais forte. É a mesma estrada que o trouxe ao Chenal, 

porém ele segue agora em sentido contrário. A cena então escurece com folhas d’érable 

caindo do céu.  

 Paterson (2007) lembra que a “alteridade é uma forma escolhida de identidade” (p.15). 

Neste sentido, ao decidir pelo caminho contrário ao do Chenal, Survenant decide também por 

sua alteridade. Ele escolhe viver no mundo enquanto Outro, pois decide levar “uma vida fora 

das normas”, semantizando assim a própria diferença em relação aos habitantes do Chenal 

(ibid).  

 Livrando-se do estigma de uma identidade unificada, o estrangeiro, em todas as suas 

facetas, assume a sua condição de errante e forasteiro, evidenciando que, em qualquer sentido 

que sigamos, nos confrontaremos com o Outro. Ele é também influenciador de novos hábitos 

e costumes e também absorve novos hábitos e costumes que repassa aos quem encontra pelo 

seu caminho. A alteridade se configura então, numa condição subjacente ao sujeito “não-

pertencente”, que caracteriza a modernidade. Neste aspecto, todo sujeito é igual, porque todo 
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sujeito é diferente. E a própria noção de todo entra em paradoxo, abarcando o igual e o 

diferente ao mesmo tempo - a noção do todo se constrói, portanto, na alteridade.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Adentrar uma cultura diferente sem tê-la como uma referência mais próxima, de 

convívio, é um desafio. Para nós, a experiência de tradução que tivemos, ao analisar o 

romance Le Survenant sob a ótica de uma transposição cinematográfica, desvelou uma rede 

de interrelações complexas que ainda estão aquém de uma finitude. Entendemos que, a 

adaptação Le Survenant é resultado de uma compreensão de que o estrangeiro representa o 

quebequense de hoje, cuja cultura tem origem na noção do duplo pertencimento.  

 Esse é o olhar de um sujeito que se percebe enquanto Outro para as narrativas com as 

quais dialogou e que nelas se procura.  Entendemos que essa transposição da obra literária 

para a linguagem do cinema é um sintoma de que o Québec também se procura no Outro e de 

que é preciso alertar a sua coletividade para o fato de que o estrangeiro é também um 

fundador para a cultura do Québec. Ele funda o movimento constante dos sujeitos 

quebequenses, imprimindo rastros em sua história.  

 Uma sociedade que se erigiu pela alteridade, que se nutriu e se reconstruiu no Outro, 

não pode ser compreendida senão na intertextualidade. E assim se constrói a representação do 

sujeito estrangeiro na adaptação Le Survenant. Entendemos que, na adaptação, o  estrangeiro 

está representado nos seres marginalizados pela comunidade do Chenal du Moine. Naqueles 

que são rotulados, apelidados e que não têm identidade para essa comunidade. Eles são 

também segregados, obrigados a se exilarem, seja num prostíbulo ou dentro de si mesmos, 

mas se tornam sujeitos na medida em que rogam para si o direito à voz.  

 Nessa medida, a reconstrução da imagem do estrangeiro na adaptação Le Survenant 

ultrapassa os limites da narrativa escrita. Isso nos leva a perceber o romance de Germaine 

Guèvremont como uma narrativa a ser suplementada pelo futuro, no devir de uma 

(re)escritura que desconstrua o significado atribuído ao Outro, a quem buscamos representar 

pelo rótulo.      

   Por vezes, recaímos no uso desse rótulo como mecanismo de defesa contra o Outro. 

Porém, ao sermos levados a refletir sobre a nossa identidade, que já se sabe, não é estática, 

pois ela está em constante renovação, somos então obrigados a admitir que o Outro desloca a 

nossa identidade, agindo sempre de maneira inesperada e alterando as convenções que a nossa 

cultura nos impeliu. 
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 A história, essa interminável narrativa das civilizações, é a grande testemunha da 

alteridade nas relações sociais. Os conflitos engendrados pelo choque entre as diversas 

culturas que se encontram em meio às encruzilhadas históricas só comprovam a dificuldade 

que os sujeitos têm em dialogar com seu Outro. Isso ocorre em decorrência da presença de um 

elemento estranho dentro de uma comunidade cultural, o que desencadeia reações 

imprevisíveis. Ao passo que esse elemento estrangeiro é pólo de fascínio, justamente por 

mostrar-se diferente, ele é temido, pois suscita uma mudança na ordem à qual estamos 

habituados, seja ela política, religiosa, enfim identitária.  

 Sendo esse Outro lido com uma ameaça ao grupo, a estratégia mais provável e eficaz 

para evitar uma mudança na ordem é o seu banimento. Porém, esquecemos que para o Outro 

também somos Outro(s) e essa compreensão se dá através da superação da idéia de uma 

identidade fixa. Para nós, brasileiros, é fácil compreender essa lógica, pois nos confrontamos 

em nossa diversidade. No entanto, não nos reduzimos à comunidade brasileira. Estamos em 

relação constante e de diversas maneiras com o Outro.  

 É preciso estabelecer a conexão, em detrimento de um paralelismo que sedimenta e 

empobrece o conhecimento das nossas identidades. Nesse aspecto, a literatura e a produção 

cinematográfica quebequenses têm muito a nos oferecer. Estudar a cultura quebequense, 

pondo em relação dois discursos paralelos em suas temporalidades, é também dialogar com 

ela, para quem somos Outro. 

 É reconhecer que não se pode compreender o sujeito, que para mim é estrangeiro, 

senão dialogando com ele. Ainda que façamos parte de uma mesma comunidade cultural, não 

se pode pretender que sejamos da mesma cultura. Isso porque, cultura é o que se constrói ao 

longo da história. Essa mesma história que traduzimos a cada passo dado à sua frente, que 

retoma o seu passado.  

 Muitas foram as estratégias de dominação do Outro, contadas pela história, cujo 

grande exemplo é a colonização. No entanto, suas consequências são inimagináveis, por isso, 

narrar é preciso. Como já foi afirmado, quem conta um conto... Sempre acrescenta. 

Acrescenta o seu testemunho à história.   

 Se o sujeito constrói a sua identidade ao longo da história, podemos dizer que a 

história move essa identidade. Significa dizer que, num longo percurso de construção da 

identidade, vamos assimilando cada movimento da história, seus conflitos, suas convenções, 
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suas imposições e seus impasses. Significa reconhecer que a identidade se constrói na 

alteridade, num movimento constante de autorenovação do sujeito.  

Sendo o sujeito dotado da capacidade de representar seus próprios pensamentos, todo 

sujeito pode com isso representar a sua identidade. E se a identidade é alterada ao longo do 

tempo, isso trará implicações na forma com que cada sujeito representa a história para si 

mesmo. Obviamente, essa representação acontece na linguagem, é a expressão do pensamento 

em signos.  

Ela, a linguagem, é, pois, uma representação parcial da história, porque não está isenta 

dessas implicações. Falemos, portanto, em linguagens, por que no amplo domínio da 

Linguagem, várias são as possibilidades de expressão do pensamento – e o que seria o 

pensamento senão leitura, ponto de vista, tradução? Pensar é traduzir, em linguagem. A 

tradução é então uma coisa pensada que se representa numa linguagem.  

  A tradução é também um discurso passível de alteridade, pois é também leitura. Ela 

contribui, portanto, para a reconstrução das identidades. O ato de traduzir se torna também 

uma representação da história, um discurso que representa um outro discurso. Ela não pode 

representar outra coisa a não ser o sujeito. E se a tradução representa esse sujeito, representará 

por consequência a sua alteridade, o que lhe é subjacente. 

Se somos sujeitos estrangeiros para nós mesmos, então somos externos, 

desconhecidos, estranhos, não nos compreendemos a partir de uma noção generalizada - um 

nós. Por esse motivo, somos portadores da diferença, ou seja, provocadores de combates entre 

o conhecido e o desconhecido, entre o igual e o diferente.  

Ao nos confrontarmos com o desconhecido, confrontamo-nos também com aquilo que 

conhecemos. Esse exercício de comparação entre o que se conhece e o que não se conhece 

pode nos levar à renúncia do que desconhecemos, em detrimento das certezas que trazemos 

no decorrer da nossa experiência de vida. Ao mesmo tempo, pode nos forçar – e creio ser 

inevitável esse processo – a assimilar e reconstruir o desconhecido.  

Assim, o que julgamos estranho passa a ser nosso, desde que estejamos abertos à sua 

constante renovação. Pois o que é novo pode assumir lugar de velho, isto é, já superado, no 

momento em que é reconstruído, numa infinita troca de conhecimentos entre passado, 

presente e futuro. Seria assim um processo de “triagem” dos elementos desconhecidos que 

acontece por meio de uma linguagem, sem a qual os seres não comunicam.  
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Esse é um processo de filtração dos componentes estranhos que o Outro traz, ou seja, a 

triagem entre o que esse desconhecido traz de novo e o que ele traz de igual ou equivalente a 

um Si. Esse seria também um processo de “alteridade”, no qual o olhar sobre o Outro, o 

desconhecido, é transformado e ressignificado para um Si. 

A tradução, neste âmbito, é um processo de descoberta e leitura do Outro. Ela evoca 

toda a nossa concepção da história e também se conflitua com elementos estrangeiros. Para 

ela, o banimento do Outro é impossível, pois é dele que ela se nutre. É ele que ela deseja 

representar. Traduzir traz à tona o discurso do Outro que sobrevém numa linguagem. O 

esforço em representar o Outro é um esforço de tradução. Se é através de uma linguagem que 

tento representá-lo, e se com ele estou em conflito, esse conflito se dará também em 

linguagem.    

Entendemos então que o tradutor está fadado a um eterno movimento de redescoberta 

de si mesmo ao confrontar-se com o texto do outro e isso experimentamos na prática. Dado 

que o tradutor também absorveu esse texto, filtrando-o segundo seu repertório cultural, 

inevitavelmente, algo muda em sua perspectiva sobre a cultura do outro e sobre a sua própria 

cultura, que se enriquece com a do outro. Traduzir é alterar e alterar-se, ao mesmo tempo. 

Tradução é alteridade. É um processo de redefinição de identidades para si e para o Outro. A 

tradução só pode, portanto, se dar no plano semiótico, pois representa a simbiose do olhar e 

do verbo. O verbo é a palavra manifesta que funda o texto. O texto é o discurso implícito na 

língua do Outro. Esse Outro é a pessoa cujo verbo se manifesta no texto.  

Em outras palavras, a tradução está representada nas linguagens, tantas quantas forem 

possíveis. Ela é então um conjunto de signos que buscam representar outros signos.  Portanto, 

um texto – enquanto representação em signos - nos será sempre estrangeiro enquanto nosso 

olhar se voltar somente para a nossa própria cultura, excluindo a cultura desse texto – que, 

ora, foi escrito em signos por outro(s) que não eu. A tarefa do tradutor é, num sentido mais 

amplo, a de iluminar o texto para que o leitor/receptor possa vê-lo em sua estrangeiridade, 

filtrá-lo segundo suas identificações com a cultura desse texto e assimilá-lo, pois que esse 

texto fatalmente acrescentar-se-á em seu repertório.  

O respeito ao tradutor e às suas traduções só acontece na medida em que o esforço do 

leitor-receptor é empregado na tentativa deste de colocar-se na condição de Outro, que lê a si 

mesmo através do olhar do outro-tradutor. E não numa mera classificação qualitativa do seu 

trabalho, sujeita às regras arbitrárias de uma cultura pré-determinada, seja ela a de recepção 
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ou a de partida. Um texto é, portanto, um espectro de sentidos lacunar e infinitamente 

preenchível. O tradutor pode e deseja preencher tais lacunas. Nisso reside o seu esforço e a 

sua intenção. Ele evidencia a possibilidade da ressignificação de um logos.   

Inscrita numa poética sincrônica, a tradução, em termos práticos, permite às gerações 

posteriores ao texto primeiro o acesso à sua própria memória, ou seja, à sua própria história. 

Ao ampliarmos a noção e compreendermos que a tradução é uma relação intersemiótica entre 

sujeitos, nós ampliamos também o campo da atuação sígnica. A via de acesso ao conteúdo 

implícito no texto se mantém aberta aos olhos do leitor, basta que ele “abra” seus olhos para o 

texto subjacente. 

Não existiria texto sem antes haver um movimento de interpretação sígnica de um 

dado real. Da mesma forma, não existiria tradução se não houvesse uma transformação dessa 

interpretação. Assim, o dado real assume o sentido que lhe é atribuído, ou melhor, que é 

deduzido a partir da imagem que o texto nos apresenta. A tradução pode ser, portanto, 

entendida também como uma dedução. Um movimento de interação entre o que se deduziu do 

real, que assume forma de texto, e o que se deduz desse texto que já é em si uma tradução do 

real, ou seja, da história enquanto dado real.  

A tradução intersemiótica poderia então ser classificada como a forma mais inovadora 

da tradução, pois que ela abraça todas as linguagens em que o pensamento pode ser expresso. 

Nesse ínterim, o próprio conceito de tradução é revisado. Ele é apreendido enquanto 

manifestação do pensamento em signos e a partir da intersecção deles.    

Se é manifestação, a tradução é também um dado, um testemunho. E só se pode 

testemunhar sobre o que se viu. O ver aqui deve ser entendido como um olhar lançado sobre a 

coisa. E a história, a própria coisa. Traduzir é então lançar-se sobre a história, pensá-la e 

manifestar-se nela. Concluimos, pois, que a tradução é sim um testemunho histórico, pois ao 

passo que recupera a história, a reescreve, transformando o dado em signo.   

Nessa perspectiva, a tradução é uma leitura particular delineada sob um ponto de vista. 

É, portanto, imprevisível, pois a experiência é imprevisível. E se a tradução - conforme 

Derrida (2006) defende - é a própria experiência, vivemos a traduzir. Traduzir é, pois 

experimentar esse lugar do Outro, tornar-se um estrangeiro por alguns momentos. É imprimir 

as marcas de uma experiência pessoal numa coletividade. É dar o próprio testemunho da sua 

história e permitir que esse testemunho dialogue com outros.  
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A tradução é então um eterno vir-a-ser, é a expressão do pensamento forasteiro que 

assimila e é assimilado. Traduzir é survernir na cultura do Outro, o que ilumina a própria 

cultura do Si. O trabalho do tradutor é o mesmo de um survenant; o de deslocar os discursos, 

enfrentando na linguagem as fronteiras que o pensamento coletivo impõe ao sujeito moderno.  

Se vivemos a traduzir, então, somos todos survenants.  
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Descrição_ Narrativa 

 

SEQUÊNCIA 1  

(0’ a 3’07) 

Survenant é apresentado como um transeunte, um viajante. Ume carroceiro figurante 

passa por ele.  

O elenco é apresentado em letras cursivas enquanto desenhos e trechos manuscritos do 

romance introduzem a narrativa. [Um traço de autoria de Canuel. É uma forma de situar o 

telespectador, mostrando com aquarelas e filmagens os momentos que precedem a chegada de 

Survenant à casa dos Beauchemin.]. Em 1’43’’ a imagem passa a ser “real”. 

 Survenant chega pelo rio com uma bengala tirada de um galho de árvore. É um fim de 

tarde de outono. Ele passa pelo riacho até chegar ao Chenal. Música de piano. Uma cruz 

marca a estrada que leva ao Chenal Du Moine. [Essa cruz não está no romance.] 

A câmera corta escurecendo e deslocando lentamente para o céu.  

 

SEQUÊNCIA 2  

 (Dos 3’17’’ aos 6’45) 

Uma velha foto da família Beauchemin introduz a cena [outra marca de Canuel; não 

existe menção a essa foto no romance]. Na foto estão Père Didace, Marie-Amanda (filha de 

Didace),Amable, Mathilde (falecida esposa de Didace) e Éphrem (o filho morto de Didace). 

Os Beauchemin estão jantando à mesa. Phonsine serve o chá d’érable. Z’yeux-Ronds, um 

cachorro abandonado adotado por Didace, sente a chegada de Survenant.  

 Ouvem-se batidas na porta. É Survenant. Didace o manda entrar. Survenant abre a 

porta. Todos se assustam ao vê-lo. Survenant é alto, forte, de pele branca e cabelos “cor de 

fogo”. Está vestido com uma calça e um casaco vermelho xadrez. [Descrição conforme o 

romance] Survenant os cumprimenta e diz ter andado muito. Pede comida e em troca se 

oferece para cortar a madeira que está à frente da casa. Amable dá um desculpa para que o 

estrangeiro não fique e se surpreende quando Didace manda que o estrangeiro se sente. Neste 

momento, Didace o denomina Survenant: - Approche-toi de la table, Survenant - sem que este 

se apresente.  

Amable e Phonsine ficam aprreensivos. Survenant entra, fecha a porta e se ajeita para 

sentar-se à mesa: “Je vais commencer par nettoyer la bête (no romance, “le cochon”). 

Amable retruca: “Par icitte, on dit ‘nettoyer le cochon’”. Phonsine ri.    

 Survenant vai lavar as mãos, meio desajeitado, ao utilizar o lavatório. Phonsine grita: 

“Faites attention, vous allez la casser”  - e corre para evitar que o lavatório quebre. Didace 

manda Phonsine servir Survenant, ela o obedece pondo um prato à sua frente. Survenant (que 
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não é tido como uma visita) aguarda e Didace diz: “Que c’est que t’attends?” - Amable 

completa: “On va toujours bien pas te servir” [frase que no romance é dita por Didace]. Com 

semblante decepcionado, Survenant se serve. O estrangeiro elogia o chá. Phonsine gosta do 

elogio. Didace pergunta se Survenant é um “gars de bois (courreur de bois)”. Survenant não 

responde. Didace pergunta seu nome. Survenant diz: “Vous m’en avez déjà donné un, tantôt”, 

em tom de chacota. “Vous m’avez appelé Venant”. Didace o corrige incisivamente: “Pas 

Venant, j’ai dit Survenant”. Survenant brinca: “Ça me va!”. 

(Dos 6’48’’ aos 8’) 

 Em seus aposentos, no terraço dos Beauchemin, Survenant se instala. Phonsine chega 

trazendo cobertores. Survenant diz que não é necessário e se refere a Phonsine como “petite 

mère”, o que ela refuta dizendo que ainda não é mãe para ser chamada assim. Survenant diz 

que os filhos virão no seu tempo – “Ils vont venir à leur heure” - e sorri. Phonsine sai, 

Survenant olha pela janela do quarto e sorri novamente como se se sentisse em casa.  A 

câmera corta. 

(Aos 8’2’’) 

Pela manhã, Phonsine vai dar comida às galinhas. Survenant, Didace e Amable 

trabalham lá fora, talhando madeira. Nesse momento, Phonsine aproveita para escarafunchar 

os pertences de Survenant. Ela encontra seu diário e se surpreende ao concluir que ele sabe 

escrever. Dentro do diário há fotos de negros tipicamente africanos [uma evidência de que 

Survenant conhece outras culturas]. Lá fora, os três homens trabalham, mas Amable passa 

mal com o trabalho pesado e sangra pelo nariz. Survenant se oferece para assumir seu lugar ao 

lado de Didace. Amable vê-se obrigado a concordar. 

Voltamos para o interior da casa, onde Phonsine continua mexendo nos pertences do 

estrangeiro. Ela descobre um conjunto de garfo e faca e sem querer se corta com a faca de 

Survenant. Ao mesmo tempo, Angélina Desmarais vem chegando. Ela olha rapidamente para 

Survenant, que retribui o olhar. Amable entra. Angélina o segue. Survenant se encanta pela 

moça, que pergunta a Amable quem é o tal estrangeiro. Amable responde: “C’est rien qu’un 

survenant, comme le chien que mon père a gardé”. Phonsine ouve os passos de Amable e 

logo guarda tudo para descer à sala. Ela acode o marido, que é ríspido com ela. Angélina 

pergunta sobre Survenant a Phonsine, que diz que Survenant não aparenta ser da região e diz 

ter encontrado “coisas estranhas” em sua sacola. Angélina julga a atitude de Phonsine errada. 

Phonsine se justifica dizendo que ele não quis dizer nada sobre si. Ela novamente se volta 

para o marido que recusa o carinho que ela lhe faz. Amable diz que essa força para o trabalho 

que Survenant tem não é natural, e olha o estrangeiro pela janela. Phonsine tenta tranquilizar o 

marido: C’est juste un oiseau de passage, hein. Angélina observa Survenant da janela da sala 

dos Beauchemin.  

Lá fora, Didace pergunta se Survenant ficará por ali. Este diz gostar do lugar e propõe 

uma troca [uma das características da alteridade é a constante troca entre identidades]: “Si 

vous me donnez à manger pis à coucher, je demande rien de plus”. Didace o compara a 

Éphrem, seu filho mais novo que morreu. Porém, chama a atenção para a falta de trabalho no 

lugar. Survenant entende isso como uma rejeição e diz que pode ir para outro lugar. Didace 

diz: “je t’ai pas dit de partir au coucher du soleil, là”. Survenant sorri e retoma o trabalho. A 

câmera desloca para o céu antes de cortar.  
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(Dos 14’20’’ aos 15’45’’)  

Em sua terra, David Desmarais (pai de Angélina) recolhe madeira para o fogão a 

lenha. É quase noite. Dentro da casa, Angélina prepara o jantar. É quando ela anuncia: “Il y a 

un  étranger chez les Beauchemin”. Seu pai pergunta, sem muita surpresa, o que ele faz lá. 

Angélina diz que ele está trabalhando. Desmarais estranha. Angélina diz: “Moi, j’ai jamais vu 

ça. Il a la tête comme un feu de forêt”. Seu pai supõe ser um highlander. Ela completa 

dizendo que ele não teria nem mesmo dito seu nome aos hospedeiros. Desmarais diz que 

Didace deve desconfiar. Angélina diz que acredita que ele é honesto, apesar de não tê-lo visto 

muito bem. Os dois sentados à mesa, começam o jantar com uma oração feita por Desmarais.  

(Dos 15’45’’ aos 18’05’’)  

 Todos da “paroisse” estão reunidos na casa dos Beauchemin, exceto os Desmarais. 

Eles ouvem as histórias de Survenant. O estrangeiro chama a atenção das moças do local. 

Enciumado, Odilon Provençal (filho mais velho de Pierre-Côme Provençal) faz piada com as 

histórias de Survenant, que o questiona: “Tu crois jamais ce que t’as pás vu, Odilon?”. Este 

replica: “Pourquoi je le coirais?” Pierre-Côme elogia a frase do filho. Phonsine pergunta a 

Laure Provençal (a esposa de Pierre-Côme) se seria errado servir uma rodada de vinho de 

pissenlit, justificando que há tempos os Beauchemin não recebiam a visita dos moradores. 

 A matriarca dos Provençal julga não ser errado, visto que já se passou um ano que os 

Beauchemin estão em luto (pela morte de Mathilde).  Angélina chega. As moças fazem 

chacota da “manca”. Beau-Blanc e os outros rapazes fazem comentários audaciosos sobre a 

moça. Survenant se mostra contente com a chegada de Angélina.  

Os Provençal fazem perguntas sobre a origem de Survenant: 

Vincent Provençal: - Tu te vantes d’avoir été à l’autre bout de la mer, Survenant, mais t’as 

pas encore dit d’où tu viens.  

Survenant diz vir de muitos lugares. [Metáfora simbolizando a chegada cada vez mais 

frequente de estrangeiros querendo estabelecer-se no Québec durante o entre-guerras]. O pai 

Provençal insiste: “T’es bien né quelque part?” Survenant faz um muxoxo concordando.  

Bedette (filha de Salvail) sugere que Survenant toque alguma música e se mostra 

sedutora. Todos demonstram desconforto com a atitude da moça. Odilon, como sempre, 

critica Survenant: Apparence qu’il sait tout faire! Uma das filhas Provençal diz a Survenant 

que na casa de Angélina há um “harmonium”. Survenant pergunta se Angélina toca o 

instrumento. Ela responde que nunca mais o abriu desde a morte de sua mãe, há 15 anos. 

(Angélina se mostra desconfortável entre os habitantes da região). Survenant se comove. 

Odilon continua a incitar Survenant com comentários, o estrangeiro não reage. 

Joinville (o mais jovem dos filhos Provençal) quer ouvir mais histórias de Survenant, 

que vez ou outra entrecruza seu olhar com o de Angélina. Joinville pergunta se os habitantes 

de outros lugares são como eles. Survenant então se põe a contar suas histórias. A câmera 

corta.  

SEQUÊNCIA 3 
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(18’06’’)  

  Angélina está indo embora. Survenant pede para acompanhá-la dado o risco que a 

noite escura oferece. Angélina (considerando-se feia, por causa de um problema em seu pé 

que a faz mancar) diz que ninguém a atacaria. Survenant pergunta porque e ela, irritada, 

pergunta se ele seria cego. Survenant a acalma dizendo: C’est pas un défaut être différant des 

autres, iluminando a face de Angélina com uma lamparina. Os dois seguem conversando. 

Odilon desconfiado os observa da porta dos Beauchemin. Seu pai vem lhe fazer companhia. E 

o aconselha a não se irritar com aquilo, pois Angélina é muito decidida e não se deixaria 

enlaçar por uma “colheita de estradas” – referindo-se a Survenant. Odilon concorda dizendo: 

Faudrait bien qu’elle ait perdu la raison. 

(20’09’’)  

 Angélina e Survenant seguem pela floresta conversando: 

Survenant: - Aimez-vous la musique,Angélina?  

Angélina: - Oui, j’adorais ça dans le temps. Je chantais des cantiques avec ma mère. 

Survenant: - Ah,c’est de valeur. La musique d’église, je connais pas bien ça. 

Angélina:  - Ah, mais quand on lit à voix haute, les mots... les mots aussi font de la musique.  

(Angélina é a única mulher que aparece lendo no filme).  

(Survenant reflete sobre o que ela diz). Os dois seguem pela floresta. A câmera desloca para 

cima e corta.  

(20’40’’)  

Angélina, em seu quarto, à luz de uma vela, se prepara para dormir. De frente para o 

espelho, ela põe-se a conversar com a mãe (como se estivesse viva), observando uma foto 

dela sobre a penteadeira [a mulher da foto é a atriz Béatrice Picard, que fez o papel de 

Angélina na adaptação de Le Survenant para a minisérie]: - On dirait que l’étranger peut voir 

dans les âmes, maman.  

 Angélina senta-se na cama, desprende seu cabelo. Com tristeza, olha para seu pé 

defeituoso, que está calçado com uma bota [Suspense. Porque ela manca?].  A câmera corta.  

(21’49’’ aos 23’30’’) 

Survenant e Amable, este mais lentamente, recolhem a madeira cortada com um carro 

de mão. É quando ouvem os gritos de Didace, que de dentro da sua canoa no rio, chama pelos 

dois. Amable e Survenant se aproximam para ver o que houve. Didace grita: - C’est une mer 

de canard. C’est bien simple, le firmament est noir à faire peur ! Survenant, do outro lado do 

rio, grita: - J’ai bien hâte de voir ça! - e ri. Amable estranha tudo e diz a Survenant: - Fais-toi 

pas d’accroires, il te laissera jamais tirer. Il tient à son fusil comme si c’était le bon Dieu en 

personne qui le lui avait donné.  
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Amable segue em frente, impetuosamente, para demarcar território. Survenant 

pergunta a Amable se ele já caçou. Amable diz ser demais para ele, que já se levanta todos os 

dias com as galinhas. Didace, empolgado, diz: “Ils arrivent par bandes, t’en croiras pas tes 

yeux, Survenant! Ça voilà de partout!”. Survenant ensaia um passo em direção à canoa. 

Amable o detém dizendo: “Hé,t’as pas du bois à corder?C’est pas le temps d’écornifler mon 

père”. E segue em direção à canoa.  

Survenant resignado volta à casa dos Beauchemin onde Phonsine observa seus 

retalhos de pano com contentamento. Survenant a surpreende. Ela guarda seus retalhos no 

bolso e vai cuidar do almoço que está no fogo.  

(Dos 23´31´´ aos 25´) 

Ao pé do fogão, Phonsine mexe a panela. Survenant chega por trás dela, para sentir o 

cheiro da comida: - Mmm, ça sent bon! Phonsine fica deslocada, mas aprecia o gesto e 

também cheira a comida. Assoviando, Survenant vai pegar uma xícara, acaba pegando a de 

Phonsine, que reage: - Ma tasse! C’est ma tasse que vous avez lá! Non, vous allez la casser!!! 

C’est pas franc! Je l’ai gagnée à une kermesse. Elle est à moi.  Survenant brinca com 

Phonsine, mantendo a xícara no alto para que ela não consiga pegar, até que ele percebe o 

desespero da moça e devolve-lhe a xícara. Survenant critica: - Pour bien faire, faudrait 

toucher à rien icitte, hein? Le père a son fauteuil, le fils sa berçante,la petite mere a sa tasse. 

Phonsine diz novamente a Survenant para parar de chamá-la de mãe. Survenant percebe sua 

irritação e pede que ela não fique chateada com isso e, com as mãos sobre o ventre de 

Phonsine, diz: - Tracasse toi donc pas. Laisse faire le temps. . Ela faz um grunhido de 

aceitação. É quando os dois são surpreendidos pela chegada de Amable, que estranha a 

aproximação dos dois e pergunta:  - Que c’est qui se passe, ici dedans? Survenant sai, 

Phonsine volta ao fogão. Amable os encara, desconfiado.   

(Dos 25´02´´ aos 29´03´´) 

Odilon ronda a casa de Angélina e vê Survenant entrar, irritado, sai. Ouve-se a 

cantoria de Survenant que toca, no “harmonium” de Angélina, a cantiga Le bonbons de la 

Bourgeoise [faz parte da memória coletiva dos quebequenses], em companhia da moça e de 

seu pai, David Desmarais. Ao terminar a música, Survenant faz comentários sobre o 

instrumento, preferindo o som de um piano. Desmarais brinca dizendo que Angélina não está 

acostumada com músicas sem sentido. Angélina pede que ele toque músicas mais lentas, mas 

seu pai chama atenção para o horário: - Là... Il commence à se faire tard! Survenant entende e 

se despede, Angélina o acompanha até a porta e diz que ele pode voltar. Survenant sorri para 

ela, que fica alguns instantes a observá-lo da porta. Seu pai faz um grunhido e ela logo a 

fecha. Ao sair, Survenant encontra Odilon, que logo o questiona: - Que c’est que tu fais chez 

les Desmarais, un soir de veillée, Survenant de malheur? 

 Survenant responde: - Bien, il y a pas de mauvais soir pour aller veiller chez un voisin.Si tu 

voulais y entrer, t’avais juste à cogner la porte.  

Odilon começa a discussão: - Ça prend um front de boeuf  pour prétendre à Angélina dans ta 

condition!  

Survenant: - Je prétends juste à jouer de l’harmonium quand j’en ai envie.  
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Odilon retruca: - Va faire le jars ailleurs ou tu vas avoir affaire à moi! Survenant: - Bien 

voyons, Odilon. Tout le monde le sait que c’est toi le coq du Chenal du Moine.  

Odilon: - Ouais. Arrange-toi pour pas l’oublier. De toutes les façons, tu gaspilles ton temps. 

Jamais le père Desmarais laissera as terre à un gars qui a même pas de nom.  

Survenant: - Sa terre. C’est as terre qui t’intéresse,Odilon?  

Close em Odilon: - On regarde pas à la beauté quand une femme a du bien. 

Survenant avança sobre Odilon que o encara sem medo. Survenant diz:  - J’suis pas icitte 

pour rester, Provençal. Mais tasse-toi de mon chemin.  

Os dois se encaram até que Odilon se retira. Survenant segue seu caminho, no sentido 

inverso ao que pretendia. Odilon continua a observá-lo. Dessa vez a câmera não se desloca 

para o céu ao cortar.  

SEQUÊNCIA 4    

(29´04´´ aos 30´47´´) 

A câmera desloca do céu escuro para a terra. Já é tarde da noite, Survenant vai a Saint-

Ours (um bar que funciona como hospedaria e bordel), cujo albergue é chamado de Amigo do 

Navegador. Ouvem-se risos e som de conversas. Survenant joga cartas. Uma “dama” do 

bordel se aproxima. Survenant a olha com lascívia e dá uma piscadela. Ela vai então tentar um 

dos marinheiros da mesa. Survenant vence no jogo de cartas e ri. O tal marinheiro, Paulo, 

quer ficar com uma das damas, mas perdera todo o dinheiro no jogo.  

Outros dois marinheiros cochicham, ao passo que Acayenne chega com mais uma 

cerveja e conversa com os homens da mesa. É quando um destes marinheiros, falando inglês, 

puxa pelo braço a dama que ficaria com Paulo.  Uma briga começa no bar. 

(30´48´´) 

Ao raiar do dia, em casa, Didace coloca mais lenha no fogão. Todos já se levantaram. 

Didace apressa amable. Survenant entra pela porta, todo machucado. Amable reclama: - Ah 

bien ça parle au diable! T’as le front de réapparaìtre amanché de même, Survenant. Phonsine 

se assusta: - Voyons... que c’est qui t’est arrivé? E corre para pegar um pedaço de carne fria 

para colocar sobre os ematomas. 

Survenant diz: - As-tu rencontré un bandit de grand chemin? Amable retruca: Des 

bandits, il y en a pas beaucoup sur la route de Sorel. Phonsine tenta colocar a carne sobre o 

rosto de Survenant, que rejeita, dizendo: - Never mind!  

Didace o encara com ar de desaprovação paternal. Survenant o encara com respeito. 

Didace diz para ele: - T’es mieux d’être d’équerre pour faire ta journée. Survenant responde:  

- Je vais être d’aplomb si Phonsine me donne à manger.  

Didace : - Phonsine!  
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 Survenant se senta à mesa, enquanto Phonsine lhe dá seu próprio prato: - Prends la 

mienne, en attendant.   

Amable se levanta e diz:  - Il y a pas d’ouvrage pour trois hommes sur notre terre. À 

plus forte raison pour un qui a une passion puis presque tous les vices. 

Survenant ouve incomodado e diz: - T’as pas de Gros travesrs, Amable, mais t’as le 

grand tort de rien aimer em dehors de ta tranquillité. T’es comme une fourmi qui se défait de 

sés ailes quand elle a assuré as vie.  

Amable retruca: -Biens tiens! Pourquoi elle volerait, si elle n’em a plus besoin?  

Já com o chapéu posto, pega seu casaco, se volta para Survenant e diz: - C’est toujours 

le cochon qu’on soigne bien qui nous fait pâtir, hein!  

Survenant come.  Phonsine, gentil, diz: - Ça sera pas long, il y en a une autre qui s’en 

vient. 

Survenant sorri, pega seu copo para beber e lembra de algo no bolso. Tira então duas 

tranças de “foin d’odeur” e as oferece a Phonsine: - Ça fera des bonnes bourrures pour tes 

carrés de velours. 

Phonsine, feliz, aceita e diz: - Parles-tu donc au diable, Survenant, pour voir dans la 

Tetê des créatures?  

Survenant responde: - J’en connais un petit bout là-dessus.  

Phonsine: - T’es pourtant encore garçon. - e, cheirando o “foin”, volta ao fogão. A 

cena é entrecortada pela seguinte.  

(33´31’’)  Pôr do Sol. 

(33’33’’)    

 À noite, Angélina envolve [castanhas] em jornal sobre a mesa da sala de jantar, 

quando ouve batidas na porta. Por um estante parece imaginar ser Survenant, abre a porta e 

quem está lá é Odilon, que viera lhe trazer um pouco da carne do porco que mataram em sua 

casa.  

 Angélina recusa mostrando indiferença. Odilon esperançoso insiste e complementa:  - 

Mais... j’aurais bien plus à t’offrir, si tu voulais.  

Ela responde:  - Faut pas te mettre des idées dans la Tetê, Odilon.   

Revoltado, Odilon diz: Je comprends pas pourquoi tu fais la fière avec moi. Nesse instante, 

Desmarais chega pela varanda. (A escuridão dá um ar de suspense. O telespectador pode 

imaginar ser Survenant.)  

Odilon cumprimenta o pai de Angélina, já se preparando para ir embora. Desmarais pede que 

ele não vá tão rápido.  Tímido, Odilon diz ter vindo somente lhes trazer algo e entrega a 
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Angélina o pacote que trouxera. Desmarais diz que Odilon pode vir quando quiser. Odilon 

sorri para os dois e vai embora. Um diálogo entre pai e filha começa na varanda da casa:  

David: - T’aurais pu le garder à veiller.   

Angélina: - Il a la tête dure comme son père.  

David: - “Il attendra pas jusqu’à la fin des temps. 

Os dois entram. Angélina põe o pacote sobre a mesa de madeira da sala de jantar perto do 

saleiro. O envelope de papel é pardo e está enlaçado com cordão. A câmera foca Angélina, 

que volta a enrolar as [castanhas].  

Seu pai ainda insiste: - Provençal, c’est pas à dédaigner. (Sabe-se que a família Provençal 

detém grandes terras pela região).   

Angélina diz: - Vous savez bien ce qui l’attire.  

Desmarais continua: - C’est pas un mal d’aimer la terre, ma fille. Je le sais bien que t’as pas 

de goût pour les hommes, là, mais jê serai pas toujours lá, moi. Faut penser à la 

descendance.  

Angélina o escuta, pensativa. Dá um suspiro, enquanto uma música lenta e suave entra, 

introduzindo nova cena.  

SEQUÊNCIA 5      

( 35’47’’) 

 A câmera panorâmica mostra uma caixa de munição aberta, balas espalhadas e uma 

espingarda prestes a ser carregada; tudo sobre uma mesa de madeira iluminada por uma luz, 

acredita-se solar. A câmera gira e mostra agora um candeeiro, mantimentos, cobertores e 

Didace, que prepara uma marmita para ele e Survenant. É cedo e ambos vão sair para caçar 

patos. Survenant desce rapidamente as escadas rindo e ajeitando a camisa: - J’ai rêvé à tes 

canards, père Didace. Didace ri e apressa Survenant.  

 Em seu quarto, Amable está levantando da cama e ouve a conversa dos dois:  

Didace: - Faut pas que Provençal nous voie partir. 

Survenant: - C’est bien maudit, ça, d’avoir un voisin garde-chasse. 

Didace: - Beau dommage. Il est pas de ce monde, celui qui va régender Didace Beuchemin, 

fils de Didace.   

 Os dois terminam de se ajeitar, pegam tudo o que têm pra levar e vão à caça. No 

quarto do casal, Amable continua sentado à cama, olha para Phonsine, levanta-se e vai ver da 

janela os dois saírem.  
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 Phonsine aproveita a ocasião e o convida à cama: - C’est l’occasion pour rester plus 

longtemps à la chaleur des courvertes. On est tout seuls. 

  Lá fora, Didace chama por Zyeux-ronds. 

 A câmera volta para o quarto mostrando em primeiro plano Phonsine e em segundo 

Amable, que está de frente para a janela.  

Amable: - Je gage qu’il sait tirer, le maudit. - referindo-se a Survenant. Novamente, a câmera 

mostra pela janela os três: Zyeux-ronds, Didace e Survenant.  

 Desolada, Phonsine pega na mesinha de cabeceira uma vela acesa e vai preparar o 

café-da-manhã. (Música de piano, flauta e outros instrumentos). 

(37’10) 

 Ouve-se o canto dos pássaros. O sol começa a nascer. Em panorâmica, a câmera 

mostra um lago e depois uma canoa, onde estão Didace, Zyeux-ronds e Survenant. Uma bela 

paisagem natural. Os dois remam pelo rio. De cima para baixo, a câmera segue mostrando 

Survenant e Didace que estão escondidos na mata. Didace, com sua espingarda, dá dois tiros 

acertando dois patos. Manda que Z’yeux vá em busca deles e o cão obedece.  

Survenant comenta: - Il est de service votre chien.  

Didace: - Je sais pas d’où il vient, mais la première fois que je l’ai amené, il savait quoi faire.  

Silêncio, só o som dos patos.  

 Em close, Didace pergunta:  - As-tu déjà été chasseur, toi, Survenant?  

Survenant responde:  - Non, jamais.  

 Didace continua:  - Tu manques le plus beau de la vie. Chez les Beauchemin, on a 

toujours été chasseurs de père en fils. Bien, jusqu’à Amable!  

 Survenant então pergunta: - Lui avez-vous déjà laissé le fusil, père Didace? - Este diz 

que não. O cachorro volta com a caça presa à boca. Didace percebe o interesse de Survenant e 

com terna paternidade oferece seu fusil ao estrangeiro: - Veux-tu t’essayer?  

 Agradecido, porém, tímido, Survenant aceita. Didace lhe passa o fusil e manda que 

Survenant tenha cuidado. Quando este vai tentar atirar, Didace o faz abaixar a arma. 

Provençal está chegando em uma outra canoa. Uma música em tom de comédia entra. Didace 

pega a caça e foge com Survenant e Zyeux-ronds para se esconder. Didace obeserva, de 

longe, Provençal, que descobre o esconderijo que Didace mantinha para a caça.  

 Survenant preocupado pergunta a Didace: - Croyez-vous qu’il peut faire du trouble?  

 Rindo, Didace diz que não: - Que c’est que tu penses qu’il peut me faire?. Survenant e 

Didace, rindo, observam Provençal, que vai embora furioso em sua canoa.  
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(41’24’’)  

 Angélina e Phonsine preparam as aves caçadas para a venda. No terreno dos 

Beauchemin, as duas depenam as aves. Phonsine comenta as visitas freqüentes de Angélina 

depois da chegada de Survenant.  

 Angélina desconversa dizendo que não tem interesse pelos rapazes e complementa: - 

Penses-y un peu: un homme comme le Survenant, ne s’intéresse pas à une fille comme moi- 

Phonsine diz, em voz baixa para que Survenant (que se aproxima da casa com um cavalo) não 

ouça: - C’est aussi bien, Amable pense qu’il a dû faire quelque chose de pas correct ailleurs, 

pour arriver comme ça nulle part. Il est pas tranquille, ce Survenant-là. On dirait que le 

sorcier l’emporte sitôt qu’il se met les pieds en bas du lit. 

  Survenant passa pelas duas levando o cavalo. Angélina com ar envergonhado desvia 

seu olhar de Survenant. Phonsine ainda acrescenta, em tom de piada: - Il me fait penser au 

plongeux à grosse tête: bien aimable à regarder, l’air d’être en chair,mais... tout en plumes! 

As duas riem e continuam a depenar as aves. Angélina lança um olhar desesperançoso em 

direção a Survenant. Phonsine percebe. 

(42’51’’) 

 Na casa dos Desmarais, Angélina, sentada em sua cadeira de balanço, prega o botão 

que faltava no casaco xadrez de Survenant (desejo de ser sua esposa). Ouve-se o som do 

“harmonium”, tocado por Survenant. Dessa vez, a música é lenta e romântica [Causerie 

d’amour, uma cantiga popular], conforme lhe pedira Angélina. Survenant canta e ao refrão 

Angélina o acompanha. Os dois se entreolham. Ela ri e termina com o botão.  

 Survenant diz: - C’est plaisant de te voir sourire comme ça.  

 Ela diz: - C’est une bien belle chanson. 

 Survenant levanta para pegar o livro que Angélina está lendo [ela é a única que 

aparece acompanhada do livro, provavelmente a única que sabe ler]. Survenant diz: - C’est à 

ton tour, Angélina. Fais-moi entendre la musique des mots, comme tu disais. - e entrega o 

livro a Angélina. (O livro parece ser o evangelho) Ela o abre e lê uma das passagens:  - 

Marchez, pendant que vous avez de la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent 

point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas où il va. Croyez en la lumière, afin que 

vous soyez des enfants de lumière.   

 Enquanto Angélina lê, lentamente a câmera foca Survenant; uma música lenta ressoa. 

O olhar do estrangeiro é o de alguém desolado e tocado pelo texto. Angélina percebe o olhar 

de Survenant e tem medo. Atordoada, Angélina deixa o livro cair. Os dois se abaixam para 

pergá-lo e suas mãos se tocam. Eles se entreolham apaixonados. É quando o pai Desmarais 

entra pela porta reclamando dos ratos que roeram seus cintos.  

 Ele se surpreende ao ver Survenant e Angélina sozinhos em casa. Survenant então se 

oferece para consertar os cintos, com alguma incredulidade Desmarais aceita. Angélina o 

convence pedindo que seu pai acredite em Survenant. Um relacionamento entre Survenant e 

Angélina se inicia.  
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SEQUÊNCIA 6 

(45’41’’)  

 Uma música em tom de novo tempo introduz esta cena. Estamos agora no centro de 

Sorel [que representa a modernidade no filme]. Muitos transeuntes no centro mercantil da 

cidade, onde já há luz elétrica. É o dia em que os habitantes do Chenal de Moine vão vender 

suas mercadorias no centro.  

 Angélina observa Survenant, que trabalha com père Didace. Este, preocupado com um 

dos colegas, diz: - Que c’est qui se passe, là-bas, avec Salvail?  - Survenant olha e diz que vai 

ajudá-lo. Didace manda que Amable vá junto. Survenant diz não ser necessário, mas Didace 

insiste. Preguiçoso, Amable vai.  

 Curioso, Beau-Blanc De-Froi (um dos habitantes do Chenal) comenta, tocando os 

patos caçados por Didace: - Monsieur Beauchemin, on dirait pas que la chasse vient juste 

d’ouvrir, hein! Provençal vê a conversa. Beau-Blanc continua: - Vous avez dû tirer toute la 

nuit? Didace responde: Pantoute. En seulement, j’ai un bon coup de fusil, moi, Beau-Blanc.  

 Desmarais pede ajuda a Beau-Blanc para descarregar suas batatas. O jovem atende. 

Didace vê Provençal enraivecido, desvia o olhar e sorri de soslaio.  

 Do outro lado da rua, Bedette, acompanhada de seus pais, cumprimenta sedutoramente 

Survenant, que chega para ajudar seu pai, Jacob Salvail. Este pergunta, assustado, se 

Survenant vai levantar sua carroça sozinho. Survenant o faz com uma facilidade 

surpreendente.  

 Ali perto, Joinville Provençal observa o que se passa e comenta: - Il pourrait gagner 

des concours de charges, hein. Odilon retruca.  

 Todos que vêem a ação de Survenant se surpreendem com a sua força. Gérard se 

aproxima de Joinville e pergunta: - C’est qui la tête rouge qui force comme um déchaîné?On 

l’a jamais vu au marche, lui.  

Joinville responde:  -C’est le Venant aux Beauchemin (chegado dos Beauchemin). 

Odilon, irritado, diz: - Il n’est pas plus Beauchemin que toi, Joinville Provençal. Il est 

pas Beauchemin pantoute,si tu veux le savoir.  

 Joinville responde: - Ouvre donc tes oreilles avant de parler, le frère! J’ai pas dit le 

Venant Beauchemin, j’ai dit le Venant aux Beauchemin.  

 Gérard quer saber como Survenant se chama. Vincent Provençal diz: - On ne le sait 

pas plus que toi. C’est un survenant.  

 Gérard brinca: - C’est-tu quelque gars qui arrête le sang, ça? Ou bien donc qui 

conjure les tourtes, le diable et son train? - todos riem.  

 Gérard continua: - Hé, j’en ai connu, un courreur de chemin qui disait pouvoir aider 

les créatures à partir pour la famille. – e sugere com movimentos maliciosos que o 
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estrangeiro fazia sexo com as mulheres. Todos caem na gargalhada, enquanto Didace se 

aproxima.  

 Em defesa de sua família, Didace diz: - Toi, le gros Gérard de Maska, lá, passe ton 

chemin bien vite ou bien je vais te renfoncer ton casque assez creux que tu ne verras plus se 

coucher le soleil.  

 Gérard diz:  - Montez pas sur vos grands chevaux, le père, là. - e sai.  

 Didace diz aos Provençal:  - Puis vous autres, riez pas du Survenant. Il a peut-être 

quelques défauts, mais il a assez de qualités pour s’appeler Beauchemin. 

 Neste momento a câmera foca Joinville e Didace [Os dois que se espelham em 

Survenant].  

 Angélina vê o que se passou e gosta da lição que Didace deu nos Provençal. Survenant 

passa por eles de cabeça erguida.  

 Vincent Provençal comenta então: - On dirait que le père Didace l’a adopté.  

 Irritado com o fato, Didace diz a Survenant : - Va Porter une couple de poches au petit 

phare, on va terminer plus tôt.   

 Survenant entende tudo, mas não comenta nada. Amable magoado tenta dizer algo a 

Didace, que se vira autoritário para o filho. Angélina observa Survenant trabalhar.  

(49’14’’)  

 As vendas terminam, o centro fecha (exceto o bar Saint-Ours) e todos se recolhem. 

Ouve-se uma algazarra e homens cantando em inglês [Eles cantam Drukein Sailor, música de 

tema marítimo]. O barulho vem de dentro do Saint-Ours. Didace pára sua carroça em frente 

ao bar.  

 Lá dentro, Acayenne atende os fregueses. Survenant está cantando e bebendo junto 

com outros marinheiros, o que chama a atenção de Didace, que está completamente 

estarrecido. Acayenne o vê entrar e estranha. Survenant o avista e o acolhe, convidando-lhe a 

juntar-se ao grupo. Survenant sente-se em casa.  

 Didace pergunta o que Survenant faz ali, este diz estar em compahia dos marinheiros 

que lhe trazem notícias do vasto mundo. Didace, autoritário, diz ter vindo buscá-lo para levar 

para casa. Survenant sacode negativamente a cabeça e diz:- J’appartiens à personne, père 

Didace. Este lhe diz: - Peut-être bien, mais tu me redois l’argent des patates. Survenant, 

embreagado, diz em tom de audácia:  - Voulez-vous mon manteau puis mês bottes, hein? Je 

n’ai plus rien. Vous me donnez pas de gages, j’aurai jamais une token.  

 Um marinheiro irlandês (Mike), sentado à mesa, pergunta a Survenant se Didace é seu 

pai – Is he your father? - e Survenant diz que não, mirando Didace, que não entende uma só 

palavra em inglês. O marinheiro ri, dizendo que Didace o olha como se fosse seu pai – He 

looks like your father. Survenant ri junto e oferece a Didace em nome de Mike uma rodada de 

bebida – Mike va nous payer un coup. Ça vous fera pas de mal. Survenant conversa em inglês 
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com Mike – Do you pay a round, Mike, for my old friend? - que diz ser um prazer pagar a 

bebida. Em irlandês, Survenant convida Didace para se sentar – Have a seat. O marinheiro, 

num francês com sotaque americano, anuncia ao bar que pagará a rodada – Je paie la tournée. 

Todos aclamam.  

 Tímido, Didace aceita – Rien qu’un verre, puis on rentre à la maison. Vendo toda a 

algazarra, Didace fica atordoado, mas logo começa a se sentir mais à vontade. Estão os três 

sentados à mesa, Survenant, Didace e Mike. Survenant os apresenta: Hé, Mike, père Didace. 

Père Didace, Mike. Os dois se cumprimentam: Mike: - Père Didase. Didace corrige: - Didace. 

Mike: Pleasure. Começa a conversar em inglês com Mike - Where do you come from, Mike?-, 

traduzindo em francês para Didace – D’où tu viens, Mike -  que se esforça para compreender a 

conversa. [Este é um dos momentos chave do filme, vemos dois estrangeiros e um habitante 

tentando estabelecer uma comunicação, apesar das diferenças de idioma]. Temos Didace que 

só se comunica em francês, Mike que só se comunica em inglês e Survenant que se comunica 

em ambas as línguas.  

Mike: I come from Ireland. 

Didace: Quoi? 

Mike seguido de Survenant: Ireland. 

Didace: Island, island. 

Mike: That’s right, it is an island. 

Didace: Island.  

Mike: You heard of that? 

Didace: hein? 

Survenant: The island of Ireland. 

Didace: hein? 

 O habitante, ainda deslocado com tanta novidade e os estrangeiros, totalmente abertos 

à diferença. [Vemos então metaforizada a representação da sociedade quebequense daquele 

período, estamos em 1910.] 

(52’)  

 Na casa dos Desmarais, de frente para a janela da sala como sempre, Angélina lê em 

voz alta uma das passagens de um romance. Seu pai faz reparos num de seus candeeiros. 

Percebendo a inquietude da filha, que vez ou outra olha pela janela, ele pergunta: -Ton 

Survenant s’est-tu annoncé pour à soir?. Angélina, entristecida responde: - Vous savez bien 

qu’il s’annonce pas toujours - e ela aumenta a luz do candeeiro para que Survenant a veja, 

caso passe por perto.  
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 Seu pai continua:  - C’est vrai qu’il se badre pas des convenances. Angélina diz: - Il 

fait ce que son coeur lui dit. Il n’est pas plus méchant, pour ça. [Uma música leve ressoa ao 

fundo, mas começa a se fazer mais presente na medida em que o diálogo entre pai e filha vai 

engrossando].  

 David Desmarais diz: - Je le sais bien Angélina. Mais, un homme qui a pas de pays, 

pas d’obligations, pas d’avoir... c’est une plume au vent.  Angélina se põe a pensar antes de 

retomar sua leitura.  

(53’19’’) 

 Em Saint-Ours, bêbados, Didace e Survenant conversam. Didace reclama da 

incapacidade de Amable para assumir a terra dos Beauchemin, dizendo que ele a perderá e 

que não haverá heredeiros Beauchemin.  

 Survenant pergunta porque ele diz isso. Didace reclama que Phonsine nem engravida 

nem tem nenhum filho, mesmo depois de três anos de casamento. Ao contrário – Didace 

compara - sua filha Marie-Amanda, que mora em Ilha da Graça (Île de Grace), tendo casado 

no mesmo ano em que Phonsine, já espera seu 4º filho. Survenant se impressiona. [Essa é a 

única alusão à personagem Marie-Amanda no filme. A personagem está presente nos últimos 

capítulos do romance, mas foi retirada do filme].  

 Survenant, como para dar mais esperança a seu amigo, sugere que Didace tenha mais 

um filho: - Vous pourriez encore em élever des petits Beauchemin, hein? Didace, 

envaidecido, diz: - Ah, je suis pas des plus jeunes, mais je suis pas aussi vieux qu’il y em a 

pour mon temps, hein. 

 Ouve-se então os risos e a voz de Acayenne. Survenant e Didace a observam, 

cúmplices. Os dois riem da piada de Acayenne. Survenant chama por ela, que atende: - Ah, 

que c’est que jê peux faire pour toi, mon beau?  

 Survenant lhe apresenta père Didace. Ela comenta: - À vous regarder, je dirais que 

vous êtes un cultivateur.  

Didace entra no jogo: - De quoi c’est qui vous dit ça?Je pourrais aussi bien être un habitant.   

Ela continua: - Mais voyons, c’est la même chose!  

Didace brinca: - Ah, il y a une grosse différence! Un habitant, c’est un homme qui doit sur sa 

terre, tandis qu’un cultivateur, lui, il doit rien.  

Acayenne diz: - Mais j’ai jamais lu ça nulle part.  

E Didace complementa: - Bien moi non plus! 

 Os três riem. Didace continua: - Mais je le sais, quand même que c’est pas écrit dans 

les almanachs, hein.   

 Acayenne diz: - Oh, vous m’avez l’air d’être tout un raconteur, vous, hein?  
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 Aos risos, ela sai. Interessado, Didace pergunta pela idade dela. Survenant imagina 

que ela tenha quase 40 anos: - Elle est proche de la quarantaine... mais je jurerais qu’elle a 

pas un jour de plus. Os dois a observam atender aos clientes. Survenant cochicha ao ouvido 

de Didace:  - Lui avez-vous vu les yeux? Changeants comme une eau profonde, tantôt violets, 

tantôt bruns, tantôt noirs. Faut chercher longtemps avant d’en trouver couleur.  

 Os dois riem. Survenant sugere que brindem à Acayenne.  

(55’23’’)  

  Tarde da madrugada, no Chenal du Moine, Odilon e seu pai encontram a canoa de 

Didace presa à plataforma. Os dois roubam a canoa para deixá-la à deriva como forma de 

impedir que Didace ganhe dinheiro com a caça impedida de patos. (Música de comédia).  

(56’19’’)  

Em cantoria de bêbados, chegam Survenant e Didace à casa dos Beauchemin. Eles 

vêm de carroça. A cantoria acorda Amable e Phonsine. Didace faz comentários sobre 

Acayenne. Didace chama Survenant para entrar. Ao descer da carroça, Survenant cai. Os dois 

riem e continuam a falar de Acayenne.  

Lá dentro, estranhando o estado dos dois, Phonsine diz a Amable: - Si ta mère était 

encore de ce monde, ton père oserait jamais se mettre dans cet état-là. Amable culpa 

Survenant: - C’est la faute du Survenant de malheur. On dirait que le père se mire en lui. 

Phonsine complementa: Il (Survenant) lui fait (a Didace) oublier as peine (a de ter perdido um 

filho). Mais c’est quand même pas un étranger qui peut remplacer son propre garçon. Ela diz 

isso consolando Amable.    

Os dois ouvem a conversa dos bêbados, que se despedem para dormir: Survenant: - 

Bon... bonsoir, père Didace.  

Didace: - C’est ça. Bonne nuit, mon garçon.  

Ao ouvirem as palavras de Didace, Phonsine e Amable se preocupam.  

 

SEQUÊNCIA 7  

(58’20’’)  

 

Natureza exuberante, marcada pela água e pelas folhas d’érable. No Chenal, Père 

Didace descobre que roubaram sua canoa e grita por Survenant. Survenant tenta tirar a idéia 

de roubo da cabeça de Didace. Didace pede a Survenant que prepare a carroça para ir em 

busca da canoa caso ela esteja à deriva. Survenant o segue.  

Em sua casa, Angélina limpa o teclado cantarolando. Seu pai entra em casa 

comentando sobre o inverno que já se aproxima: - L’hiver va être long. Contente com a idéia, 
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Angélina pergunta: Pensez-vous que les chemins vont être bloqués? Seu pai diz esperar que 

não. Num instante o semblante de Angélina muda. Ela então muda de assunto e comenta: - 

Par gros frette,il y a rien de mieux au monde que la chaleur d’une bonne maison, vous pensez 

pas? - Num semblante de nostalgia seu pai diz: - Ta défunte mère disait toujours ça.  

Uma música ressoa enquanto os dois permanecem calados. Com tristeza Angélina olha 

para seu pai, depois lentamente acende duas velas que estão sobre o harmonium. Ao centro 

está uma foto antiga de seus pais. Seu rosto se reflete no vidro do porta-retrato.  

 

(1h31’’) 

Na sala da casa dos Beauchemin, Survenant engraxa suas botas. Sentado em sua 

cadeira de balanço, está Amable fumando um charuto e olhando pela janela. Ele olha para 

Survenant e com cinismo pergunta: - Es-tu en train de te préparer pour la route, Survenant?  

Survenant responde:  - Ça se pourrait. Les chantiers vont commencer. Didace que está 

na mesa sendo servido por Phonsine diz:  - C’est pas le temps de partir.  

Survenant e Amable olham para Didace com ar de respeito. Didace percebe o olhar do 

filho e diz: - Faut trouver mon canot avant que le Chenal soit pris dans les glaces. (Nenhum 

dos dois encontrou a canoa).  

Survenant sente-se na obrigação de ajudar Didace, dada a desconfiança de Amable, e 

diz: - Bien si ça vous occupe tant que ça... Porém Amable o interrompe para dizer: - Toi, le 

Survenant, c’est pas l’occupation qui va te faire mourir de peine, hein. Sugerindo que não 

seria por isso que o estrangeiro continuaria ali. Phonsine solta risinhos.  

Survenant então continua: - Je pourrais vous en bâtir un autre. Didace gosta da idéia, 

mas desconfia: - Parle donc pas pour rien dire, Survenant. O estrangeiro continua: - Je suis 

sérieux. Il y a du bon bois à rien faire, sur les entraits. Mais uma vez Amable o critica, 

encarando-o na tentativa de obrigá-lo a dizer algo de si: - Ha! Tu dois en être un beau 

charpentier à gros grains, toi. Où c’est que t’as appris le métier? C’est-tu sur les routes? 

Phonsine ri baixo, mas logo pára diante do olhar repressor de Didace. Survenant diz: - 

Je sais pas grand-chose, mais je ferais pas une offre que je suis pas capable de tenir.  

Empolgado com o olhar crente de Didace, Survenant coloca suas botas, senta-se em frente a 

Didace e continua a falar com o patriarca: - Seulement... faudrait me fournir les outils. Je peux 

pas travailler le bois rien qu’avec une hache puis une égoine. Didace, consentindo, diz haver 

uma caixza de ferramentas no estábulo mas não sabe se servirão. Survenant quer ver. E 

observa a reação de Amable.  

Survenant olha nos olhos de Didace, um som de piano ressoa, Didace consente. 

Survenant sorridente se apronta para ir ver os materiais com Didace. Amable decepcionado 

ouve respeitosamente a ordem do pai: - Amable, oublie pas le train. Phonsine aproveita a 

saída dos dois para falar com Amable: - Apparence qu’il va hiverner icitte. Amable cospe em 

seu cuspideiro.  
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(1h2’18’’) No estábulo, Didace procura pela caixa de ferramentas e a encontra 

escondida atrás de um barril. Survenant o ajuda a arrastá-la. Os dois riem ao abrir a caixa. 

Admirado, Survenant pergunta onde Didace encontrou tais ferramentas. Didace diz que 

vieram de um velho Beauchemin que ele nem sabe quem é. Survenant diz que na caixa tem 

tudo, nomeando cada ferramenta. Didace elogia o conhecimento de Survenant:  - Tu les 

connais tous par leur petit non, on dirait! - Survenant pega uma das ferramentas e diz que seu 

avó tinha uma parecida. Didace, interessado pergunta se o avô dele era carpinteiro. 

Apreensivo, survenant responde que não, que seu avô era um velho “renard” como Didace.  

Agora com olhar entristecido, Survenant diz:  - Mais lui aussi, il avait oublié le nom 

de son ancien. O olhar de Survenant muda com os risos de Didace, que complementa: - C’est 

moins pire que d’oublier le nom de son père.  

Nostálgico, Survenant diz: - Il a dû oublier le mien bien avant moi. 

(Silêncio) 

Didace: - Penses-tu avoir ce qu’il te faut là-dedans, Survenant? 

Amable entra no estábulo. Survenant responde a Didace: - Ah, je peux vous bâtir un beau 

canot de 15 pieds, avec une pince de 18 pouces puis le derrière en sifflet. Un vrai tape-cul!  

Amable presencia tudo, descontente. Didace, cuidadoso, oferece a Survenant as roupas que 

restaram de seu falecido filho Éphrem, tendo em vista o inverno longo que se aproxima. 

Survenant pensa. Amable rejeita: - Voyons donc, le père. C’est celui d’Éphrem.  

Didace responde: - Il n’en a plus besoin, six pieds sous terre. 

Falando com Survenant: - Il est de la même taille.  

Survenant diz: - Bien, ce será pas de refus, hein?  

Amable fica desolado. Survenant, tentando fazer piada, diz: - Il commence à faire assez frette 

pour que le yâble s’en aille du pays. Amable responde: - Ça t’empêchera pas de rester, hein. 

Survenant não insiste na discussão. Didace entrega as roupas a Survenant, que agradece.  

 

(1h4’13’’)  

A cena entra da esquerda para a direita.  Em seu quarto, Angélina se prepara para dormir. 

Quando se despe observa seu cólo, pedindo desculpas à sua mãe logo em seguida: - Je le sais 

bien, maman, qu’il faut pas que je pense aux hommes de cette façon-là. Aide-moi, maman . 

Ela põe sua camisola e a câmera corta da direita para a esquerda, voltando para a casa dos 

Beauchemin.  

(1h5’17’’)  

Joinville aprende o métier de Survenant. Estão os dois no estábulo trabalhando a madeira para 

a canoa de Père Didace. Entusiasmado, Survenant diz, olhando pela janela, a Joinville: - 



139 
 

Imagine-toi, on voit s’avancer par devers nous autres des oies sauvages, blanches comme une 

neige de bourrasque. Tu sais qu’elles voyagent sur neuf milles de longueur, hein. Ça fait 

comme une grande anse dans le ciel. Joinville sorri imaginando a cena. Survenant continua: - 

Hé, c’est beau, mon Joinville, tu peux pas imaginer comment. Joinville acrescenta: - Le père 

Didace en perdrait bien la raison!. Survenant ri concordando. Joinville comenta: T’imagines 

le beau coup de fusil? Survenant suspira. Agora pensativo com uma música ao fundo em 

violoncelo, Survenant diz a Joinville, que continua a trabalhar a madeira, mas ao ouvi-lo pára 

e o observa: - Hé, il y em a des choses à voir dans le monde, mon Joinville. Quand tu te leves 

le matin,là,fin seul,avec tout ton avoir sur le dos...  (olha para Joinville) t’as le coeur allège 

pour aller jusqu’au bout de la Terre. (música de piano). Esperançoso, Joinville pergunta: - 

Penses-tu qu’un cultivateur peut aller en mer? Survenant diz: Bien sûr. Suffit juste d’avoir le 

coeur solide, puis bien connaître ses noeuds. Joinville estranha: Des noeuds? Survenant 

explica: Bien oui, des noeuds de marin. Tout s’attache, sur un bateau, puis pas n’importe 

comment. Joinville pede que Survenant o ensine a dar nós. Survenant ri e manda Joinville 

pegar uma corda para lhe mostrar. Joinville vai correndo buscar a corda para lhe entregar. 

Survenant começa a explicar: - Tu te pratiqueras cet hiver.  

SEQUÊNCIA 8 

(1h6’57’’)  

O inverno chega. (Canuel usa efeitos especiais para fazer a passagem das estações). É a festa 

de fim de ano. Didace e toda a família, incluindo Survenant, vão em sua carroça jantar com os 

Provençal. Amable vai atrás com Phonsine. Didace e Survenant, à frente,  conversam: 

Didace: T’es dans le plus beau pays, Survenant.  

Survenant: Vous avez peut-être pas tort, mais faudrait tous les connaître pour savoir. 

Didace: Ah, ça... j’en ai pas bien vu, parce qu’il y a rien de mieux que de marcher as terre. 

Survenant: Notre terre est partout dans le monde. 

Didace: Partout et nulle part, c’est pareil. Oublie pas, Survenant, que c’est avec le vieilles 

paroisses qu’on garde un pays. 

Os Desmarais Chegam à casa dos Provençal. David Desmarais orienta Angélina enquanto a 

ajuda a descer da carroça: Ça serait peut-être bom que tu sois d’équerre avec Odilon là, à 

soir, hein? 

Angélina responde: Ah, recommencez pas avec ça,mon père. Vous savez bien ce que j’en 

pense. 

David: Voyons, ma fille. C’est le Jour de l’an, là! 

Angélina: Ç’a jamais changé le coeur de personne.  

Didace vem chegando, David os avista e grita: Hé, Didace. Salut.  
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Ao ouvir o nome de Didace, Angélina que caminhava em direção à casa se detém por alguns 

instantes e olha para trás. Está contente por saber que Survenant também está com ele.  

Didace: Salut, David! Wô! On est rendus, là.   

Dentro da casa, todos comem, riem e se divertem. Amable como sempre inerte. As moças 

mais novas servem os rapazes. Uma delas (Bedette) está de olho em Survenant, que brinca 

com as crianças. Porém, Odilon a repreende com o olhar. 

Os mais velhos comem e conversam na mesa que é servida pelas moças. Os rapazes aguardam 

sua vez de sentarem-se à mesa. Survenant pede que Angélina o sirva: Vas-tu me garder de 

quoi, ma noire? A moça manda que ele espere. Survenant continua a observá-la. Odilon, 

como sempre enciumado, diz a Survenant: Pas de passe-droit. T’es pas à l’agonie: tu 

mangeras à ton tour. Survenant diz: Ah, j’espère juste qu’il va en rester. Je mange comme un  

Gargantua.  

Beau-Blanc pede que ele repita, mas Odilon o interrompe: Parle donc le langage d’un 

homme, Survenant. T’es pas avec tes sauvages, icitte.  As moças riem. Amable também. 

Survenant, que não quer insistir na discussão, se levanta para pegar seu casaco, sob os olhos 

fixos de Odilon e seu irmão Vincent. Altivo, Survenant diz: Vous me laisserez une place. 

Odilon: C’est ça. Angélina vê os dois se encararem por alguns instantes. Survenant sai pela 

porta. Bedette finge nada perceber para Odilon.  

Lá fora, Survenant brinca com Zyeux-ronds, quando percebe a aproximação de Bedette. O 

olhar de Survenant é de alguém que pressente o problema. Ela chega até ele e diz: C’est à 

notre tour, Survenant. Je t’ai gardé une place à cote de moi. Sério, Survenant agradece. 

Bedette agora maliciosa diz: Mais... on est pas obligés d’y aller à toute vapeur. E aponta com 

o olhar o estábulo de sua casa.  Ela continua: Tu sais pas dire merci mieux que ça? C’est pas 

difficile, pourtant. Juste un baiser, ça ouvre bien des portes, tu sais. E força um beijo, que não 

é consentido por Survenant. Da porta, Odilon vê o que se passa. Então, se aproxima dos dois 

dizendo: Survenant, tu veux toutes les créatures du Chenal Du Moine. T’en as pas assez de ta 

boiteuse? Irritado, Survenant parte para a briga com Odilon: Je te défends de l’appeler de 

même, Provençal. OK? naos que estão lá dentro.  

Joinville nota a falta dos três: Comment ça se fait qu’ils reviennent pas? Preocupada, 

Angélina pede que ele vá verificar. Beau-Blanc então diz: As-tu peur que tes soupirants 

content fleurette à Bedette, Angélina? É quando Bedette entra pela porta aos gritos: Venez 

vite! Ils se battent au ras la grange! Ils saignent comme des cochons! Todos correm para ver 

o que se passa. As mulheres ficam dentro de casa. Somente os homens saem. Da janela, 

Bedette e Angélina observam a confusão. Bedette diz a Angélina: C’est difficile à croire que 

c’est à cause de toi, ce qui arrive.  Joinville quer se meter na briga, mas é barrado por Didace. 

Os homens agora torcem cada um pelo seu. Provençal por Odilon. Didace por Survenant. A 

briga continua. Beau-Blanc comenta com Joinville: Je suis pas fâché que ton frère prenne une 

leçon. Joinville diz: C’est toi qui dis ça, Beau-Blanc? Tu lui as toujours mangé dans la main. 

Beau-Blanc completa: c’est ça que je veux dire itou.  

Angélina, com dificuldade, corre para acudir Survenant, mas é barrada pelo seu pai. Ela o 

enfrenta dizendo: Laissez-moi, mon père! Desmarais se sente ultrajado. Survenant apanha 

bastante, mas vence a briga, o que deixa Provençal decepcionado.  Odilon cai de um lado. 

Survenant se arrasta para a granja pelo outro. Provençal apressa a família para ir embora. 
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Didace também. Desmarais parece não gostar do ocorrido. Didace lhe diz: Laisse passer, 

Desmarais. Viens, on va atteler, là. Angélina socorre, aos prantos, Survenant, que pede 

carinhosamente à moça que não chore. Bedette socorre o Provençal. Odilon vê Angélina e 

Survenant, mas entra levado por Bedette. A câmera corta, escurecendo.  

SEQUÊNCIA 9 

1h14’05’’ 

[A câmera desloca do céu para a terra] Survenant, Didace e Amable trabalham na floresta 

cortando madeira. Ouve-se a chegada Provençal numa carroça: “GO, GO... yeah, Wô, Wô”. 

Didace se prepara. São David Desmarais, Pierre Provençal e o pai de Bedette, Jacob Salvail. 

Os três vêm falar com Didace:  

Provençal: On a de quoi à te parler, Didace. (Temos algo para te falar, Didace.) 

Survenant quer se aproximar, mas Didace o detém.  

Didace diz: - Change d’air, Gros-gras. On a eu notre jeunesse, nous autres itou. Combien de 

fois qu’on s’est battus, tu penses?  

Desmarais amedrontado diz: - Non, non, c’est rapport à ma fille. Ton Survenant, il tourne 

autour d’elle.  

Ainda mais amedrontado, o pai de Bedette diz:  - Puis il s’est approché de ma fille Bedette. 

Didace responde: - Me semble, oui. Il vient un moment où c’est aux jeunes de faire fructifier 

le bien [nesse momento ele já acredita que Survenant ficará de vez por ali].  

Survenant trabalha de olho na conversa.  

Irritado, Provençal diz: - On laissera pas voler les terres du Chenal par des étrangers!  

Desmarais continua: - Angélina est à la veille de se fiancer, là.  

Surpreso e irônico, Didace comenta: - J’ai pas eu vent de ça, moi. 

Mais irritado ainda, Provençal grita: - Fais pas l’innocent, Beauchemin! En plus, ton courreur 

des grands chemins,il met des idées crochês dans la tête des plus jeunes.  

Ao ouvir o tom da conversa, Amable e Survenant interrompem o serviço. Survenant quer se 

aproximar.  

Jacob completa: - Ouais, même mon Émile. C’est rendu qu’il parle juste du vaste monde! 

Desmarais afronta Didace: - Va falloir que tu nous en débarrasses, avant qu’il fasse du 

ravage.  

Survenant observa toda a conversa. Logo atrás dele está Amable, adorando tudo 

disfarçadamente. 
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Didace: - Quand bien même le village au complet au complet se donnerait le mot, personne ne 

va venir régender ma maison. Il va rester finir mon canot, puis que je voie personne 

l’entraver! Puis toi, Desmarais, tu lui dis pás Non quand Il t’offre son aide, hein?  

Desmarais fica encabulado. 

Provençal continua: - S’il veut se marier, ton Survenant, là, va falloir qu’il se nomme. 

Com um olhar ameaçador Didace o afronta. Os três paisanos, percebendo a irredutibilidade de 

Didace, vão embora. A câmera corta. 

(1h’16’06’’)  

Survenant trabalha na canoa de Didace, que está quase pronta. Ele está no estábulo dos 

Beauchemin, atrás dele, pendurado ao alto na parede, um quadro da Virgem Maria 

[demarcação da influência da religião católica naquela comunidade]. Didace chega trazendo 

uma visita surpresa para Survenant. É Angélina. Survenant sorri ao vê-la e a cumprimenta: - 

Entre, ma noire. Didace os deixa à vontade, mas sem sair do lugar.  

Angélina, surpresa, elogia o trabalho de Survenant: - Tu as un don, Survenant! 

Ele sorri e comenta com Didace: - Il commence à me manquer de bois , père Didace.  

Didace responde: - Tu vas commencer par finir celui qu’on a, puis après on verra. 

Survenant pede também outros materiais para terminar a canoa. Retira uma lista do bolso 

dizendo que com “15 piastres” poderia ir a Montréal comprar o que precisa.  

Didace fica surpreso com o pedido e desconfiado, repete: 15 piastres! – e sequer olha para a 

tal lista. Ele sai do estábulo.  

Angélina fica desconsertada com a situação e Survenant sente-se humilhado. Ele guarda a 

lista no bolso, olhada para Angélina e retoma seu trabalho. 

Angélina então oferece o dinheiro a Survenant: - C’est-tu vraiment nécessaire d’aller à la 

grande ville pour tes besoins?  

Survenant nada diz.  

Ela se aproxima e tenta reconforta Survenant: - Fais-toi pás de bile, Il va y jongler.  

O estrangeiro ouve calado. Ela continua: - Le printemps retarde trop, ça use les nerfs! 

Survenant: - Toi aussi? [Pausa] On n’est pourtant pas faits du même bois, tous les deux.  

Angélina se sente ofendida pelo tom de Survenant e retruca: - Le coeur est pas en bois, 

Survenant.  

Survenant percebe o mau jeito e se desculpa dando-lhe um beijo carinhoso na testa. Os dois se 

encaram, uma forte atração toma o casal. Survenant tenta dizer algo, porém Angélina o 
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interrompe: - Dis rien. Je te demande rien, Survenant. Ele quer, mas não ousa beijá-la. 

Survenant a abraça forte e beija-lhe o rosto. [A câmera  vai se afastando enquanto os dois 

permanecem abraçados].  

(1h19’19’’)  

Inquieto, Survenant olha pela janela da sala, descontente com a neve que teima em não passar. 

Ele comenta com Didace: - Ouais. Fin mars, c’est le réveil des grands ports, avec l’arrivée 

des bateaux pour le débardage.C’est un bon métier. Il demande pas trop d’apprentissage.  

Estão todos os Beauchemin na sala. Amable, que se distrai com as cartas de baralho, diz: - 

Ouais. Même le Chenal commence à dégeler. – e sorri ironicamente. Didace está pensativo, 

fumando seu charuto. Levanta-se e vai para o quarto. Survenant o observa. Phonsine estranha 

que Didace tenha ido tão cedo para a cama. Mas Didace volta trazendo o dinheiro que 

Survenant lhe pedira. Ele o coloca na mesa dizendo: - T’as dit 15 piastres pour les outils, je 

vais ajouter 50 cents pour le voyage – e dá uma piscadela para Survenant que fica 

entusiasmado. Amable e Phonsine se surpreendem com aquilo. Survenant pega o dinheiro 

dizendo que partirá no dia seguinte, bem cedo. Didace pergunta quando ele pensa voltar. 

Survenant diz que em 2 ou 3 dias, não mais. Didace concorda com a cabeça e comenta:  - Le 

printemps ne tardera plus, astheure. Tu vas voir Survenant: quand le temps est arrivé, c’est le 

soleil, c’est le vent, c’est la pluie qui mange toute la vieille neige. Après, on voyage à la 

grande eau, toute la belle journée. Il y a rien de plus beau, je te le dis.  

Amable olha enraivecido para Phonsine que tricota. 

(1h21’3’’)  

A primavera chega. Na casa dos Beauchemin, Phonsine trabalha a massa de pão sobre a mesa. 

Angélina entra pela porta dizendo que traz sirop d’érable para a amiga. Ela está contente e 

comenta a claridade da primavera daquele ano. Phonsine agradece. Angélina observa o 

trabalho de Phonsine e a aconselha: - Tu mets trop de fleur [a fleur com a qual se produz o 

sirop d’érable] Phonsine – esta lhe diz que Survenant adora seus pães e que ele come sempre 

um inteiro, sozinho. Angélina olha pela escada  que leva ao sótão. Enciumada, Phonsine a 

repreende: - Regarde pas s’il est revenu. Peut-être qu’il reviendra pas pantoute. – Angélina 

diz: - Bien, Phonsine, Il va revenir [Angélina teme que ele tenha partido de vez]. 

Phonsine critica a amiga: - T’as toujours fait la difficile, Angélina. Mais, t’as pas choisi le 

bon. Angélina continua: - Tu peux dire ce que tu veux. Il a ses défauts, mais Il a encore plus 

de qualités.  

Phonsine: - Ah, il est bien agréable à regarder. Mais que c’est que tu peux attendre d’un 

fend-le-vent pareil? (Pausa) [Nesse momento entendo que Angélina também representa 

Marie-Amanda, pois essa fala pertence a esta personagem no romance].  

Angélina: - Rien – e olhando pela janela, triste, completa: - Je veux juste le voir marcher, puis 

l’entendre rire.  

Phonsine parce pensar no estrangeiro enquanto ouve as palavras de Angélina, que emocionada 

diz ter muito serviço para fazer e que por isso vai embora. Phonsine ensaia lhe dizer algo, mas 

Angélina fecha a porta rapidamente.  
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SEQUÊNCIA 10 

(1h22’40’’)  

No estábulo, Didace e Amable tiram leite das vacas. Amable, que detesta o trabalho, comenta 

com o pai: - Votre beau merle m’a tout l’air envolé sur l’aile de notre argent. Beau-Blanc 

chega pela porta e olha pela vidraça. Didace responde ao filho: - Se ele [Survenant] não voltou 

logo, é preciso acreditar que ele tem suas razões.  

Beau-Blanc entra no estábulo. Quer dizer algo, mas está sem jeito. Didace o incita: - Que c’est 

que t’as sur le bout de la langue, Beau-Blanc?  - este, ainda sem jeito, diz: - Ah, je...je veux 

pás rien dire de trop, lá, mais... 

Didace: - Parle, ou bien tais-toi! 

Beau-Blanc: - Bien, comme...comme vous voulez Le savoir à tout prix…votre Survenant, là… 

il est revenu. 

Ao ouvir tais palavras, Didace volta-se para Beau-Blanc e diz: - je savais qu’il reviendrait.  

Beau-Blanc: - Ouais, c’est... à Sorel que je l’ai vu, oui. Devinez où?  

Didace e Amable, que logo se levanta, estranham o fato. Didace imagina onde Survenant deve 

estar e repreende Beau-Blanc dizendo: - T’es pas supposé faire les sucres avec Desmarais, 

toi? À la place de dire des âneries, que c’est que t’attends pour te rendre à la cabane?  

Cabisbaixo, Beau-Blanc diz: - J’y vais, j’y vais. Mais c’est... Angélina qui va être contente de 

savoir où il se tient, son grand-Dieu-des routes, là. 

Didace, em tom ameaçador, diz: - Faudrait être un maudit sans-coeur pour aller lui dire ça.  

Apreensivo, Beau-Blanc sai. Didace fica irritado. Amable observa tudo.  

(1h24’21’’)  

Em Sorel, em frente ao albergue L’Ami du Navigateur, onde funciona o bar Saint-Ours está 

Survenant encostado à pilastra. Didace, que foi à sua procura, chega em  sua carroça. Ao ver 

Survenant, pára a carroça e pergunta ao estrangeiro: - Où c’est que t’as mis les outils, qu’on 

allait les chercher là?  

Survenant senta-se num degrau para calçar suas botas e diz ter perdido as ferramentas e que 

não comprara a madeira. Didace fica muito irritado: - Que c’est que tu me dis là? Bonyeu de 

bonyeu! – Didace desce da carroça. Survenant, nada contente, lhe diz que pode terminar a 

canoa mesmo assim e se justifica: - J’avais juste um grand besoin de partir.  

Didace, agora paternal, senta-se ao seu lado e o aconselha: - Tu devrais t’établir, Survenant. 

Courir les routes c’est bon pour les guenilloux – Survenant diz: - Je veux pas respirer 

toujours le meme air, père Didace. Didace diz: - C’est jamais le meme! Le ciel est jamais 

pareil, meme si tu restes à la meme place – Survenant: - C’est pas mon étoile de rester 

accroché. Même s’il y a de la belle eau devant puis une gamelle bien remplie.  
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Didace continua: - La vie de chien, c’est de mourir tout seul sur la route. Puis les 

attachements, c’est mieux que la poussière de grand chemin, dans la vie d’un homme. Hein?  

Survenant o escuta, olhando profundamente em seus olhos, até que eles ouvem risos e 

aplausos vindos de dentro do Saint-Ours. Survenant, malandramente, se levanta e pergunta a 

Didace se ele virá ver Acayenne, convidando-o para entrar. Didace, interessado, se levanta e 

diz: - De sa personne, là, elle m’a paru d’une bonne taille – Survenant completa: - Pour 

parler franchement, elle déborde! – Os dois riem. Didace acrescenta: - Que c’est qu’on attend 

pour y aller, Survenant?  - E aos risos os dois entram em Saint-Ours.  

(1h26’29’’)  

Embreagado, Survenant chega sozinho à casa dos Beauchemin na manhã do dia seguinte. 

Entra na casa fazendo barulho. Joga-se numa cadeira, ele não se sustenta de pé. Phonsine, 

ouvindo o barulho, sai do quarto. Amable ainda dorme. Ela se assusta ao ver o estado de 

Survenant: - Doux Jésus! Si c’est pas um vrai déshonneur de se mettre en boisson pareil!  

Ela fecha a porta que Survenant deixou aberta. E continua a repreendê-lo fortemente: - Tu 

devrais avoir honte! Je dirai tout à mon beau-père, Il te mettra à la porte, à soir! Pas plus 

tard qu’à soir! Hã! Tu vas errer comme um chien, ça sera bien bon pour toi. Survenant não 

consegue pronunciar uma só palavra. Angélina continua: - Puis l’argent? Puis les outils? Que 

c’est que t’en as fait?  

Survenant levanta o dorso e retira algo do bolso, de onde cai um crucifixo. Angélina recolhe o 

crucifixo do chão e o beija com devoção, após ter feito o sinal da cruz. Ela pergunta se 

Survenant viu seu sogro em Sorel. Com dificuldade, Survenant diz que ele ficou. Angélina o 

sacode querendo saber onde. Survenant reage: - Oh, never mind! – E tosse como um doente e 

continua: - Il est bien où il est.  

Compadecida, Phonsine pega um pano molhado para limpá-lo: - Pauvre Survenant, personne 

prend jamais soin de toi – cuidando para que Amable não os ouça. Ela continua: - Comment 

ça se fait que t’es tout seul?  

Survenant busca conforto no ventre de Phonsine que fica deslocada com a situação. Survenant 

diz: - Je suis rien qu’un survenant, un survenant qui se promène – Ele chora, apoiado no 

ventre de Phonsine. Survenant beija o ventre da mulher, que sente-se seduzida. Survenant 

abre os olhos e se levanta. Tentando segurá-lo, Phonsine pergunta onde ele vai. Survenant, 

com lágrimas nos olhos diz:  - Je veux aller voir le soleil, le soleil qui danse, le matin de 

pâques. Hein, hein? -  e espera uma reação de Phonsine, que somente o olha. Ele continua: - Il 

danse hein? Le soleil, Le matin de pâques?  

Sem saber o que dizer, Phonsine tenta: - On est pas à Pâques.  – Survenant chora e volta a 

sentar na cadeira. Phonsine o consola: - Bien, oui, il danse, soleil. Il danse. – Survenant 

cochila agarrado ao ventre dela. Calmamente, ela o recosta sobre a mesa, fazendo-lhe um 

carinho na  cabeça antes de voltar para sua cama. [A câmera desloca de baixo para cima].  

Em seu quarto, Phonsine repousa a vela que carregava numa mesinha de cabeceira. Despe-se 

e despe o marido, que está dormindo. Ela quer engravidar. Amable acorda, estranhando a 

atitude da mulher: - Bien, voyons, Phonsine? Que c’est qu’y se passe? Phonsine faz sinal 
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pedindo silêncio e se justifica: - T’es mon mari, Amable. E faz sexo com o marido. [A 

imagem do sexo é curta].  

Na sala, Survenant dorme recostado à mesa. A câmera vai se afastando. Toda a cena é 

acompanhada pelo som de um piano.  

SEQUÊNCIA 11 

(1h32’29’’)  

Na manhã do dia seguinte, sem neve alguma cobrindo as plantas e a terra, ao som do canto do 

galo, Survenant e Didace testam a canoa feita por Survenant. Eles navegam lentamente pelo 

Chenal. Didace elogia o resultado: - C’est de grande classe. Allège comme um cannot 

d’Indien - Survenant imita um galo e acelera o remo. Com medo, Didace diz: - T’es bien en 

jeu, Survenant! Fais attention, là! Tu vas me noyer avant d’arriver. 

Survenant ri e pergunta: - Vous savez pas nager, le père Didace? Didace responde: - Non, on 

nage pas par icitte. En seulement, on sait naviguer – Survenant diz: - Pareil comme les 

marins. 

Os dois chegam à borda do rio. Didace sai da canoa, deixando o trabalho de amarrá-la para 

Survenant. O estrangeiro comenta com o hospedeiro: - Beauchemin, c’est comme rien, ça... Le 

premier du nom, Il devait aimer les routes? – Didace concorda: T’as raison. Les premiers 

Beauchemin de notre branche tenaient pas en place. Quand il s’agissait de  barauder de bord 

en bord du pays, ils avaient pas leur pareil à des lieues  à la ronde.  

Survenant fica intrigado: - Puis... que c‘est qui les a amenés au Chenal? – Didace responde: - 

Bien, ils avaient entendu parler qu’il y avait des grandes arbres pour faire des mâts de 

vaisseaux. 

Os dois caminham, enquanto Didace continua sua história: - Ils sont arrivés au Chenal, tard à 

l’automne, avec pour tout avoir leur hache puis leur paqueton sur le dos [Didace faz sinal 

indicando Survenant, com isso, entendo que Germaine Guèvremont sugere um parentesco 

entre Survenant e os Beauchemin].  

Survenant pergunta: - Ils sont jamais repartis? – Didace explica: - Bien, leur idée, c’était de 

partir au printemps, mais il y en a qui s’est pris d’amitié pour une créature.  

Survenant se reconhece nessa explicação e ri da coincidência. Didace continua: - Son père a 

repris la route tout seul, bien en maudit.  

Os dois param. Didace resolve aconselhar o estrangeiro: - J’ai dans l’idée qu’un homme qui a 

de la peine dans le coeur, il ne trouve pas plus de remede sur les routes.  – Survenant pensa. 

Didace acrescenta, levando Survenant a olhar ao redor da terra: - Pourquoi chercher sa vie au 

loin, quand la terre offre mille bontés? 

Survenant concorda: - Vous avez peut-être pas tort, le père. Didace diz: - C’est Sûr. – Os dois 

riem. A câmera corta escurecendo.  

(1h34’40’’)  
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Survenant acompanha Angélina até a casa dela. Ela está bem arrumada, com um belo chapéu 

e roupas em tons mais claros. A moça traz consigo o livro [de cânticos possivelmente]. Os 

dois voltam da missa [passagem presente no romance, mas retirada do filme]. Passado o frio 

do inverno, Survenant voltara a usar suas antigas roupas.  

Os dois conversam. 

Angélina: - Pâques s’en vient, Survenant. On est déjà le 7 avril. As-tu l’idée de passer les 

fêtes comme ça?  

Survenant: - Je comprends pas. De quoi tu parles, de me confesser pour me Pâques? 

Angélina: - Bien, il ne manquerait plus rien que ça, si tu le faisais pas! Non, je veux dire 

habillé de même, dans ton butin de tous les jours.  

Survenant, indiferente: - L’habillement a pas une grosse importance, quant à moi. 

Angélina: - Parle donc pas de même – E olhando para as roupas de Survenant: – Non, tu 

passes à travers ton linge, il t’en faut du neuf.  

Survenant observa a si mesmo e sorri. Alguns mosquitos o rodeiam [propositadamente ou 

não, isso aumenta a idéia de despreocupação de Survenant com a própria aparência].  

Angélina, empolgada: - Puis pous l’argent, bien... Tu pourrais chasser le rat d’eau. E les 

peaux, elles vallent de 7 à 12 cents chacune.  

Já em frente ao portão da sua casa, Angélina vela para que ninguém veja o que ela está prestes 

a fazer. Ela diz: - Puis, em attendant, bien... – e tira dinheiro da sua saia, colocando-o nas 

mãos de Survenant – Je peux te l’avancer.  

Survenant recusa: - Non, non, écoute ma belle noire… - Mas a moça o interrompe: - Demain. 

Après le marché. Je peux aller acheter avec toi (entrando pelo portão). Pour que le syrien ne 

te passe n’importe quoi.  

Ela sorri, ele também. Survenant fica parado em frente à cerca, enquanto a moça entra em 

casa. Ele olha para o dinheiro em sua mão, depois para a estrada que leva a Sorel. A câmera 

corta. 

(1h35’47’’)  

Em sua casa, Angélina desfaz a mesa do jantar, esperando pela visita de Survenant. Seu pai 

entretém-se com algo e, percebendo a agonia da moça, diz: - Ton Survenant, est encore à 

l’hôtel, Angélina.  

Pelo reflexo do espelho vê-se o semblante triste de Angélina ao ouvir a frase do pai. Ela 

pergunta:  - En êtes-vous bien sûr, le père? 

David Desmarais continua: - Je comprends pas ça. Didace le paye juste en manger, puis Il a 

de l’argent boire! 
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Pelo semblante da moça, nota-se que ela já imagina o que Survenant fez com o dinheiro que 

ela lhe dera.  

Ela tira o avental, suas roupas ainda são escuras. Raios relampejam lá fora. Uma tempestade 

se aproxima [no céu e no interior da casa dos Desmarais]. Ainda esperançosa, Angélina diz: - 

Faut bien qu’il ait un défaut.  – Seu pai critica:  - Un homme qui aime la boisson, c’est du 

malheur, ma fille!  - Ela inicia uma discussão com seu pai: - Il est vaillant, Il connaît la terre. 

Il fait pas de façon aux créatures. – Seu pai grita: - Raisonne-toi donc, Angélina! – Ela insiste, 

em tom alto: - Il  m’a jamais traitée de boiteuse!  - E aos prantos pega seu casaco e sai, seu 

pai aos gritos: - Angélina, où tu t’en vas, là? Angélina, Angélina! 

Sons de trovão. 

Em Sorel, debaixo de chuva, Angélina procura por Survenant, que está jogando cartas e 

bebendo em Saint-Ours (o bar freqüentado pelos navegantes). Ela o vê pela janela. Lágrimas 

escorrem em seu rosto. Ela não consegue segurar o choro.  

Beau-Blanc, que passa por ali, a vê e pergunta: - Que c’est que tu fais là, Angélina? C’est le 

Grand-Dieu-des-routes que tu cherches?  - Ela tenta se recompor e diz: - Mets-toi pas des 

idées croches dans la Tetê, Beau-Blanc. Je cherche personne. E sai. 

Beau-Blanc sussurra: - Il me semble, oui.  

Ela vai embora em sua charrete. Beau-Blanc faz sinal de desaprovação com a cabeça e entra 

em Saint-Ours, vendo-a ir embora na chuva.  

SEQUÊNCIA 12 

(1h38’03’’)  

(Câmera em plongé). No dia seguinte, Survenant conversa com um de seus companheiros de 

bar, Paul. Estão ambos sentados na entrada de Saint-Ours: 

Survenant, reflexivo: - As-tu une famille, toi, Paul?   

Paul, rindo: - J’en ai plusieurs. Sûrement deux ou trois enfants quelque part que je connaîtrai 

jamais.  

(Câmera em close sobre Survenant. A cena é acompanhada pelo som do piano.) 

Survenant: - Ouais. Puis eux autres, ils vont passer toute leur vie à t’espérer. 

Paul não entende: - Quoi? 

Survenant desconversa: - Rien!  - Se levanta e sai. Seu olhar diz que é hora de partir.  

Em frente a uma loja no centro de Sorel, Angélina procura Survenant. Bedette, muito bem 

vestida, sai da loja acompanhada por Odilon. Ao que parece, ele lhe comprou tecidos para 

roupas. Bedette encontra Angélina: 
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Bedette: - Angélina! Ton cavalier te laisse toute seule à Sorel? 

Odilon: - On l’a pas vu depuis um boutte. Il doit être rendu bien loin, à part de ça. 

Neste momento, Angélina vê Survenant passando do outro lado da rua. Ela vai a seu encontro. 

Bedette e Odilon vêem so dois e vão embora envergonhados. 

Angélina chama por Survenant que, surpreso, responde: - Angélina? Je pensais pas te voir à 

Sorel. - Ele a tira da frente de uma carroça levando-a para uma calçada.  

Angélina: - Boire, c’est une bien méchante accoutumance, Survenant. 

Survenant: - Je le sais bien, mais… ça enleve tout ce qu’on a sur le coeur. 

Angélina: - Si t’as de l’ennui, garde pas ça en toi. C’est mauvais. [Pausa] Me cachês-tu de 

quoi, Survenant?  

Survenant, sorridente: - Bien, non, ma noire.  

Angélina: - Quand les gens nous disent des méchancetés, faut pas se déconforter, c’est leur 

âme à eux autres qui noircit.  

[Câmera em close]  

Survenant pensativo: - T’as connu bien des tristesses, Angélina.  

(O sino da igreja bate)  

Survenant continua: - Mais, t’as pas toujours un démon qui te rappelle que... que t’es pas à la 

bonne place.   

[Close em Angélina] 

Angélina: - Écoute-le surtout pas. Il pouvait t’arriver de malheur. 

Survenant ri. Retira um presente do bolso e o entrega a Angélina. Ela se surpreende ao ver 

que é um colar feito de conchas do mar.  

Angélina: - Eh, ça vient pas de par icitte, ces petits collimaçons-là. 

Survenant: - Non, c’est de coquillages de mer. Je l’ai eu d’un marin qui revenai des Antilles.  

Survenant coloca então o colar no pescoço de Angélina. Os dois sorriem um para o outro.  

Survenant elogia: - T’es belle.  

Angélina  agradece: - Merci. 

Ele então oferece-lhe o braço, ela cruza o seu com o dele e os seguem como um casal.  
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(A cena é bricolada à outra).  

(1h41’30’’)  

 Survenant e Angélina passeiam de canoa pelo Chenal. Ela está feliz e comenta a beleza do 

lugar: - Tu trouves pas que as sent le miel, Survenant? [Pausa] Je sais pas ce qui se passe 

dans le monde, mais j’ai jamais vu l’eau du Chenal aussi brillante, les feuilles de lierre aussi 

vertes.  

Survenant está pensativo. Angélina percebe e pergunta: - À quoi tu jongles?  

Survenant: - Ah, je me disais que... je suis jamais reste aussi longtemps quelque part. Avant, 

quand je restais um mois à um endroit c’était en masse. 

Angélina, esperançosa diz: - Le Chenal serait-tu venu à boutte de ton démon?  

Survenant, galante: - Peut-être bien.  

Os dois sorriem.  

Angélina continua: - Depuis un certain temps, j’ai dans l’idée une chose qui te déplaira pas. 

L’harmonium... je veux le changer pour un piano. 

Survenant contente: - Ah! C’est pas une mauvaise idée. Ah! Ah! 

Angélina (tentando convencer Survenant a casar-se com ela, porém envergonhada): - Je 

voulais aussi t’apprendre que ... que mon père est prêt à passer la terre à mon nom.  

Survenant, despretencioso: - Ça change quoi? 

Angélina, triste: - Celui qui me prendra pour femme sera pas tant à plaindre.  

Survenant, carinhoso: - C’est vrai, Angélina. Mais pas à cause de la terre.  

Angélina sorri. Os dois continuam o passeio.  

A cena é bricolada à seguinte.  

(1h43’54’’)  

Em seu quarto, Angélina se despe, preparando-se para dormir. Ela cantarola a música que ela 

cantara junto com Survenant. Uma música lenta tocada ao piano demarca a feminilidade de 

Angélina que aparece agora mais bonita, mais sensual. Angélina observa seu corpo refletido 

no espelho. Sentindo-se atraente, ela observa seu colo. Abre a blusa e contempla seus seios. 

[A câmera é discreta nesse momento. Mostra diversas imagens de Angélina num mesmo 

quadro, deixando como plano de fundo a imagem dela nua refletida no espelho].  

Angélina toca seu corpo. Já vestida com sua camisola, senta-se na cama e olha seu pé 

defeituoso. Pela primeira vez, sua deficiência não a incomoda. Ela sorri e imagina-se 

dançando com alguém. Ela rodopia feliz sobre seu pé doente. 
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A cena bricola com a seguinte.  

(1h45’40’’)  

Nu, no sótão da casa dos Beauchemin, Survenant levanta e vai olhar pela janela. A cena é 

escura. A música que acompanha a cena anterior continua nesta cena. A câmera mostra 

Survenant de vários ângulos. A música pára. A câmera corta.  

(1h46’17’’)  

No quarto do casal, Phonsine e Amable se preparam para dormir. Sentada na cama, Phonsine 

está preocupada. Amable a estranha e pede que ela apague a vela: - Tu souffles pas ta 

chandelle? - Phonsine resolve falar: - J’ai quelque chose à te dire avant.  

Amable suspira como que irritado e se põe a escutá-la.  

Phonsine: -  Je pense que je suis partie pour la famille, Amable.  

Amable, espantado: - Voyons donc, Phonsine. Que c’est que tu dis là?  

Phonsine: - T’as bien entendu. 

Amable senta-se e começa a chorar dizendo: - Le père aura pas le choix de me respecter si je 

lui donne un Beauchemin. 

Por precaução, Phonsine pede segredo: - Bien, on le dira pas tout de suíte. Ça va être notre 

secret jusqu’à temps que ça paraisse. Tu imagines la surprise! 

Amable concorda: - Astheure, Il n’y a plus un étrange qui pourra prendre notre place, ma 

Phonsine. Personne.  

E pela primeira vez, os dois se acariciam.  

SEQUÊNCIA 13 

(1h47’46’’)  

Em Sorel, todos os transeuntes se surpreendem com a chegada de um carro (um cheval 

mécanique). O motorista buzina. Survenant e Joinville se aproximam, este, eufórico com a 

novidade. Do outro lado da rua, uma criança se distancia da mãe para ver o carro. A mãe 

aconselha: - Va pas trop loin, Isidore.  

Uma multidão começa a rodear o carro. Todos querem ver e tocar o cheval mécanique. O 

proprietário pede que as pessoas se afastem. Em plongé, vemos os homens abrirem o carro.  

Ali perto, Survenant e Joinville conversam sobre o carro.  

Joinville: - Que c’est que c’est ça, cette machine là? 

Survenant: - Un cheval mécanique.  
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Ao lado deles estão Amable e Beau-Blanc, pasmos.  

Survenant: - Ça avance tout seul. 

Beau-Blanc, impressionado: - Ouais?! 

O dono mexe no carro, enquanto a multidão observa.  

Survenant: - J’en ai vu qui ressemblaient à ça, dans les vieux pays.  

Joinville: - Ah, oui? 

Gérard de Maska chega em sua carroça: -  Wo, Wo!  

Ao ver a aglomeração, pára a carroça e desce.  

Ao mesmo tempo vemos em segundo plano o dono do carro pedir licença às pessoas em 

redor. Ele é um jovem, bem vestido. O rapaz gira a manivela do carro, o motor faz um 

estrondo tão grande que assusta a todos, inclusive ao cavalo de Gérard, que relincha.  

Em câmera lenta, vemos Survenant atento e preocupado com a criança (Isidore) que está 

próxima ao cavalo. Survenant prevê a ação do animal, que sai correndo em direção ao garoto.  

Ouve-se o grito da mãe: Isidore! 

Survenant corre em direção ao cavalo para tentar contê-lo. Forte e corajoso como de hábito, o 

estrangeiro consegue parar o bicho e salvar a criança. Todos testemunham a cena.  

Já em câmera normal, a mãe corre para abraçar seu filho: - Isidore, t’es-tu correct? – Ela 

agradece a Survenant: - Ah, merci beaucoup. Merci beaucoup l’étranger, merci. – retirando a 

criança dali. [Em nossa leitura, essa passagem é uma metáfora para dizer que os estrangeiros 

seriam os salvadores do futuro da sociedade quebequense. A criança aí simboliza o futuro das 

gerações.] 

Survenant responde à mulher: - De rien. – Ele passa, então, a ser o centro das atenções.      

Gérard, agradecido diz: - T’as sauvé mon attelage, Venant.  

Survenant: - Bien là, j’ai pas fait ça pour ton attelage, là, gros casque. (risos) 

Gérard, que tempos antes fizera comentários sarcásticos a respeito do estrangeiro, agora o 

cumprimenta, oferecendo-lhe sua bebida: - Ah, quand même.  

Survenant prova da bebida e sua reação é de surpresa: - C’est pas pour les castiches, ta 

bagosse! (risos) 

Ele oferece a bebida a Joinville, que agradece. Joinville cospe a bebida tão logo a coloca na 

boca. Todos riem.  

Gérard convida a todos para uma rodada. O grupo de homens seguem para o bar Saint-Ours.  
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(1h49’56’’) 

Os homens brindam a Survenant.Beau-Blanc diz: - T’es un gars du Chenal, astheure. T’as 

trouvé ta place, Survenant. [Survenant é agora considerado um igual] 

Amable logo adianta: - Wo, ambitionne pas. 

Gérard: - C’est au tour du plus riche à offrir une tournée.  

O mais rico é Joinville Provençal que, bêbado, concorda: - Ah, oui, c’est bon! C’est moi, ça?! 

Os homens esperam. Joinville diz estar sem dinheiro: - Je n’ai plus un sou vaillant! 

Beau-Blanc relembra a Joinville: - T’as pas vendu, au petit phare, toi, à matin, Provençal? 

Joinville: - Oui, oui. Au petit phare. – O jovem então retira um maço de notas de sua sacola e 

todos aclamam. Festivo, ele ainda diz: - La traite pour tout le monde. Novamente os homens 

aclamam.  

Dos fundos do bar, Acayenne grita: - Compte sur moi, mon homme! 

Survenant (com sotaque inglês) acrescenta: - T’es Sport, Provençal. 

Amable, detestando tudo, critica: - Vous avez pas honte? Lui faire dépenser l’argent de son 

paternel? 

Os homens ficam tímidos.  

Survenant continua: - Ah, laisse faire ça, Joinville. Pour te dédommager, là, je vais te montrer 

comment regarder le double. Tu sais, tes poules, l’hiver, sit u veux qu’elles pendent, là… 

Amable interrompe: - Hé, hé, Survenant! Livre pas tes secrets, là. Puis oublie pas que c’est 

nous autres qui te gardent. [Amable teme o enriquecimento alheio] 

Survenant ri cinicamente e diz: - Ce qu’on donne, Amable. C’est jamais perdu. Ce qu’on 

donne à um, um autre nous le redonne d’une autre façon.  – Ele começa a contar mais uma de 

suas histórias: - J’ai connu um matelot nègre qui jetait toujours la première tranche de pain 

qu’il recevait à l’eau. Il disait que, dans um naufrage, c’était grâce à um goéland s’il était 

pas mort de faim. Cast your bread! 

Joinville: - Hein? 

Ninguém entende a expressão em inglês. Survenant então explica: - Bien, jette ton pain. Jette 

ton pain.  – Todos entendem e riem.  

Joinville começa a chorar: - Je te dis que c’est beau ce que tu racontes là, Survenant.  – 

Survenant ri, os outros ficam sérios.  

Joinville pede que ele repita: - Parle encore. Recommence ce que tu viens de dire, là, j’ai pas 

tout compris.  
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Amable se levanta, pegando-o pelo braço: - O.K., C’est assez, Joinville, là. Viens-t’en, on 

retourne au Chenal. 

Joinville se revolta: - Non, non, non. Recommence ce que tu viens de dire, là. La tranche de 

nègre, là. – Todos riem, inclusive Survenant.  

Acayenne chega trazendo duas cervejas. Amable se retira. Acayenne atende aos clientes: - 

J’arrive, me voilà. Me voilà. 

Joinville, desesperado, suplica: - Emmène-moi sur la mer, Survenant. On va prendre le 

premier bateau, hein? Puis je… je connais mes noeuds, astheure. (Mostrando-os a 

Survenant). Je suis prêt.  

Survenant fica sério.  

Joinville continua: - Je veux voir le monde aussi Survenant. Je veux voir le monde aussi… 

Survenant. 

Todos se compadecem.  

Surpreso e ao mesmo tempo preocupado, Survenant consola o amigo dando-lhe tapas no 

ombro. Para mudar o clima de tristeza, Gérard começa a rir, seguido dos outros. Todos 

brindam.  A cena é cortada.  

(1h52’58’’) 

Musica lenta ao fundo.  

É tarde, mas Angélina ainda espera a visita de Survenant. Ela coloca uma lamparina perto da 

janela onde costuma se sentar. É o seu sinal para o estrangeiro.  

(1h52’27’’) Nos arredores da casa dos Beauchemin, Survenant poda a árvore para retirar a 

madeira. Amable trabalha com a habitual lentidão. Todo arrumado, Didace passa pelos dois 

em sua carroça e diz a Amable, que o interroga com o olhar, que está indo a Sorel na loja de 

ferro, o que Amable estranha. Survenant (condescente) brinca: - Vous saluerez l’Acayenne de 

ma part, père Didace? Didace fica encabulado.  

Amable, já não suportando mais a intimidade entre os dois, começa uma discussão com 

Survenant: - Si je me retenais pas, je te ferais payer tout ce que tu m’as volé, toi.  

Survenant fica sério e responde: - Je t’ai pas quelque chose, moi, Amable?  

Amable aumenta o tom: - T’as pris ma place comme le garçon de la maison! Depuis 

l’automne que tu fais la loi au Chenal du Moine, que tu dépenses notre argent. Puis là, le 

père, là... On le saura peut-être jamais, la fin de ce que tu nous as pris, toi. 

Survenant calmamente diz: - T’es l’héritier, Amable. T’as besoin de rien pour avoir le respect 

de tout le monde.  
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Amable: - Toi, t’as juste à raconteur des chimères. T’as le vrai don de tout prendre, avec l’air 

de donner mer et monde! – E joga-lhe o machado que tinha nas mãos.  

Survenant fica bravo, mas logo se recompõe: - Je donne ce que j’ai. Toi, tu te vantes de 

donner les miettes de ta table, mais tu donnes jamais rien.  

Amable, enfurecido: - Ah, oui? Bien, sans nous t’aurais mangé rien que du rat! 

Num rápido movimento, Survenant avança sobre Amable, porém se controla. Amable está 

amedrontado. 

Survenant, altivo, diz: - Ton malheur, Amable, c’est que t’aimes pas la vie. Puis ça, bien Il y a 

rien pour changer ça. Ni la terre, ni la femme qui t’aime, ni meme le nom que tu portes si 

fièrement.  

Amable: - Oui, c’est pas donné à tout le monde, hein? Il y en a qui sont prêts à le renier, leur 

nom... Hein, Survenant? 

Survenant: - Quan bien même que je partirais, t’aurais jamais rien de plus, puis rien de moins 

que ce que t’as là.  

Amable: - Ouais, bien c’est quand ça? Après ton mariage avec Angélina, hein! 

(Uma música demarca a tensão) 

Survenant, furioso, avança sobre Amable que, de susto, cai no chão. Survenant o encara 

fixamente, dizendo: - Mon amitié pour Angélina, ça regarde à personne! 

Survenant vira-se tentando se controlar, mas num ataque de fúria, pega o machado de Amable 

e crava-o na terra. Amable assiste tudo com pavor.  

(A cena é cortada rapidamente) 

 (1h56’19’’)  

Em Saint-Ours, Didace conversa com Acayenne. Os dois estão à mesa, bebendo:  

Didace: - Que c’est que tu faisais sur l’eau? 

Acayenne: - Surtout la cuisine. Avec les fourneaux, au grand air, c’était une belle vie.  

(A camera segue deslocando lentamente, da esquerda para a direita, partindo da parede para a 

sala onde estão Didace e Acayenne.) 

Didace: - Pourquoi c’est faire que t’es descendue à terre?  

Acayenne, com sotaque crioulo responde: - La barge a brulé. Mon mari, Dieu ait son âme, a 

péri corps et biens. Et moi, bien j’ai sauté à l’eau, la robe en feu. (Ela mostra-lhe a cicatriz 

em seu braço). 
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Didace olha aquela cicatriz com respeito.( A câmera está em plongé.) Didace beija 

carinhosamente a marca deixada pelo fogo .  

Em close, a câmera mostra os dois. Acayenne ri com charme para Didace, que retribui com 

um sorriso. Ela faz um comentárieo: - T’es plutôt bel homme – e Didace ri envaidecido. Os 

dois se entreolham e brindam. [Ali começaria uma outra história de amor, dessa vez entre um 

habitante e uma estrangeira].  

Corta. 

SEQUÊNCIA 14 

(1h57’19’’)  

Estão todos os habitantes do Chenal reunidos na casa dos Beauchemin, sentados ao redor da 

lareira, onde Pierre-Côme Provençal acende seu charuto/cachimbo. O chefe da paroise 

pergunta a Amable: - Comme ça, ton père est encore à Sorel?  

Amable dá uma desculpa: - Oui, il a parlé d’attendre un arrivage de semences.  

Laure Provençal questiona: - Il nous semble qu’il serait revenu à l’heure qu’il est?  

Amable olha para Phonsine e depois para Pierre-Côme, que diz: - Pour moi, l’Acayenne 

attend des semences elle itou.  

(Close em Survenant, que olha pela janela.) 

Phonsine pergunta: - D’où elle vient, pour s’appeler de même?  

[O nome Acayenne lembra a região da Acádia. Isso fica explícito na passgem a seguir.] 

Provençal explica: - De part em bas de Québec, là. Quelque part dans le golf, là. Elle est 

arrive sur la barge qui a brulé, l’été dernier.  

Laure Provençal chama a atenção das moças: - Faites attention qu’elle vous plume tout 

vivants. Surtout, fiez-vous-y pas.  

Survenant os enfrenta [Momento chave da narrative, ilustra o embate entre o Eu e o Outro]: - 

Comme de raison, une étrangère, c’est une méchante.  

Laure: - Qu’elle retourne donc dans son pays.  

Phonsine: - Pourquoi c’est faire qu’elle est pas restée chez eux, cette Acayenne-là? 

Amable acrescenta: - Maudits étrangers.  

Survenant (voltando-se para os habitants, irritado): - C’est ça. Tirez-les donc tous un après 

l’autre, eux qui sont pas du Chenal du Moine! Vous savez pas ce que c’est d’aimer voyager, 

puis voir du pays. Pour vous autres, le monde finit à Sorel.  
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(Os habitantes escutam.) 

Provençal reage: - Tout ce qu’il y avait à voir, on l’a vu.  

Survenant ri cinicamente e diz:  - Aussitôt qu’un oiseau un peu dépareillé vient qu’à passer 

dans le ciel, vous em parlez pendant des années. [Survenant critica o pensamento provinciano 

dos habitantes] 

(Angélina percebe algo diferente no tom da voz de Survenant). 

Survenant continua: - En vérité, vous êtes pas en peine. Vous aurez juste rien vu de votre 

vivant.  

Amable (em close): - Chante toujours, Survenant. Nous autres, on est bien comme on est.  

Pierre-Côme Provençal: - Les Grands-Dieux-des-routes, ça crève comme des chiens, la face 

dans la vase, sans um bout de prières! 

Vincent Provençal acrescenta: - Bien dit, le père. 

Joinville se levanta contra: - Il y a des chemins en fleurs, puis Il y a pas de vase sur l’océan.  

Laure corrige seu filho: - Mêle-toi pas de ça, Joinville. Ton père sait de quoi il parle.  

Survenant, nervoso, diz: - Continuer de parlotter, mais Il y a personne icitte qui sait qu’il va 

mourir de as belle mort, personne! (Close em Survenant, em Angélina e depois em Joinville 

para retornar a Survenant [esses são os três estrangeiros do Chenal, aqueles que não aceitam o 

provincianismo dos habitantes]) 

Survenant continua: - Je vais peut-être rendre l’âme au fond d’um fosse, mais les yeux au ciel 

(ele levanta a cabeça), fier comme um roi de partir voir um dernier pays.  

Amable insiste: - Pour une fois, Survenant, t’auras pris la bonne route. 

Os outros rien, exceto Angélina e Joinville.  

Survenant: - Never mind. 

Angélina preocupa-se. Survenant a olha tristemente e sai. Ela fica desolada. Survenant anda 

pelos arredores da casa. Decidida, Angélina vai atrás dele, o que surpreende aos moradores do 

Chenal. Joinville quer segui-lo, mas vê-se impelido pelos olhares dos outros.  

Survenant está sentado na plataforma do rio. (A cena é bastante escura). Angélina chama por 

ele, que vira-se ao ouvi-la, indo ao encontro dela.  

Survenant: - Angélina! 

Angélina: - Je te cherchais.   

(Os dois estão frente a frente agora.)  
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Angélina: - Tu n’es plus le même homme, Survenant.  

Survenant, em meio ao breu da floresta: - Pourquoi tu dis ça? 

Angélina: - Ta voix sonnait étrange, tout à l’heure, quand tu parlais devant le monde.  

(Survenant está confuso e não quer encarar Angélina.) 

Angélina: - Il y a de quoi qui te mine? 

 

Ele caminha pela floresta, pára, volta-se para Angélina e diz: - Tu sais ce que j’ai Angélina. 

Tu l’as toujours su.  

Ela insiste, indo em sua direção: - As-tu besoin  d’argent? Je pourrais encore t’en avancer.  

Survenant, rejeitando: - Arrête, Angélina! 

Angélina justifica: - Tu nous as assez aidés, on te doit bien plus que ça.  

Survenant, decidido: - Non, Il y a personne qui me doit rien, puis je dois rien à personne.  

(A câmera vai se aproximando) 

Angélina começa a desistir: - Je le sais bien.- e chorando, declara: - Mais moi, je voudrais 

tout te donner. Tout. 

Survenant, emocionado: - T’as tellement un grand coeur, ma belle noire.  

(A música triste que acompanha o diálogo vai aumentando aos poucos, à medida que a 

conversa evolui para o rompimento entre os dois. A câmera agora está em close.) 

Angélina suplica: - Si t’as du sentiment pour moi, Survenant...oblie la route.  

Ela chora. Os olhos de Survenant estão repletos de lágrimas.  

Survenant: - Rentre vite, ma chérie, là. Tu vas attraper du mal.  

Angélina, desesperada: - Écoute ton coeur, Survenant. Pas ton démon! – e continua a chorar.  

Survenant pede que ela não chore: - Pleure pas, mon ange – tocando-lhe o rosto.  

Angélina revolta-se: - Si c’est ta volonté de repartir tout seul sur les routes, arrête tes 

accroires. Brise-moi le coeur d’um coup sec! Va-t’en! 

Ela vai se retirar, quando Survenant a toma em seus braços, agarrando-a com força e desejo. 

Os dois se acariciam. Ela quer virar-se para Survenant, que com as mãos indica que não quer 

que ela olhe para trás. Survenant então diz: - Pardonne-moi, Angélina.  



159 
 

A moça entende que ele vai partir e fica aos prantos. Survenant se afasta indo em direção ao 

rio. Quando ela vira, ele á partiu. Ela continua a chorar e, sem ter mais o que fazer, sai do 

lugar.  

Corta. 

SEQUÊNCIA 15 

(2h06’21’’) 

No dia seguinte, pela manhã, Didace chega em casa e encontra a porta aberta. Ele entra, fecha 

a porta e aos gritos acorda a família: - Levez-vous, bande d’emplâtres! Il y a de l’ouvrage! 

(Didace voltara a sua boa forma de trabalhador). Ninguém responde. Ao pé da escada, ele 

grita: - Holà, Survenant! - Sem resposta, murmura -  Que c’est qu’il fait, lui?  

Didace olha pelas janelas, estranhando o silêncio de Survenant. Chama então por Amable, que 

logo sai do quarto para atendê-lo.  

Didace quer saber quem deixara a porta aberta: - Lequel de vos trois a laissé la porte ouverte, 

hier au soir?  

Amable, ainda sonolento, responde: - Ça doit être le Survenant, Il est rentré le dernier.  

Phonsine sai do quarto.  

Didace estranha que Survenant não esteja acordado: - Que c’est qu’il brette si tard, lui, à 

matin? Il a pourtant pas coutume.  

Phonsine se propõe a acordá-lo: - Je vais aller le chercher – ela sobe as escadas e grita: Il est 

parti! - Didace preocupa-se. Phonsine desce e repete: - Le Survenant est parti, parti pour de 

vrai.  

Didace não quer acreditar: - C’est pas vrai! 

Phonsine explica: - Son paqueton n’est plus là. Il est parti, sans demander son reste. 

Didace fica atordoado.  

Amable, contente, acrescenta: - Un vrai sauvage! Ce Survenant-là est presquement pas du 

monde. C’est pire qu’un chien errant, je vous l’ai toujours dit.  

Didace, irritado, retruca: - Ah, never mind! [Prova do processo de transculturação entre o 

habitante e o estrangeiro].  

Ao dizer isso, Didace surpreende a Amable e a Phonsine.  

Didace sobe as escadas revoltado. Amable o observa. No sótão, Didace olha com nostalgia e 

tristeza o outrora quarto de Survenant. Ele senta-se na cama que onde o estrangeiro dormia. 
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Embaixo, na sala, Phonsine pergunta a Amable: - Ce serait peut-être le moment de lui 

annoncer la grande nouvelle? 

Decidido, Amable concorda com a cabeça e sobe para contar ao pai. 

Close em Didace, que está desolado.  

Ao subir, Amable estranha a expressão do pai e chama-o: - Le père! 

Didace olha par ao filho, que não consegue dizer uma só palavra dada a tristeza do pai.  

Novamente a música triste ressoa.  

A cena bricola na seguinte. 

(2h9’28’’) 

Angélina está sentada em sua cadeira de balanço, olhando pela janela.  

Seu pai comenta: - T’as laissé mourir le poêle, fille. 

Angélina, em completa tristeza, diz: - Je l’aurais suivi comme son ombrage, s’il me l’avait 

demande. Mais il m’a jamais rien demandé.  

Seu pai ouve tudo, preocupado. 

Angélina continua: - Mais s’il avait agi autrement, j’aurais pas refusé.  

Os dois se olham. 

Angélina ainda diz: - C’est-tu péché [Sais-tu pêcher?] quand une fleur veut se tourner vers le 

soleil?  

David Desmarais abaixa os olhos sem saber o que dizer, nem o que fazer. Ensaia um passo, 

mas é impelido pelas palavras da filha, que chorando diz: - Il était si vaillant. Si beau à voir, 

la tête haute, la crinière en feu. Il me semble que j’entends son grand rire s’égrener sur les 

routes, pareil comme les sons des cloches.  

[A comparação do riso de Survenant ao som dos relógios ilustra o pensamento de que é tempo 

de mudar, de abrir-se ao outro, é tempo de acordar para uma nova realidade].  

Angélina olha para o pai, que vê sua tristeza e que, sem saber o que dizer, sai pela porta.  

Ao som de uma clarineta, Angélina visualiza Survenant em pé ao seu portão. Ela o imagina 

sorrindo e fecha os olhos para reconfortar-se. Mas ao abrir os olhos, cai em si. Ela então 

apaga a luz do candeeiro que habitualmente permanecia acesa à sua janela.  

(A luz se apagou. Sua luz se apagou. Angélina volta à escuridão. Angélina, assim como 

Didace, volta ao estado de luto.)  
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[Podemos ver nisso uma metáfora para l’Ère des Ténèbres; ou La Grande Noirceur]. 

A câmera vai se afastando da janela, que agora está fechada. Angélina olha seu pai lá fora, 

retornando ao trabalho. A câmera então desloca para o céu. Cenas bricoladas. 

(2h13’24’’) 

A pé, com suas sacolas penduradas (Survenant antes tinha apenas uma?) ao ombro e sua 

pequena bengala, Survenant sai do Chenal du Moine pela mesma estrada que o levou até lá. 

Novamente, vemos a cruz que marca a encruzilhada [como se todos os caminhos fossem 

bons]. Survenant olha para os dois lados da estrada e decide seguir por aquela onde o Sol 

nasce, onde ele brilha mais forte. É a mesma estrada que o trouxe ao Chenal.  

A cena escurece, com flores d’érable caindo do céu. 

 

SEQUÊNCIA 16 – Apresentação da ficha técnica 

Érik Canuel dedica o filme ao seu pai: “À mon père. Pour m’avoir transmis le désir et la 

passion de créer”.   

[Início de mais um processo de tradução intersemiótica] Acompanhados da música Comme 

une plume au vent, criada por .... exclusivamente para o filme, são apresentados de cima para 

baixo os créditos do filme. O filme teve incentivo financeiro de: 

1. Telefilm Canada 

2. Governo Quebequense através da SODEC (Société de Développement des Entreprises 

Culturelles - Québec) 

3. Radio Canada Télévision 

4. Fonde Logico de Développement d’émissions 

5. Gouvernement du Canada 

6. SE – Super Écran 

 

O filme foi desenvolvido com a ajuda da “Astral Media” e com a colaboração e distribuição 

no Canada por: Alliance Atlantis Vivafilm; Guy Gagnon e Patrick Roy.  
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Ficha Técnica 

 

Produtores: Claude Veillet; Jacques Bonin; e Lucie Veillet (produtora associada) 

Cenários e diálogos: Diane Caillier 

Ilustrações dos genéricos (que introduzem o filme): Frédérique Back 

Direção de fotografia: Bernard Couture C.S.C. 

Criação dos ambientes (décors): Normand Sarrazin 

Figurino Francesca Chamberlane 

Montagem: Jean-François Bergeron 

Música original: Michel Corriveau e Robert Marchand; interpretação de  Sylvain Cossette 

Direção geral: Érik Canuel. 

 

Elenco 

 

Le Survenant: Jean-Nicolas Verreault 

Angélina Desmarais: Anick Lemay 

Didace Beauchemin: Gilles Renaud 

Amable Beauchemin: François Chénier 

Phonsine Beauchemin: Cathérine Trudeau 

David Desmarais: Germain Houde 

Pierre-Côme Provençal: Pierre Collin 

Laure Provençal: Pierrette Robitaille 

Odilon Provençal: Patrice Robitaille 

Joinville Provençal: Hugolin Chevrette 

Vincent Provençal: Vincent Guillaume Otis 

Lisabel Provençal: Marie France Monette 

Cathérine Provençal: Stéphane C. Blais 

Beau-Blanc De-Froi: Nicolas Canuel 

Jacob Salvail: Gaston Carron 

Bedette Salvail: Marie-Lyse Laberge Forest 

L’Acayenne: Dominique Pétin 

Gérard de Maska: Jean-François Boudreau 

Paulo Marin: Frédérique Desager 
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Mike l’Irlandais: Christopher Heyerdail 

Père De-Froi: Richard Barrette 

Mère d’Isidore: Julie Carron 

Isidore: Jeffrey Longpré 

Mãe de Angélina (photo): Béatrice Picard 

 

 

  


