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No Canadá, a emergência de um nacionalismo autóctone que iria questionar 

o dualismo fundado nos chamados mitos fundadores da canadianidade - dois 

povos, duas culturas de base branco-européia - é observada em vários 

movimentos indígenas, a partir dos anos cinqüenta. Através de um lento processo 

de construção de suas organizações, as primeiras nações iriam dar visibilidade, 

tanto no plano  local quanto no plano internacional, às reivindicações por 

autonomia e cidadania. (JENSON: 1980) 

Desde o início, o índio seria alijado do projeto de construção de uma 

civilização nas Américas. E, mesmo sendo elemento chave para o êxito da 

ocupação européia nos vastos territórios canadenses, na medida em que a 

sobrevivência dos europeus só se tornaria possível não apenas graças à usurpação 

dos territórios indígenas, mas também pela incorporação de algumas técnicas 

básicas dos autóctones, notadamente das raquettes para a locomoção sobre a 

neve; das canoas de cortiça, fáceis de carregar aos ombros e deslizando com 

rapidez sobre as águas, além de vestimentas e alimentação para longos períodos 

de inverno glacial.  

Os povos indígenas seriam vistos como  portadores da estranheza e da 

alteridade, seres que reenviariam, pela sua carga simbólica, às zonas sombrias de 

uma presumida infância da humanidade, onde os homens, vivendo a chamada 

economia da abundância��  independentemente do nível de desenvolvimento de 

suas forças produtivas, fundamentavam sua vida social na propriedade comunal 

da terra e nas diversas formas de trabalho coletivo. O olhar europeu catalogava o 

indígena como inferior : suas crenças eram entendidas como fantasias infantis, 

suas verdades eram inconvincentes, posto que baseadas no mythos (CLASTRES: 

1978; SILVA: 1996) 



 

É verdade que a reação diante da alteridade faz parte da própria natureza 
das sociedades - que, em diferentes épocas - reagem de formas específicas diante 
do contato com culturas diversas gerando o estranhamento diante de costumes 
outros. No entanto, as exacerbações do etnocentrismo, constituem-se em 
prerrogativa da civilização ocidental após a formação do Estado-nação (CLASTRES, 
1982; THOMAZ, 1996). 

 

A constituição do Estado -nação representará, na análise de Pierre Clastres, a 

base da sedimentação da prática etnocidária e nisto residiria a diferença 

fundamental entre o etnocentrismo como característica das sociedades humana s- 

logo, também, daquelas ditas “primitivas” ou autóctones - e a postura de 

intransigência diante do Outro que deverá ser reduzido ao mesmo, 

desembocando, portanto, na dissolução do múltiplo no Um
�

 

 

[ ...]O aparecimento do Estado realizou a grande divisão tipológica entre selvagens e 
civilizados e traçou uma indelével linha de separação da qual tudo mudou, pois o Tempo se torna 
História[ ......]  somente uma convulsão estrutural, abissal, pode transformar, destruindo-a como tal, 
a sociedade  primitiva: aquilo que fez surgir em seu seio, ou do exterior, aquilo cuja ausência 
mesma define essa sociedade, a autoridade hierarquia, a relação de poder, a dominação dos 
homens, o Estado. (CLASTRES:1982, p.140-1) 

 

Apreendidos numa estereotipia negativa, os índios americanos se 

ressentiriam longamente da ausência de uma literatura que lhes concedesse, no 

plano ficcional, o respeito e a importância que, nos planos social e político, 

buscavam construir  com o apoio da comunidade internacional, lutando contra as 

resistências locais e as próprias divisões internas em suas respectivas nações ou 

tribos. 

Se a literatura não representa o mundo  real, no entanto, cabe a ela o 

decisivo papel de colaborar para a construção de uma certa realidade imaginária, 

forma privilegiada de representação simbólica. Desta forma, é sobretudo através 

da literatura que se difundem e em seguida são afixados os valores definidores de 

uma cultura. De fato, o texto ficcional é sempre mediático e assim ele propõe, 

pela língua, uma certa imagem da sociedade, suscetível de alimentar as reflexões 

sobre a nacionalidade, logo sobre a alteridade. (PAGEAUX:1987) 



Embora, segundo BOUDREAU (1993),  no Canadá, somente a partir dos anos 

setenta é que se pode, de fato, falar de uma literatura ameríndia, produzida por 

autóctones, pois até então, a figura do ameríndio comparecia ora como 

personagem secundária ou como antagonista, seja na chamada literatura escrita 

ou nos tele-teatros ou tele-romances, no entanto, em 1960, Yves Thériault 

publicaria Ashini, que se constitui num verdadeiro libelo contra os essencialismos 

e, conseqüentemente,  contra o nacionalismo de caráter dualista vigente. 

Yves Thériault reafirma, com Ashini, sua opção em povoar seus textos 

narrativos com personagens representativas de grupos sociais ou culturalmente 

periféricos ou marginalizados, isto “Bien avant que l’institution littéraire 

québécoise ne s’intéresse à l’Autre, aux Autres, aux minorités parmi nous et à 

toutes les formes d’écriture migrante maintenant à la mode, Yves Thériault 

marchant de son propre pas, au rythme qui était le sien, avait tracé le parcours et 

marqué le territoire.” (MAJOR:2000, p.   256).  

O talento esboçado em Contes pour un homme seul (1944) e que parece se 

confirmar com três romances sucessivos em 1951 (Le Dompteur d’Ours, Les 

Vendeurs du Temple et La Vengence de la Mer),  e já esboçado com  La Fille Laide 

(1950), confirma-se com Aaron (1954) para patentear-se com inigualável vigor, 

posteriormente, em Agaguk (1958) e sobretudo com Ashini (1960). 

       Alegando estar legitimado a fazê-lo, na medida em que teria realizado 

longas pesquisas de campo e também por uma suposta ascendência ameríndia, 

Yves Thériault coloca-se como porta-voz de um grupo étnico condenado à 

periferia social e política de uma sociedade que reivindicava o estatuto de 

sociedade distinta em relação ao conjunto da confederação canadense. 

   A Revolução Tranqüila surge como o momento em que , revisitando o 

pacto confederativo de 1867, busca-se afirmar o caráter de sociedade distinta, 

mesmo se minoritária do Quebec, assegurando-lhe garantias constitucionais da 

desativação do processo assimilatório implícito desde a conquista da Nouvelle 

France pelo Império Britânico e subjacente na própria formação do Canadá. 

(MORISSET, 1980). 



Alterando substancialmente a face de uma sociedade até então 

majoritariamente rural, os aparelhos de Estado acionam seus mecanismos para 

tornar o Quebec numa sociedade industrializada e, conseqüentemente, propõem 

um novo ethos a cada um dos indivíduos e ao conjunto da sociedade como um 

todo.  

O Quebec contamina-se dessa “febre de modernidade” que se constitui 

numa “necessidade histórica” das economias nacionais sob a batuta do capitalismo 

internacional. Assim, a orientação “para o futuro” transforma-se em moda e as 

pessoas se vêem compelidas a seguirem em direção a um futuro marcado pela 

idéia de “progresso”, com seus símbolos e rituais, todos querendo “atualizar-se”, 

pois 

 

[ ...] ]Quem quer então desempenhar adequadamente seu papel  não pode  permitir-se o 
menor atraso com relação à moda: tem de segui-la passo a  passo, tem de submeter-se a seu 
arbítrio, tanto no sistema consuetudinário geral quanto no vestuário ou nas esferas estéticas da 
vida[ ...]   Isto não implica em que a orientação para o passado tenha desaparecido inteiramente 
[ ...]Pode, ao contrário, ser até mesmo dominante nas camadas sociais em que o capitalismo 
penetrou apenas de modo relativo. É o caso, por exemplo, dos pequenos camponeses, ainda que 
mesmo aqui o fenômeno esteja em regressão.  (HELLER:1970, p.90) 

 

Na verdade, pode-se afirmar que estava em acionamento essa máquina 

etnocidária que os nacionalismos trazem consigo, em sua ânsia de a tudo 

homogeneizar, para permitir a livre expansão do capitalismo, trazendo em seu 

cerne a desmedida que se caracteriza pelo seu 

 

[ ...] regime de produção econômica, justamente o espaço do ilimitado, espaço sem lugares, 
no que diz respeito ao recuo constante do limite, espaço infinito da fuga permanente para diante. 
O que diferencia o Ocidente é o capitalismo, enquanto impossibilidade de permanecer aquém de 
uma fronteira: é o capitalismo como sistema de produção para o qual nada é impossível, senão ser 
para si mesmo seu próprio fim[ ....]A sociedade industrial, a mais formidável máquina de produção, 
é por isso mesmo a mais assustadora máquina de destruição. Raças, sociedades, indivíduos; 
espaço, natureza, mares, floresta, subsolo: tudo é útil,  tudo deve ser produtivo, de uma 
produtividade levada a seu regime máximo de intensidade. (CLASTRES,1982, p. 61   

 
 �Na região do Quebec, será sobre os territórios indígenas que será feita a 

exploração dos principais recursos naturais, dentre eles a água que servirá de 



fonte para a geração da eletricidade, através da construção de um dos maiores 

complexos hidrelétricos do mundo: Hydro-Québec. 

 Dentre os povos mais atingidos, os Montagnais e os Attikamekw, ambos 

encaminhando-se para a sedentarização e a subproletarização na medida em que 

conheceriam, desde as décadas de quarenta e cinqüenta, as transformações 

econômicas implementadas pelo branco sobre suas terras: primeiro com a 

exploração madeireira, depois com o processo de industrialização (alumínio, 

sobretudo) e, por fim, com a construção de barragens hidrelétricas que 

eliminariam as possibilidades de os autóctones encontrarem sua sobrevivência 

econômica na tradição da caça e da pesca (CHAREST: 1980). 

Portanto, é quando o Quebec e o Canadá, partilhando conjuntamente o 

sonho expansionista de conquista e dominar o Grand Nord - esse equivalente no 

imaginário canadense à Amazônia brasileira ( pulmão do mundo, fonte inesgotável 

de todas as riquezas minerais, fonte de equilíbrio ecológico, etc., é neste exato 

momento que Yves Thériault publica Ashini. 

Narrativa impregnada de um raro lirismo, protagonizada por um índio 

canadense da nação Montagnaise,  que clama contra a despossessão imposta pelo 

branco-europeu, seja ele anglófono ou francófono ou mesmo Québécois. Aliás, é 

sobre outro texto da despossessão, sobre Menaud, maître-draveur, de Félix-

Antoine Savard (ÉMOND:1988) que Thériault tece sua escritura, numa clara 

paródia ao chamado romance fundador da quebecidade. 

Se é verdade que, neste momento, os canadenses já não podiam mais ser 

chamados os “negros-brancos da América”, em comparação com os brancos dos 

Estados Unidos e da Grã-Bretanha, desde cedo melhor colocados na escala 

econômica, no entanto, os povos autóctones, repelidos para as periferias das 

cidades, ou confinados em reservas, condenavam-se a permanecerem na pobreza, 

vivendo na ameaça crescente da perda de sua identidade cultural. Na verdade, de 

antigos caçadores e pescadores milenares, os autóctones passariam à condição de 

sedentários e subproletários, diante das transformações econômicas operadas em 

seu território, muitas delas à sua revelia.  



Em Ashini, a personagem homônima do índio sexagenário,  desprovido de 

tudo, das terras, da cultura, da liberdade de locomoção, condenado à solidão pela 

perda da família, usurpado pelo colonialismo posto em funcionamento pelas 

metrópoles imperiais (FANON: 1957), essa personagem conhecerá esse vazio 

existencial que pode conduzir o homem à evasão mais completa, isto é, à perda 

da razão, condição necessária para que um indivíduo possa entrar no êxtase 

xamânico.  (CLASTRES, 1978) 

Com este recurso, o escritor oferece ao leitor uma personagem despida de 

marcas étnicas acentuadas, tornada idêntica ao Mesmo, respondendo a essa 

obsessiva busca pela identidade que move o pensamento eurocêntrico. Assim é 

que Ashini poderá receber do Tshe Manitout, esse Grande Espírito nascido do 

encontro das culturas (DELÂGE:1995), a missão de libertar seu povo através da 

renegociação de um novo tratado com o governo canadense. 

 

[ ...]Maintenant que j’étais libre, je me sentais habité par des êtres jusqu’ici silencieux, 
jumeaux de moi en quelque sorte, longtemps ignorés et qui  me pressaient d’accomplir quelque 
chose que je n’arrivais pas à saisir. Et soudain, un soir, tout m’apparu en un éclair. (AS:40) 
...[ ....]Et puis, en forme de question. Moi seul ? Était-ce donc là une tâche que le destin me fixait? 
Entreprise de Tshe Manitout peut-être, sortant de son silence par-devers moi, pour tracer une 
route à mes cheminements.   Ma résolution  fut prise ce soir d’hiver au bord du lac Ouinokapau. 
J’entreprendrais le long voyage vers les réserves. J’irais plaider ma cause et celles des miens. 
L’exaltation m’envahit, joie immense, présence de toutes les merveilles accomplies. (AS:43) 

Mon pays, le pays des Montagnais.[ ... ]  Les Montagnais ? Puisqu’il  n’était vraiment  le pays 
des Montagnais, quelque illusion que j’en puisse entretenir, puis cet Ungava, ce Labrador, cette 
Côte Nord, péninsule immense comme un royaume n’appartiennent qu’aux Blancs qui avaient déjà 
commencer à en user à leur guise en me refoulant et les autres jusqu’au délà de la rivière 
Pentecôte, au délà de la rivière aux Outardes et plus loin encore, pourquoi ne serais-je le 
libérateur? (AS: p.37). 

 

À viagem interior que o leva ao êxtase xamânico corresponderá essa outra 

peregrinação no espaço geográfico sobre rotas e caminhos conhecidos que, de 

certa forma, são revisitados por Ashini, o qual parece deles despedir-se num 

silencioso e melancólico adeus. 

Duas viagens determinantes, uma vez que a busca das lembranças vai 

possibilitar a recuperação não apenas da memória familiar, mas também ao 

resgate da memória coletiva de uma sociedade, simbolizada pelo tempo 



primordial. E, neste insólito percurso, como um errante da e na história em sua 

própria terra, Ashini faz o inventário, o balanço da sua história pessoal e de seus 

povo. É desta maneira que ele pode recuperar valores: a língua e as tradições e 

pode ainda exorcizar os fantasmas tão bem representados pela figura do 

colonizador: 

 
N’entendrais-je pas, à chaque tournant, à chaque accostage, à chaque tuée nécessaire le 

même cri que nous connaissons bien maintenant; “Va-t-en, maudit sauvage!” I l est des langues 
pures que l’usage aux colonies déforme. Je comprends qu’il existe là un phénomène d’accord. Aux 
peuples d’éloignement qui ont fait de la langue mère une douceur et une joie appartiennent le 
coeur doux et la pitié sereine. Aux usurpateurs, aux intolérants, la rêcheur d’une langue enlaidie et 
corrompue. “Va-t-en, Maudit sauvage”!  I l n’est point de langue douce que sache prononcer de tels 
mots envers ceux mêmes qui montrèrent durant des millénaires la figure de l’homme aux forces 
intinctives de la nature, qui parcoururent en maîtres bienveillants ces forêts sans jamais en 
décimer la faune, sans jamais incendier les arbres,sans jamais en violer les versants d’eau. Maîtres 
bons, adaptés à la nautre, incapables d’en désequilibrer le rythme. En ma langue, si étonnant que 
cela puisse paraître, il n’est pas de mot pour crier aux intrus: “Va-t-en, maudit Blanc!”. Peut- être 
aurait- il fallu inventer ces mots avant qu’il ne soit trop tard? Je ne les ai pas inventés, ni mes 
frères, et mes fils pas davantage. (ASH: p.25) 

 

Thériault joga com os pares opositivos ameríndio/natureza x 

branco/civilização, ameríndio/ecologia x branco/destruição ambiental, que 

sintetizariam a dicotomia de base roussoniana que põe em oposição o Selvagem 

(“essencialmente” bom) e o civilizado (corrompido pela sociedade). Mas, essa 

adesão ao mito do bom selvagem, essa defesa da natureza, esse deslumbramento 

pela chamada “harmonia” da natureza representa também uma perfeita estratégia 

do autor: a de recriar no texto narrativo a integração original do ameríndio com a 

natureza e, desta forma, o escritor recria também a antiga ligação do homem com 

a religiosidade, logo, oferece à sua personagem a possibilidade de se reintegrar no 

Grande Círculo da Vida, o qual pressupõe a interdependência entre todos os seres 

vivos no mundo. (BOUDREAU:1993, p.60-63). 

 Desta forma, Asihini consegue abolir as humilhações sofridas, pode liberar-

se dos constrangimentos da dominação colonial e escapa do projeto de 

aniquilamento imposto pelo Estado aos que se constituem no Outro.  



             Assumindo a função de liberar seu povo do jugo colonial, Ashini 

pretende  investir-se de uma autoridade inerente a poder de um chefe tribal. 

Estudos antropológicos mostram que, para as tribos americanas, são três as 

condições mínimas para o exercício da função de chefe: generosidade, o chefe 

deve presentear a tribo com produtos da caça e da pesca; deve ter o dom da 

oratória, pois a ele cabe convencer os demais do acerto das suas proposições e, 

por fim, deve ser um fazedor da paz, buscando eliminar os conflitos entre os 

membros da tribo. (CLASTRES: 1978) 

No plano ficcional, Thériault situa sua personagem num tempo intermediário, 

entre a guerra e a paz, pois, preocupado com sua comunidade, encarregando-se 

de defender seu povo e proferindo belos discursos que convêm a um chefe tribal, 

Ashini comporta-se como um verdadeiro chefe. E, desde o momento em que o 

escritor leva essa personagem a tomar para si a tarefa da libertação do seu povo, 

- que em si mesmo é política -- sabendo de antemão o desfecho de sua “epopéia”, 

Ashini  realiza a última condição, a da generosidade: ao invés de presentes, ele 

oferecerá sua própria vida em doação.  

Legitimado, portanto, pela tradição ameríndia, Asihini reivindica a 

renegociação com o Primeiro ministro canadense as condições para uma nova 

organização geopolítica do Canadá, inserindo, desta forma, no quadro dos 

chamados povos fundadores da canadianidade, um terceiro povo, o autóctone, até 

então rejeitado.  

 

Un espoir me vint, fou, magnifique. S’il acceptait la palabre? 
Si j’arrivais à lui  faire comprendre le bien que je voulais accomplir? Tiens, s’il venait ici, s’il 

voyait de ses yeux les femmes affaissées, les enfants tristes, les hommes sans gestes? S’il  réalisait 
du coup que ma demande ne rendait pas seulement aux Montagnais leur honneur,  mais au 
Canada entier un peuple neuf à ajouter aux autres, une richesse, un savoir, le recommencement 
d’une grande sagesse? (ASH: 84) 

 

A personagem thériaulsiana expõe assim o que se considera a dupla crise de 

consciência, uma vez que o Canadá não poderia separar a questão nacional da 



questão autóctone e esta seria indissociável da questão quebequense, uma vez 

que : 

 

[ ...]Cette double crise a toujours été lancinante et les politiques d’expansion territoriale et 

d’affermissement administratif au Canada ont toujours conduit à une reformulation des rapports 

franco-anglais, avec la mise en sourdine de la parenthèse autochtone. Mais voilà que la question 

de l’ intégrité du territoire au Québec et la question de l’autodétermination des nations pré-

canadiennes remettent directement en cause les fondements mêmes de la formation 

pancanadienne. À vrai dire, le Canada s’avère  l’ un des derniers espaces géopolitiques du 

continent à n’avoir point fixé, au XIXe. siècle, les modalités de sa formation nationale (MORISSET, 

1980,  p. 286). 

 

Realçando as glórias passadas e as incontáveis belezas, Ashini faz o elogio 

público da tradição indígena, tece loas à beleza e à riqueza da fauna e da flora, 

demonstrando a sabedoria da velha maneira indígena de ser. É desta maneira que 

a personagem procura demover o Primeiro-Ministro da política assimilatória, 

oferecendo-lhe a visão de um acordo entre os povos, utópica revisão de um 

tratado fundado generosidade humana. 

Hábil conteur, Thériault tece sua narrativa com elementos que indicam 

claramente a sua adesão a essa humana utopia da construção de uma sociedade 

igualitária onde os homens possam viver fraternalmente, fazendo-a corresponder 

à visão cosmogônica do universo indígena. 

Na inútil espera de inexistentes respostas às suas mensagens, Ashini vê 

realizar seu destino ao penetrar numa agonia semelhante à do Cristo. Na verdade, 

uma longa e angustiante espera de um acontecimento previamente conhecido e 

do qual ele não poderia escapar. Desta maneira, Thériault ressignifica a função do 

xamã indígena e, ao mesmo tempo, humaniza o papel do Cristo, na linha da 

teologia da libertação: o Cristo vivo encarnado  nos marginalizados, nos que são 

compelidos à periferia. 

E, dentre esta multidão de excluídos, o indígena, o autóctone expoliado. Por 

isso Ashini  se sacrificará, deixando-se pender de um poste. E, se por um lado 



pode parecer aos olhos do leitor um espantalho a figura que balança ao vento, por 

outro lado, pode também indicar uma releitura da crucificação. Simbolicamente, o 

rito sacrificial será feito na entrada da reserva indígena, espaço de degradação. 

 

J’ai accroché, au sommet du poteau de bois blanc, la bride du harnais d’aisselle que je 
m’étais fabriqué. Ainsi suspendu, mes pieds ne touchaient que difficilement le sol, et je ballais au 
vent du matin. Puis, avec mon couteau, j’ai tranché l’artère de mon poignet droit, et vitement 
ensuite celle du poignet gauche. En un flot rapide, dans le matin blême, toute la vie s’est écoulée 
de mon corps. (ASH: 98) 

 

É bem verdade que se pode dizer que o herói  thériaulsiano carrega as 

marcas de uma clara ocidentalização: ele próprio afirma desejar tonar-se um 

“messias”, na melhor tradição do cristianismo. Pode-se afirmar também que, ao 

levar seu herói à morte, o autor poderia estar duplicando as teorias que davam 

por certa a extinção lenta e progressiva dos povos ditos “primitivos” que não 

resistiriam à inevitabilidade do progresso (OLIVEIRA:1991). E, ao estruturar sua 

narrativa em catorze capítulos, número duplo do cabalístico sete, o autor opta por 

não operar com o número 4, este sim considerado sagrado pelas nações 

indígenas, uma vez que 

 

 “ Quatre est le chiffre sacré en Amérique. I l y a quatre directions sacrées, quatre couleurs 
sacrées, quatre races humaines, chacune avec sa vision sacrée, quatre âge de la vie  humaine 
(enfance, âge adulte, vieillesse et de nouveau enfance), quatre saisons, quatre temps de jours, 
eux aussi sacrés, [ ...] ” (SIOUI: 1989, p. 16). 

 
Thériault não faz mais do que ancorar sua narrativa sobre as bases da 

cultura dos povos indígenas da América do Norte, notadamente os Montagnais. 

Cada capítulo se basta a si mesmo, constituindo-se em micronarrativas 

autônomas, mas que se conectam perfeitamente formando um todo, numa clara 

adesão do autor à cosmogonia ameríndia que tem por fundamento o Grande 

Círculo Sagrado da Vida e sua concepção de circularidade do mundo. Assim pode 

ser lido o epílogo em que, morto, Asihini reencontra o mundo primordial, e, ao 

lado do Grande Espírito, presencia o desdobrar dos acontecimentos, testemunha a 

degradação da vida do seu povo, mas também pode confortar-se com a esperança 



pois lê no coração da sua filha, o desejo de reintegrar-se à sua comunidade de 

origem. 

 

Je vois aussi les entreprises des Blancs en mon pays. Et je vois la misère des Indiens. Et je 
mesure à leur grandeur exacte les puissances des Blancs, leurs villes, leurs industries, leurs 
barrages et leurs routes qui écorchent déjà ma forêt. 

Et je ne peux  plus douter maintenant que pour troquer leurs haillons pour les blousons de 
cuir luisant, pour habiter des maisons où nul vent d’hiver ne s’introduit, les Montagnais doivent à 
jamais renier ce qu’ils furent ou ce qu’ils pourraient être. (ASH; p. 100). 

 

 

Até mesmo o lirismo que impregna a narrativa thériausiana não encontra seu 

fundamento na tradição ocidental, mas sim no imaginário indígena. É que, a 

personagem busca primeiro comover para depois convencer, na linha da tradição 

indígena que ensina que se deve despertar as emoções para depois chamar à 

razão. Thériault constrói uma personagem que, num “eu’ lírico, inunda o texto 

ficcional de uma linguagem que remete à poesia encantatória, logo, inscreve-se 

no plano da busca pela religação do homem ao Todo. 

Longe de procurar colocar Ashini ao lado de tantos outros “pajés’ ou 

“curandeiros” ou “feiticeiros”, o escritor eleva seu herói ao patamar dos grandes 

libertadores da tradição cristã e ocidental.  

Aos olhos do leitor mais exigente, a personagem indígena pode ser colocada  

na mesma galeria onde se encontram Moisés ou o Cristo: sua missão também lhe 

fora outorgada pelo maior dos espíritos: o Tshe Manitout, o equivalente ao 

Espírito Santo cristão (DELÂGE: 1995). 

Numa clara estratégia política, Thériault procura tornar o Outro parecido ao 

Mesmo. E, se elimina algumas acentuadas marcas étnicas, ele o faz para que, 

preso de simpatia, comovido, o leitor torne-se ele próprio simpatizante da causa 

defendida por Ashini. Agindo desta forma, o escritor não permite, também, que 

sua personagem se torne vítima de uma excessiva valorização da etnicidade que 

”[ ...] tend à essentialiser l’identité, à faire l’éloge de différence.[ ...] ”(ROBIN: 1995, 

p. 221). 



  Pode-se considerar que, na melhor tradição do realismo, Thériault  coloca-

se  como porta-voz daqueles que nesse período eram considerados como 

marginalizados, em completa afasia social , e desta forma, Thériault “[ ...]  donne 

voix aux nombreuses composantes d’une collectivité qui forme, sans doute, un 

pays mais qui forme aussi le monde- et qui forme un pays en formant le 

monde[...] ” ( BROCHU:1992, p. 59) 

Portanto, é lícito afirmar que Thériault antecipa não apenas o nacionalismo 

indígena , que se fortaleceria apenas a partir dos anos oitenta, mas também ele 

contribui para dar visibilidade e legitimação às reivindicações autóctones que, 

apenas nos anos setenta, passariam a dispor de uma literatura escrita. 

Celebrando a alteridade, Thériault convida o leitor a fazer releituras das 

questões identitárias ao expor em sua narrativa a dissonância das vozes de  

discursos até então aparentemente hegemônicos. Ashini constitui-se, portanto, 

numa das mais belas celebrações da alteridade tendo por protagonista uma 

personagem indígena americana.  
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