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Je crois qu’il y a une solidarité de toutes les langues du 
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ces éclats, ces éclatements dont nous n’avons pas encore 

réussi à saisir l’economie ni les principes. 

(Édouard Glissant) 



RESUMO 
 

 
 

Nesta dissertação, o inacabamento é analisado como processo constitutivo do romance Nous 

avons tous découvert l’Amérique, da escritora quebequense Francine Noël (1992), seja em sua 

estrutura (graças à escolha do diário íntimo), seja em seu enredo. O mito de Babel é 

representado metaforicamente pelos diversos idiomas, etnias e culturas que coabitam na 

cidade cosmopolita de Montreal. O texto leva em conta a ressignificação positiva desta 

narrativa numa época na qual se valorizam a heterogeneidade, a multiplicidade linguística e a 

tradutibilidade. Se o texto bíblico foi interpretado, ao longo dos séculos, como inacabamento, 

confusão e dispersão das línguas, o romance de Noël prioriza a agregação dos povos, das 

culturas e das tradições A partir das reflexões de Paul Zumthor, Catherine Khordoc, Sherry 

Simon, Jacques Derrida, Lise Gauvin, entre outros, a leitura do mito de Babel é retomada sob 

vários aspectos, como a diversidade cultural, a surconscience linguistique, a hibridação, a 

experiência exílica, as práticas urbanas, a hospitalidade e a tradução. 

 
Palavras-chave: Babel; inacabamento; cidade cosmopolita; hospitalidade; tradutibilidade. 



RÉSUMÉ 
 

 
 

Dans ce mémoire il est question d’analyser l’inachèvement comme processus constitutif du 

roman Nous avons tous découvert l’Amérique, de l’écrivaine québécoise Francine Noël 

(1992), soit dans sa structure (grâce au choix du jornal intime), soit dans son intrigue 

romanesque. Le mythe de Babel y est représenté métaphoriquement par la pluralité de 

langues, d’ethnies et de cultures qui cohabitent dans la ville cosmopolite de Montréal. L’étude 

proposée tient compte de la ressignification positive du récit biblique dans une époque où l’on 

valorise l’hétérogénéité, la multiplicité linguistique et la traductibilité. Si le texte biblique a 

été interprété, le long des siècles, comme inachèvement, confusion et dispersion des langues, 

le roman de Noël met plutôt en relief le rassemblement des peuples, des cultures et des 

traditions. À partir des réflexions de Paul Zumthor, Catherine Khordoc, Sherry Simon, 

Jacques Derrida, Lise Gauvin, parmi d’autres, la lecture du mythe de Babel est reprise sous 

plusieurs aspects, comme la diversité culturelle, la surconscience linguistique, l’hybridation, 

l’expérience exilique, les pratiques urbaines, l’hospitalité et la traduction. 

 
Mots-clés: Babel: inachèvement; ville cosmopolite; hospitalité; traductibilité. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
 

A escolha do tema desta dissertação, intitulada “A releitura do mito de Babel: a 

poética do inacabamento no romance Nous avons tous découvert l’Amérique, de Francine 

Noël” (1992), deveu-se, em primeiro lugar, não só à sua originalidade, como também ao fato 

de ter sido escrito num momento de grande efervescência na literatura quebequense, a qual 

está inserida nas “literaturas menores (escritas) em língua maior” (DELEUZE apud 

KHORDOC, 2012, p. 72)
1
. A obra afirma o francês corrente do Quebec, com suas expressões 

próprias, seus neologismos e estrangeirismos confirmados pela exigência da autora na 

manutenção de um pequeno glossário na edição de 1992, publicada pela editora Actes Sud, 

para o uso dos leitores não habituados com o francês desterritorializado do Quebec. 

Em segundo lugar, a seleção desse romance também está vinculada à problematização 

da identidade daquele que precisa sair de seu país e adotar outro lugar como morada, 

comprovada já na epígrafe, com os versos consagrados de um autor migrante: “Nous sommes 

cent peuples venus de loin pour vous dire que vous n´êtes pas seuls”
2
. Trata-se dos últimos 

versos do poema Speak What (1989)
3
, do poeta ítalo-quebequense Marco Micone, conhecido 

pelo seu engajamento e solidariedade tanto em relação às questões identitárias dos imigrantes 

que adotaram o Quebec como “segunda pátria” e a língua francesa como “segunda língua”, 

quanto a dos quebequenses que adotaram a língua do colonizador francês, na qual muitos se 

sentem exilados na sua situação de bastardos, por terem sido “abandonados” pela pátria mãe, 

a França, e, em seguida, invadidos pelos colonizadores ingleses. Enfim, o romance instiga a 

análise por trazer um tema profícuo relacionado às literaturas francófonas na atualidade e às 

reflexões contemporâneas. 

Este trabalho tem como objetivo precípuo analisar o inacabamento, pressuposto como 

processo constitutivo do romance Nous avons tous découvert l’Amérique, seja em sua 

estrutura, seja em seu enredo, como será explorado na sequência de seus capítulos. 

O inacabamento será analisado a partir da apropriação do espaço geográfico da cidade 

cosmopolita de Montreal na tentativa de “reconstrução” de uma “torre refúgio” para agregar 

todos os povos, tradições, etnias e línguas que coabitam nos bairros fronteiriços de Mile-End 

1
 “…littérature mineure en langue majeure” (DELEUZE apud KHORDOC, 2012, p. 72). 

2
 “Somos cem povos vindos de longe para dizer que vocês não estão sozinhos.” (MICONE, 1989 apud NOËL 

1992) 
3
 O poema escrito por Marco Micone é uma releitura e uma homenagem ao poema manifesto da autora Michèle 

Lalonde, “Speak White”, publicado em 1974. Se nos versos finais do poema-denúncia de Lalonde, a presença do 

Outro (o colonizador inglês) é motivo de inquietação, sua retomada por Micone sugere que a chegada dos 

imigrantes ao Quebec nos anos 80 representa a abertura para a diversidade cultural e o gesto de compartilhar 

experiências da alteridade. 
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e Outremont. Na elaboração da dissertação, problematiza-se, por um lado, a travessia nos 

bairros multiétnicos marcados pelo plurilinguismo e pelo multiculturalismo da cidade 

cosmopolita de Montreal em contínuo devir e, por outro, a cidade cosmopolita como espaço 

de tradução e de descoberta ininterrupta da alteridade. 

Os seguintes objetivos específicos nortearão as reflexões propostas: 

1. Problematizar o mito de Babel sob vários aspectos, tais como o imaginário das 

línguas, a diversidade cultural e a mediação; 

2. Refletir sobre o conceito de inacabamento, presente na escolha do gênero adotado (o 

diário íntimo) e na releitura contemporânea do episódio bíblico em questão; 

3. Investigar a poética da cidade cosmopolita como lugar dos trânsitos e das práticas 

transculturais; 

4. Estudar a importância da tradução no romance escolhido, no qual ela se reveste de 

uma perspectiva intercultural; 

5. Analisar a representação da língua francesa como espaço da hospitalidade de 

diferentes estrangeiros. 

Como hipótese de partida, toma-se a ideia de inacabamento, nascida da própria 

incompletude da construção da torre de Babel, transmutada não só na estrutura do diário que 

dá forma ao romance, mas também no processo “inacabado” de tradução e nos trânsitos sem 

fim da protagonista pela cidade cosmopolita. Para o autor Paul Zumthor (1998), o 

inacabamento é visto não como fracasso ou incompletude, mas como um dado constitutivo de 

toda obra de arte. Diz Zumthor (1998, p. 227) em seu livro Babel ou o inacabamento: 

 
A escrita, desde logo, é devir, processo vital, alheio a qualquer tentativa de 

identificação realista, e, por definição, inacabado: recusa dos aprisionamentos, dos 

compartimentos, das hierarquias. Inacabado, inacabável – no entanto, de alguma 

maneira, definitivo, como Babel, da mesma forma que Babel. A todo instante 

poderia nada haver; contudo, há isto: esse movimento para fora do seu lugar, e que 

volta a cair. O inacabamento não é ruptura. Também não é provocação. É simples 

recusa desse fechamento pelo qual tudo se acaba, “chega ao cabo”, segundo a 

etimologia da palavra: submete-se à autoridade do razoável, em nome de uma 

filosofia triunfante. 

 

É nesse constante devir que se constitui o objeto de investigação deste trabalho, que 

não pretende colocar um ponto final ou uma palavra definitiva na leitura de um romance tão 

rico. 

Francine Noël nasceu em Montreal, em 1945. Durante trinta anos, lecionou teatro na 

Universidade do Quebec. Entrou na cena literária e fez um sucesso admirável com a trilogia 

Maryse (1983), Myriam première (1987) e La conjuration des bâtards (1999). Os três 
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romances foram finalistas do prêmio Gouverneur Général

4
. Noël também escreveu duas peças 

de teatro: Chandeleur (1985) e La princesse aveugle (1995). Além disso, publicou La femme 

de ma vie (2005) e, recentemente, L’usage des mes jours (2020)
5
. 

A autora vive em Montreal e escreve ficcionalmente sobre seu entorno. Numa 

entrevista concedida ao Conseil des arts de Montreal para Portrait d’écrivains
6
, Francine 

Noël relata algumas características do seu trabalho como escritora. Diz que anota em cadernos 

e folhas esparsas tudo o que acha relevante em sua vida cotidiana, e revela também que se 

considera uma cidadã urbana. Esses dois aspectos refletem-se na protagonista do romance a 

ser analisado, Fatima Gagné, que escreve compulsivamente em seu diário, uma escrita 

fragmentária, sempre em construção, e nele relata acontecimentos cotidianos da sua cidade 

cosmopolita Montreal. Na sua existência jovial e crítica, pode-se dizer que Fatima, como 

personagem, seria o alterego de sua autora. 

Em seus romances, Noël também questiona vários assuntos da realidade 

contemporânea, como a representação da mulher na sociedade e seu posicionamento político e 

social. As questões identitárias da língua franco-quebequense são, da mesma forma, um tema 

recorrente em suas obras romanescas. 

Babel prise-deux ou Nous avons tous découvert l’Amérique
7
 (NOËL, 1992) é todo 

escrito em forma de diário, o que sugere a ideia de inacabamento do ponto de vista de sua 

elaboração por causa da possibilidade do dia seguinte. O romance salienta a escrita do 

cotidiano como uma construção subjetiva, fragmentária e em constante transformação. Nele 

percebem-se a liberdade de registros e a pluralidade linguística utilizada pela protagonista 

Fatima Gagné, que procura, em sua convivência, estabelecer um ponto de contato com o 

Outro.
8
 

Segundo a análise de Catherine Khordoc, na obra romanesca de Noël, “a 

caracterização dos personagens e a representação do espaço explicitam que Babel se infiltra 

em quase todos os níveis do texto, formando assim sua ‘arquitextura’” (KHORDOC, 2012, p. 

60). Sendo assim, entende-se que é relevante a possibilidade de projetar os alicerces para uma 

nova empreitada da releitura do mito de Babel no romance escolhido. 

 

 
 

4
 Prêmio literário concedido aos escritores do Quebec. 

5
 Fonte: https://www.babelio.com/livres/Nol-Lusage-de-mes-jours/1247465. Acesso em: 13 jun. 2020. 

6
 Fonte: http://vimeo.com/46891287/. Acesso em: 13 jun. 2020. 

7
 Publicação feita pela Bibliothèque du Québec. 2006. 

8
 Em “Découvertes plurilingues dans Nous avons tous découvertl’Amérique”, Catherine Khordoc (2003) afirma 

que, nesse romance, o plurilinguismo, o multiculturalismo e os mitos de várias tradições são todos convocados 

ao encontro.“ (... ) “la caractérisation des  personnages e la representation de l’espace , y font clairement 

allusion.Babel s’infiltre donc à presque tous les niveaux du texte, formant ainsi son “architecture”( Une nouvelle 

interprise: Babel,prise deux de Francine Noël ( KHORDOC, 2012, p. 60)

http://www.babelio.com/livres/Nol-Lusage-de-mes-jours/1247465
http://vimeo.com/46891287/
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Na sua primeira publicação em 1990, esse livro recebeu um título diferente, Babel 

prise deux, o que já anunciava o prestígio da consagrada narrativa bíblica. Ressalta-se que a 

expressão prise deux
9
, salientada na primeira versão do romance, remete ao universo 

cinematográfico. A personagem andarilha capta flashes do cotidiano, através de um olhar 

movente, que lembra uma câmera cinematográfica que se desloca continuamente. 

Além do sentido mais difundido do texto do Gênesis, associado ao castigo divino 

imposto aos hebreus – “Por isso a cidade recebeu o nome de Babel, Confusão, porque foi lá 

que o Senhor confundiu a linguagem de todo mundo, e de lá dispersou os seres humanos por 

toda a Terra” (Gn 11:9)
10

 –, representado metaforicamente no romance pelos diversos 

idiomas, etnias e culturas que coabitam em Montreal, o texto de Noël leva em conta 

ressignificações positivas dessa narrativa em uma época na qual se valorizam a 

heterogeneidade, a multiplicidade linguística e a tradutibilidade. Se o mito de Babel é 

interpretado, em geral, como punição, como inacabamento negativo, dispersão das línguas, na 

sua releitura da narrativa bíblica, o romance de Noël valoriza, sobretudo, a agregação de 

povos, culturas e tradições, e a possibilidade de compreensão do Outro, para além das 

diferenças. Trata-se de rever Babel à luz de Pentecostes, como salienta Octavio Paz (1991). 

Para desenvolver a análise do inacabamento no romance, a dissertação foi organizada 

em dois capítulos: A escrita de si como travessia e fragmentação e (Re)construções 

identitárias em trânsito na cidade cosmopolita. No primeiro deles, focalizam-se os diários dos 

protagonistas, o de Fatima e o de seu amante Louis – cada qual com suas especificidades. 

Fatima escreve compulsivamente tudo o que observa em seu entorno. Conta sobre sua 

vida amorosa e profissional. Faz observações sobre seus pacientes em recuperação da 

memória da linguagem e sobre sua mediação diante dos desafios que esse resgate apresenta, já 

que alguns pacientes são imigrantes e tiveram ou têm contato com suas línguas maternas. 

Relata poeticamente a vida cotidiana do seu bairro, onde a convivência com a diversidade é 

um dos temas principais. Para o desenvolvimento de questões relativas às práticas do bairro, 

textos de De Certeau (1990) e de Pierre Mayol (1994) serão de grande valia. 

O diário de Louis, mais econômico, não é datado e nele são escritas, principalmente, 

as observações que faz sobre as mulheres de sua vida e o seu desejo de “construir” e “habitar” 

nessa “torre refúgio”. Para a abordagem crítica do diário do arquiteto Louis, marcado pela 

 
9
 Na linguagem cinematográfica, a palavra “prise” (=“tomada”) corresponde a cada captura feita em um 

determinado plano do filme, buscando-se chegar ao que seria mais perfeito. No título do romance, Noël sugere 

estar focada em outra “tomada” do mito de Babel: trata-se de descobrir, na atualidade, uma outra perspectiva 

para se ler o mito bíblico. 
10

 Fonte: https://www.bibliaonline.com.br/acf/gn/11:9/. Acesso em: 13 jun. 2020. 
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poética do construir-habitar, será levado em consideração um arcabouço teórico que inclui 

estudos de Heidegger (1958), Porto (2019) e de pesquisadores voltados para os conceitos de 

habitabilidade e hospitalidade. 

No capítulo seguinte, (Re)construções identitárias em trânsito na cidade cosmopolita, 

explora-se um viés rentável para a leitura do romance à luz de Babel revisitada, que diz 

respeito à travessia da cidade, vista como um texto em construção. Aqui serão valiosas as 

contribuições do historiador Michel de Certeau (1990), para quem é possível inventar o 

cotidiano a partir de práticas espaciais, e da arquiteta-urbanista Paola Berenstein Jacques 

(2012), que considera as errâncias urbanas como apropriação concreta da cidade, graças a 

ações e percursos ligados estreitamente à experiência corporal. 

A leitura da travessia da cidade encontrará também suporte nos estudos feitos pelo 

autor de Todas as cidades, a cidade (2008), que considera “o sentido da cidade como um 

lugar intimamente ligado aos obstáculos para dizer o que ela poderia significar” (GOMES, 

2008, p. 85). No artigo “A cidade, a literatura e os estudos culturais: do tema ao problema”, 

Renato Cordeiro Gomes (1999, p. 24) acrescenta: “(…) indagar sobre as representações da 

cidade na cena escrita construída pela literatura é, basicamente, ler textos que leem a cidade 

(…). É, enfim, considerar a cidade como um discurso”. 

Também serão exploradas no capítulo dois questões referentes ao acolhimento e à 

hospitalidade da pluralidade e do multiculturalismo que coabitam na cidade de Montreal, 

idealizada por Fatima Gagné como “Torre refúgio”. 

Além disso, serão abordados aspectos referentes à cidade cosmopolita como espaço de 

tradução e da descoberta da alteridade, o que se depreende no fenômeno da escrita migrante 

do Quebec contemporâneo. Embora o romance escolhido não pertença a essa categoria, ele 

privilegia reflexões sempre presentes em obras de autores exilados, como a reflexão sobre as 

línguas, os conceitos de imaginário das línguas (GLISSANT, 1993) e surconscience 

linguistique (GAUVIN, 2004). Merecerão destaque o reconhecimento de uma nova noção de 

pertencimentos e origens, relacionados ao mundo diverso do pós-colonialismo e o processo de 

reconstrução identitária. 
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2 A ESCRITA DE SI COMO TRAVESSIA E PROCURA 

 
2.1 EM BUSCA DE UM LUGAR: O DIÁRIO DE FATIMA GAGNÉ 

 
Neste item, serão estudadas tanto as questões da construção identitária de Fatima 

Gagné como também sua narrativa poética, a escrita de si. A análise do diário íntimo da 

protagonista, no romance Nous avons tous découvert l’Amérique (1992), como escrita 

subjetiva, fragmentada e sempre em construção, será elaborada com o embasamento teórico 

de vários autores, para ser feito um estudo apurado das nuances enunciativas e das 

intertextualidades que se apresentam nesse gênero tão rico, escolhido pela autora Francine 

Noël na elaboração de seu livro. O estudo crítico de Béatrice Didier, Le jornal intime (2002), 

parte do princípio de que nesse tipo de escrita há um desdobramento dos escritores, como se 

depreende de suas palavras: “O diarista é dois: ele é aquele que atua e aquele que se assiste 

atuar, e que escreve… Ele é perpetuamente, ao mesmo tempo, sujeito e objeto de seu 

discurso… O diarista se cria então duplamente um personagem: tanto escritor quanto matéria 

de sua escrita” (DIDIER, 2002, p. 116-117)
11

. 

Para o esclarecimento da interdiscursividade presente no gênero escolhido, será de 

grande valia o estudo de Leonor Arfuch, autora de O espaço biográfico: dilemas da 

subjetividade contemporânea (2010). Nesta obra, Arfuch fez um estudo atento de análise do 

discurso de entrevistas com imigrantes italianos que se refugiaram na Argentina durante a 

guerra e que, quando houve a grande recessão, retornaram à sua pátria. No romance de Noël, 

apresenta-se a imigração como fato relevante, uma vez que a (re)leitura do mito de Babel 

representa a tentativa da personagem de agregar a multiplicidade linguística, étnica e cultural 

em Montreal. No capítulo “A vida como narração”, Arfuch (2010, p. 111) afirma: “A 

multiplicidade das formas que integram o espaço biográfico oferece um traço comum: elas 

contam, de diferentes modos, uma história. Inscrevem-se assim, para além do gênero em 

questão, numa das grandes divisões do discurso, a narrativa.” 

No que concerne ao diário íntimo em particular, a mesma autora o define como uma 

escrita que “cobre o imaginário de liberdade absoluta, cobiça qualquer tema, da 

insignificância cotidiana à iluminação filosófica, da reflexão sentimental à paixão desatada” 

(ARFUCH, 2010, p. 143). Na escrita do seu diário, Fatima relata tanto sobre sua vida 

sentimental, suas paixões, como também as críticas feitas aos posicionamentos políticos de 

 

11
 “Le diariste est deux: il est celui qui agit et celui qui se regarde agir, et qui écrit… Il est perpétuellement à la 

fois sujet et objet de son discours… Le diariste se crée donc doublement un personnage: en tant qu’écrivain, et 

en tant que matière de son écriture” (DIDIER, 2002, p. 116-117). Todas as traduções são nossas. 



15 
 

 

 
 

seu país e a falta de abertura à diversidade. Ela escreve suas reflexões sobre as questões dos 

imigrantes que habitam seu bairro multiétnico e conta seus sonhos. Escreve confissões; 

comenta futilidades, como a culpa de gastar dinheiro com a compra de um sapato azul numa 

loja cara da Rue Laurier; fala sobre a convivência com seus vizinhos e sobre as notícias 

televisivas do mundo geopolítico. Na leitura do seu diário, encontramos uma mulher por volta 

dos trinta anos, engajada politicamente, livre e em uma busca constante de agregar a 

diversidade. 

No que se refere à “escrita de si” como dialogismo e ao uso da linguagem como 

função social, cultural e política, serão utilizados, entre outros, Caroline Barret, que analisa o 

romance em questão utilizando o dialogismo bakhtiniano no artigo “La voix(e) dialogique: 

une lecture bakhtinienne de Babel prise deux” (1993), como também o estudo crítico de 

Maurice Blanchot, autor de “O diário íntimo e a narrativa” (2005). Para Blanchot, o 

calendário é o fiscalizador da escrita dos diários, é ele que provoca e inspira o escrevente a 

compartilhar com o papel sua rotina diária: “O que se escreve se enraíza então, quer se queira, 

quer não, no cotidiano e na perspectiva que o cotidiano delimita.” (BLANCHOT, 2005, p. 

270) 

Fatima tem um ritual próprio de escrita. Há dias em que escreve várias vezes, de 

manhã e de noite. Às vezes, quando está muito feliz, escreve uma única frase na página em 

branco: “Blanc du bonheur” (NOËL, 1992, p. 187). Porém, o seu cotidiano é contado com 

detalhes sobre as observações que faz do seu entorno. Em noites de insônia, ela vai deambular 

pelo bairro e, quando volta, escreve suas sensações e as imagens captadas, que não escapam 

aos seus olhos. Quando está sozinha em seu apartamento, seu refúgio, ela fica observando, de 

sua varanda, o movimento dos transeuntes, para depois relatá-los. Escreve os momentos 

vividos no seu trabalho com seus pacientes e amigos. Sua narrativa é sempre carregada de 

muitas vivências num ciclo de quase um ano de escrita. 

A escolha desse gênero, o diário, possibilita à narradora Fatima utilizar vários 

intertextos que vão enriquecer o romance, tanto no seu conteúdo quanto em suas reflexões. A 

personagem principal, através da “escrita de si”, dialogará tanto consigo mesma quanto com 

as vozes outras que irão habitar a obra romanesca em estudo. Em um diário marcado pela 

coexistência de vozes e intertextos, dá-se a releitura do mito de Babel, na qual a diversidade 

linguística é o cerne da questão, trazendo para a contemporaneidade o dia a dia do mundo 

vivido por Fatima e suas descobertas. Fragmentado, no sentido de elaboração do que se 

passou ou do que se passa no seu cotidiano e também pelas lacunas da memória, o diário se 
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transmuta em uma descoberta incessante de si mesma e da história de “um país colonizado 

com traços de despossessão” (SIMON, 1994, p. 29). 

No romance, refletem-se problemas advindos de sua “dupla colonização”, pelo 

plurilinguismo de um “Quebec bilíngue (onde o francês se confronta exclusivamente com o 

inglês…) e por outro lado um Quebec plurilíngue (onde o francês é a língua comum e veicular 

e onde se exerce um uso restrito de várias outras línguas)” (SIMON, 1994, p. 33)
12

. O 

plurilinguismo dos romances modernos é definido por Bakthin como uma estética da 

contestação. O autor considera a cultura e o texto como um jogo aberto de linguagens em 

diálogo. Segundo ele: 

 
o caráter polifônico da linguagem romanesca é uma manifestação particularmente 

visível do dialogismo inerente a toda linguagem humana. Investida de uma 

multiplicidade de sentidos, em interação constante com outros códigos, a linguagem 

humana resiste a toda imposição de um sentido único e fechado (SIMON, 1994, p. 

28)
13

. 

 
Isto é constatado na diversidade linguística utilizada pela autora e também na 

representação ficcional da polifonia que habita os bairros multiétnicos de Montreal e no uso 

do francês quebequense na escrita do diário. Na edição publicada na França pela editora Actes 

Sud (1992), Francine Noël pede a manutenção de um glossário para os leitores europeus, o 

que confirma a pluralidade da língua francesa presente no diário da protagonista, que se 

mostra sensível à diversidade, exercendo uma escuta acolhedora. Noël enfatiza, na escrita do 

diário de Fatima Gagné, a pluralidade de registros linguageiros e as peculiaridades do francês- 

quebequense, como constata Khordoc: “Noël ‘reterritorializa’ o francês na América: Para 

Fatima, então, Babel é um mito apto a descrever a realidade na qual ela vive, isto é, um meio 

urbano, multicultural e plurilíngue.” (KHORDOC, 2003, p. 78)
14

 

O romance de Noël, em sua construção, entremeia dois diários – o de Fatima e o de 

seu amante Louis –, cada qual com suas especificidades. A autora do diário escreve 

compulsivamente no seu “journal intime”
15

 tudo o que observa em seu entorno. Conta sobre 

sua vida amorosa e profissional. Faz observações sobre seus pacientes em recuperação da 

12
 “Québec bilingue (où le français se confronte exclusivement à l’anglais…) et d’autre part, un Québec    

plurilingue (où le français est la langue commune et véhiculaire et où s’exerce un usage restreint de plusieurs  

autres langues) comme dans Babel, prise deux de FrancineNoël” (SIMON, 1994, p. 33). 
13

 “le caractère polyphonique du langage romanesque est une manifestation particulièrement visible du 

dialogisme inhérent à tout langage humain. Investi d’une multiplicité de sens, en interaction constante avec 

d’autres codes, le langage humain résiste à toute imposition d’un sens unique et fermé.” (SIMON, 1994, p. 28) 
14

 “Pour Fatima, donc, Babel est un mythe apte à décrire la réalité dans laquelle elle vit, c’est-à-dire un milieu 

urbain, multiculturel et plurilingue.” (KHORDOC, 2003, p. 78) 
15

 A própria protagonista nomeia seus relatos íntimos ao longo do romance de “cahier”, “carnet”, “journal 

intime”. 
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memória da linguagem e sobre sua mediação diante dos desafios que esse resgate apresenta, já 

que alguns pacientes são imigrantes e tiveram ou têm contato com suas línguas maternas. 

Relata poeticamente a vida cotidiana do seu bairro, onde a convivência com a diversidade se 

faz marcante. 

Como já foi salientado, o diário da protagonista do romance Nous avons tous 

découvert l’Amérique aborda principalmente a (re)interpretação do mito de Babel e traz à tona  

reflexões do mundo contemporâneo relacionadas à cultura, à política e às sociedades 

modernas. Como cenário, atravessado pela protagonista, temos a cidade de Montreal, e como 

enredo, temos os relatos do cotidiano de uma jovem que se dispõe a mostrar e a contar as suas  

contradições, opiniões em relação aos outros, sentimentos e existências e também a dar voz 

aos vários personagens com os quais ela mantém seu ponto de contato. Entre eles estão seus 

vizinhos, seus amigos de trabalho, amantes e pacientes, trazendo para o romance uma 

narrativa polifônica e plurilíngue. 

Em seu artigo intitulado La voix(e) dialogique: une lecture bakhtinienne de Babel, 

prise deux, no qual aborda o dialogismo e a polifonia existentes no romance e as nuances 

discursivas dos dois diaristas, Caroline Barret (1993) confirma que a própria Fatima seria 

dupla – uma, a Fatima, linda, livre e persuasiva, aquela que escreve tudo que lhe vem à cabeça 

nos seus relatos e também o que a incomoda; e a outra, Fatima Gagné, que carrega consigo a 

“palavra autoritária” do clã Gagné: 

 
Do conflito entre as palavras autoritária e interiormente persuasiva nasce a 

consciência ideológica da personagem: o indivíduo na hora das escolhas… Fatima é 

interpelada sem cessar pelo seu meio social, sua família, seu passado, pelos seus 

amores tortuosos, tornando-se assim o lugar de um “grande diálogo”, de uma 

multiplicidade de maneiras de pensar o mundo com as quais ela negocia. Resistindo 

o tempo todo à hierarquização, se protegendo de toda tentativa de a inferiorizar, ela 

não procura de nenhuma maneira a coisificação ou a obliteração do Outro, dos 

outros. Fatima está em efervescência interior perpétua, tumulto que lembra o do 

universo de Dostoïevski retratado por Bakhtin: (…) nos discursos dos personagens 

aparece um conflito profundo e inacabado com a palavra de outrem, no plano da 

vida (“a palavra do outro sobre mim”), no plano ético (julgamento do outro, 

reconhecimento ou ignorância pelos outros), enfim no plano ideológico (visão do 

mundo dos personagens sob a forma de diálogo inacabado, inacabável) (BARRET, 

1993, p. 309).
16

 

 

 
16

 “Du conflit entre les paroles autoritaire et intérieurement persuasive naît la conscience idéologique du 

personnage: l’individu à l’heure des choix… Fatima, sans cesse est interpellée par son milieu social, par sa 

famille, par son passé, par ses amours tortueuses, devient ainsi le lieu d’un ‘grand dialogue’, d’une multitude de 

façons de penser le monde avec lesquelles elle négocie. Tout en résistant énergiquement à la hiérachisation, se 

protégeant de toute tentative de l’inférioriser, elle ne recherche d’aucune façon la réification ou l’oblitération de 

l’Autre, des autres. Fatima est en effervescence intérieure perpétuelle, tumulte qui n’est pas sans rappeler celui 

de l’univers de Dostoïevski dépeint par Bakthine: (…) dans les discours des personnages apparaît un conflit 

profond et inachevé avec la parole d’autrui, au plan de la vie (‘la parole de l’autre à mon sujet’), au plan éthique 
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O romance inicia com a primeira página do seu diário, dia 26 de fevereiro, e sua crítica 

aos seus vizinhos, os judeus hassidim. Assim como ela diz aceitar as diferenças e crenças do 

outro, ela deseja que o outro a aceite e aceite seu território de coabitação sem a desprezar, já 

que eles, os judeus hassidim, são os únicos vizinhos que não a cumprimentam. 

 
C’est le début du sabbat. Procession des mâles des familles voisines, dérive lente et 

noire vers la synagogue. Ils ont l’air gelés mais ils ne font aucun geste pour se 

réchauffer. Même les enfants demeurent impassibles! Déjà tout petits, chaque 

vendredi soir que Yahvé amène, ils déambulent dans leurs habits trop légers pour la 

saison, pour le pays. Il fait moins quinze! Je ne comprends pas Moishe, tu me crèves 

le coeur! Laisse donc tes fils à la maison avec les femmes! L’hiver, on ne sort pas; 

on attend que ça passe. Ou alors, on s’habille. (NOËL, 1992, p. 11)
17

 

 

(…) il y a un seuil à l’acceptation passive du mépris (…). Je suis tentée de descendre 

dans la rue, les soirs du sabbat, pour hurler que j’existe moi aussi (…). J’existe en 

tant que personne, en tant que femme, en tant que pays! Je suis ce pays! Si tu y vis, 

accepte-moi! Je veux bien t’accepter moi! Je ne demande pas mieux! Et jour après 

jour, j’espère te rencontrer! (NOËL, 1992, p. 250-252)
18

 

 
Vale salientar aqui o movimento de disponibilidade da protagonista em direção ao 

Outro, ao estrangeiro que migrou para o Quebec, sem conhecer seus hábitos e práticas. No 

Quebec, já definido como o inverno nos célebres versos da música Mon pays, de Gilles 

Vigneault (“Mon pays ce n’est pas un pays/ C’est l’hiver”), desenvolveu-se, ao longo do 

tempo, a cultura do inverno através de estratégias de sobrevivência adotadas no cotidiano de 

seus habitantes. Em seu célebre poema Speak what, citado como epígrafe no romance de 

Noël, Marco Micone ressalta o desejo do imigrante de compartilhar a dureza dos invernos  

com os quebequenses. No exemplo da página 11 do romance, dando provas de seu 

acolhimento da alteridade, a protagonista manifesta o desejo de transmitir para seus vizinhos a    

experiência de alguém que conhece de perto o rigor dessa estação do ano. Na passagem da 

página 252, observa-se que, no seu gesto de se deslocar em busca do estrangeiro, ela enfatiza 

veementemente sua necessidade de ser aceita pelo Outro, anunciando o caráter reversível do 

exercício da hospitalidade, temática a ser abordada mais adiante. 

 

 

(jugement de l’autre, reconnaissance ou méconaissance par les autres), enfin au plan idéologique (vision du 

monde des personnages sous forme de dialogue inachevé, inachevable)” (BARRET, 1993, p. 309). 
17

 É o começo do sabbat. Procissão dos machos das famílias vizinhas, deriva lenta e preta em direção à sinagoga. 

Eles parecem gelados mas não fazem nada para se aquecer. Mesmo as crianças restam impassíveis! Já tão 

pequenos, cada sexta a noite que Javé os leva, eles deambulam nos seus trajes muito leves para a estação, para o 

país. Faz menos quinze! Eu não entendo Moisés, você parte meu coração! Deixe então seus filhos em casa com 

as mulheres! No inverno, a gente não sai; a gente espera que passe. Ou então nos vestimos. (NOËL, 1992, p. 11) 
18

 (…) há um limite de aceitação ao desprezo (…). Estou tentada a descer a rua nas noites do sabbat, para berrar 

que eu existo (…). Eu existo como pessoa, como mulher, como país! Eu sou este país! Se você vive aqui, me 

aceite! Eu quero muito te aceitar! Não te peço nada melhor! E, dia após dia eu espero te encontrar!” 

(NOËL, 1992, p. 250-252). 
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Os fragmentos acima comprovam alguns dos eixos norteadores do romance: a 

construção identitária e o contato com a diversidade e a alteridade, enfatizada pelos 

deslocamentos e a migração. A autora propõe uma leitura contemporânea, cultural e política 

das narrativas do eu e de seus desdobramentos. 

Partindo desse princípio, os relatos íntimos da protagonista vão se juntando numa 

narrativa/colagem num espaço onde os estilhaços “herdados” de uma dolorosa colonização 

vão sendo lapidados, renovados e colados com o “betume” da escrita, transformando, ela 

mesma, seu diário em sua torre refúgio: “O diário é o lugar onde se escreve a solidão, sentida 

não como uma falta, mas como um refúgio.” (DIDIER, 2002, p. 88)
19

 

Escrever, para a protagonista, é liberdade e prazer, satisfação e alívio para sua vida 

solitária. Dentro de seu “território privado” tenta entender e amadurecer no seu íntimo as 

dolorosas experiências. “Cet appartement est mon luxe et j’en ai besoin. J’aime l’état 

d’équilibre de ma vie actuelle: entre deux aventures, je me réfugie ici, sur mon terrain privé.” 

(NOËL, 1992, p. 31)
20

 Ponto de equilíbrio entre deambulações urbanas e amorosas, seu 

apartamento constitui uma parada antes de recomeçar suas andanças. Da mesma forma, a 

escrita de seu diário também “atenua os perigos da solidão” (FOUCAULT, 1992, p. 129)
21

. 

“L’écriture d’un journal est un plaisir solitaire. Un soulagement, plutôt. Un déversoir pour la 

rage.” (NOËL, 1992, p. 138)
22

 

Ao escolher esse gênero de discurso para a elaboração do romance, Noël opta pela 

liberdade de expressão que o diário íntimo proporciona. O tempo e o passar dos dias estão lá 

para confirmar uma existência ainda em construção. As contradições, os fantasmas do 

passado, o clã Gagné, a reinvenção de um novo mundo idealizado, os relatos de amor e 

amizades, os resgates das línguas perdidas dos pacientes afásicos representarão a releitura de 

Babel e, sobretudo, as construções identitárias elaboradas nas páginas reveladoras escritas por 

Fatima e Louis. Como corrobora Leonor Arfuch: 

 

 
19

 “Le journal est le lieu où s’écrit la solitude, ressenti non comme un manque, mais comme un refuge.” 

(DIDIER, 2002, p. 88) 
20

 “Esse apartamento é meu luxo e preciso dele. Gosto do estado de equilíbrio da minha vida atual: entre duas 

aventuras, refugio-me no meu terreno particular.” (NOËL, 1992, p. 31) 
21

 “A escrita de si aparece aqui claramente na sua relação de complementaridade com a anacorese*: atenua os 

perigos da solidão; dá o que se viu ou pensou a um olhar possível; o facto de se obrigar a escrever desempenha o 

papel de um companheiro, ao suscitar o respeito humano e a vergonha; podemos pois propor uma primeira 

analogia: aquilo que os outros são para o asceta numa comunidade, sê-lo-á o caderno de notas para o solitário.” 

(FOUCAULT, 1992, p. 129) *Anacorese é um termo usado para designar os cuidados de si feito através do 

recolhimento reflexivo sobre si mesmo para a cura dos males da alma, como a solidão, em busca de crescimento 

e aprimoramento do caráter. 
22

 A escrita de um diário é um prazer solitário. Antes, um alívio. Uma descarga para a raiva. (NOËL, 1992, p. 

138) 
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Se a autobiografia pode se desdobrar dilatadamente da estirpe familiar à nação, o 

diário íntimo promete, em vez disso, a maior proximidade à profundidade do eu. 

Uma escrita desprovida de amarras genéricas, aberta à improvisação, a inúmeros 

registros da linguagem e do colecionismo — tudo pode encontrar lugar em suas 

páginas: contas, bilhetes, fotografias, vestígios, um universo inteiro de ancoragem 

fetichistas —, sujeita apenas ao ritmo da cronologia, sem limite de tempo nem lugar. 

O diário cobre o imaginário de liberdade absoluta, cobiça qualquer tema, da 

insignificância cotidiana à iluminação filosófica, da reflexão sentimental à paixão 

desatada… Se se pensa a intimidade como subtração ao privado e ao público, o 

diário poderia ser seu cerimonial, a cena reservada da confissão… Se tratará do 

intimo no público, do espetáculo da interioridade (ARFUCH, 2010, p. 143). 

 

Na escrita do diário, Fatima transita entre o espaço da intimidade e o do coletivo, 

circulando entre seu mundo privado e o ambiente político do Quebec, entre os limites de sua 

localização em seu apartamento, em seu bairro, em sua cidade e em seu “país”, e a abertura 

para as notícias vindas de toda parte, incluindo guerras e catástrofes, presentificadas em 

tempo real na tela de sua televisão. Ela escreve sobre as reflexões das leituras que faz sobre o 

mito bíblico. Confessa suas paixões e fala das intimidades com seus amantes. Relata as 

banalidades do seu cotidiano e discorre sobre os fantasmas que invadem seus sonhos, como 

também as questões referentes ao seu universo existencial e a convivência com a diversidade. 

Sua escrita revela este cerimonial de vida vivida intensamente. 

A memória coletiva do passado doloroso dos canadenses franceses é confrontada com 

a alteridade representada, na passagem citada anteriormente, pelos judeus hassidim e seu 

sentimento de desprezo em relação aos canadenses franceses, e pelo sentimento de 

inferioridade da diarista canadense francesa: “si je ne tolère pas le mépris, venant des juifs ou 

de n’importe quel groupe ethnique, c’est que je les place très haut… Comme beaucoup de 

Québécois, j’ai une image exagérément positive de l’Autre. C’est une attitude de colonisée… 

Comme francophone je suis déjà méprisée par les Canadiens anglais…” (NOËL, 1992, p. 

251)
23

. Nesse mesmo dia, conversando com seu amigo judeu Allan sobre os valores 

veiculados pela educação que recebeu, Fatima revela: “Je croyais dur comme fer que tous les 

juifs étaient d’une intelligence supérieure… Aline m’a fait lire le journal d’Anne Frank. (…) 

Mais vingt-cinq ans plus tard, je me bute à des individus dont la suffisance m’agresse” 

(NOËL, 1992, p. 251)
24

. 

Numa efervescência de relatos que se intercalam e se apresentam na narrativa poética, 

como a preservação identitária e a alteridade em constante construção, Fatima atravessa sua 

23
 “Se não tolero o desprezo, vindo dos judeus ou de qualquer grupo étnico, é porque eu os coloco muito alto…  

Como muitos quebequenses tenho uma imagem exageradamente positiva do Outro. É uma atitude de 

colonizada… Como francófona já sou desprezada pelos canadenses ingleses”. (NOËL, 1992, p. 251) 
24

 Acreditava piamente que todos os judeus tinham uma inteligência superior… Aline me fez ler o diário de 

Anne Frank. (…) Mas vinte e cinco anos mais tarde, tropeço com indivíduos cuja suficiência me agride” (NOËL, 

1992, p. 251). 
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escrita na tentativa de superar seus conflitos. No ato de registrar no seu diário as nuances de 

estranhamentos do seu convívio cotidiano, ela transforma “cada dia anotado em um dia 

preservado. Dupla e vantajosa operação. Assim, vivemos duas vezes. Assim, protegemo-nos 

do esquecimento e do desespero de não ter nada a dizer” (BLANCHOT, 2005, p. 273). Em 

outras palavras, Fatima existe porque escreve, porque coleciona fragmentos de sua 

experiência cotidiana, que compõem sua bagagem memorial, inacabada como o próprio 

diário. 

Francine Noël “protege do esquecimento” as páginas do diário de sua narradora, onde 

deixa registradas as transformações e as observações que faz da realidade sociológica e as 

relações entre as comunidades e as línguas em Montreal da atualidade. Segundo Sherry 

Simon: “À euforia da diferença opõem-se as tensões, os endurecimentos de posições, a 

ameaça dos confrontos. Numa narrativa onde domina a preocupação com o momento 

presente, essas tensões são indícios de mudanças culturais em andamento.” (SIMON, 1994, p. 

135)
25

 

Pode-se refletir sobre a escrita de si também, como projeto de “se fazer um nome” na 

tentativa de criar uma nova sociedade. Em um texto centrado nas reflexões em torno de Babel, 

o desejo de se fazer um nome – já presente na narrativa bíblica – ganha uma nova dimensão, 

remetendo à necessidade de afirmação identitária do povo quebequense. 

 
Le projet de Babel consiste à se rassembler dans une Cité pour “se faire un nom”. 

Ce que j’interprète comme un désir de définir soi-même plutôt que de l’être par une 

entité supérieure. Ici, nulle transcendance mais un modèle de société civile, païenne, 

autonome et parfaitement viable. (NOËL, 1992, p. 157)
26

 

 

Mesmo sendo uma quebequense “pura lã”
27

, Fatima Gagné se considera também 

“mestiça”. Para ela, os valores da herança do nacionalismo quebequense postulados 

anteriormente vão sendo desconstruídos ao longo de sua escrita, na tentativa de solidarizar-se 

com “os povos vindos de longe”, os quais compartilham sua vida e seus hábitos no cotidiano 

de sua vivência. 

 

 

 

 

 

25
 “À l’euphorie de la différence s’opposent les crispations, les durcissement de positions, la menace 

d’affrontements. Dans un récit où domine le souci de l’instant présent, ces tensions sont l’indice des 

changements culturels en cours.” (SIMON,1994, p.135). Como ressalta a autora Sherry Simon em sua leitura do 

romance de Noël. 
26

 “O projeto de Babel consiste em se agregar numa Cidade para “se fazer um nome”. O que interpreto mais 

como um desejo de se definir do que ser definido por uma entidade superior. Aqui, nenhuma transcendência, mas 

um modelo de sociedade civil, pagã, autônoma e perfeitamente viável.” (NOËL, 1992, p. 157) 
27

 Pura lã é o termo usado para designar os quebequenses de souche, que são os descendentes dos colonos 

franceses. 
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Cabe considerar que a escrita de Fatima é habitada por alguns fantasmas que refletem 

a metáfora do domínio anglófono sofrido – “Mon fantasme à propos du Big Boss est revenu 

me hanter depuis quelques jours” (NOËL, 1992, p. 49)
28

 –, vivenciado como tabu e violência: 

 
Le seul inconvénient du fantasme est d’être inavouable: il joue sur le tabou et met en 

oeuvre des pulsions habituellement réprimées. Il est gênant. Je ne pense pas ici aux 

fantasmes “érotiques”, ils m’ont toujours semblé d’une étonnante – et suspecte- 

banalité: que ce soit en littérature ou au cinéma, c’est toujours le même vieux truc. 

Mais les autres fantasmes, supposément anodins, ne le sont pas: vengeance, gloire, 

domination, pouvoir… (NOËL, 1992, p. 18-19)
29

 

 
Sabe-se, de fato, que, na História dos descobrimentos, quando o colonizador europeu 

“descobria” um país das Américas, a primeira providência que tomava era a de nomear, 

catequizar os indígenas, apagar a cultura já existente, impor sua língua soberana e, de uma 

forma velada, “dispersar” as línguas das tribos que lá habitavam desde sempre. No Canadá 

não foi diferente, sendo que, depois dos franceses, aconteceu a “invasão” dos ingleses. E uma 

das consequências da colonização que pôs fim à Nouvelle France é o fato de a língua inglesa 

ser falada na maior parte territorial da América do Norte, sendo também a língua das mídias, 

do imperialismo e da globalização – o que causou a sensação de abandono no povo 

quebequense, que passou a se referir à “mãe” França como madrasta. Esse passado do filho 

“bastardo” e desse indivíduo “cortado” de sua história reflete-se na tentativa da personagem 

de se (re)descobrir numa nova sociedade, apesar das dificuldades, onde seja possível a todos 

compartilhar suas diferenças. 

Nas páginas do diário de Fatima, vamos nos enveredando no seu autoconhecimento e 

na construção do seu (des)entendimento do que é fazer parte de uma família tradicionalmente 

canadense francesa, entre ser uma jovem tentando se desgarrar das amarras do passado, ao 

mesmo tempo refletindo sobre os traumas da “descoberta” do seu país e sobre os efeitos 

sentidos. 

As questões impostas pela convivência com o outro fazem parte do seu cotidiano, 

tanto em relação aos quebequenses que, muitas vezes, parecem não tolerar os imigrantes, 

quanto ao incômodo causado pela presença da maioria anglófona da América do Norte. Pode- 

se comprovar esse fato no relato do seu diário do dia 20 de março, através da sua reação ao 

 
28

 “Meu fantasma sobre o BigBoss veio me assombrar de novo há alguns dias”. (NOËL, 1992, p. 49) 
29

 “O único inconveniente do fantasma é o fato de ser inconfessável: ele atua sobre o tabu e coloca em ação 

pulsões habitualmente reprimidas. Ele incomoda. Não penso aqui nos fantasmas “eróticos”, eles sempre me 

pareceram de uma surpreendente – e suspeita – banalidade: seja na literatura ou no cinema, é sempre o mesmo 

velho truque. Mas os outros fantasmas, supostamente inofensivos, não o são: vingança, glória, dominação e 

poder…” (NOËL, 1992, p. 18-19). 
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comentário de uma vizinha, a propósito de um apartamento vago, o qual ela (sua vizinha) 

preferiria que fosse alugado para um cf (canadense francês), mostrando-se intolerante para 

com os imigrantes do bairro: “Il y a déjà beaucoup de “déportés” dans le coin: dit-elle” 

(NOËL, 1992, p. 28)
30

. E Fatima reage: 

 
Effectivement, c’est elle qui tranche dans cette rue: elle fait plutôt Petite Bourgogne. 

C’est bizarre de détonner dans son propre pays! Mais comme il s’agit d’un pays dont 

le caractère s’affadit de jour en jour… à supposer qu’il en a jamais eu un! Voyons, 

Fatima! Ce n’est sûrement pas ce que tu voulais dire! Nous, Québécois de vieille 

souche, nous, Québécois pure laine… Que signifient maintenant ces mots? Avec son 

ironie habituelle, Allan a trouvé une appelation pour les quelques irréductibles 

nationalistes encore actifs; il les traite de “vieux centurions fleurdelisés”. Fleur de 

misère, plutôt! Depuis quelques jours, Alliance Québec se porte au secours de la 

minorité anglophone supposément bâillonée. Ils me font suer! Majoritaires en 

Amérique du Nord, ils se sentent tout de même lésés! C’est notre existence même 

qui les dérange: à leurs yeux, nous sommes intolérants parce que nous sommes. 

(NOËL, 1992, p. 28-29)
31

 

 

Observa-se, nessa passagem do seu diário, a intolerância dos próprios quebequenses 

pela proliferação dos imigrantes e a não aceitação do multiculturalismo inevitável do mundo 

contemporâneo. A posição exacerbada do nacionalismo, enraizado no seu povo, provoca na 

protagonista uma aversão aos costumes impostos anteriormente. Ao conceber sua 

personagem, Noël revela, a partir de uma nova consciência humanista, como cidadã e 

escritora, que é possível transformar a sociedade através das relações com a diversidade 

cultural e o plurilinguismo. Reacende-se, então, a necessidade de repensar a hegemonia 

postulada anteriormente, mostrando os conflitos existenciais que habitam Fatima enquanto 

cidadã quebequense vivendo as mudanças de uma Babel in progress (NOËL, 1992, p. 40). 

No processo de “invenção do eu”, “quanto mais mergulhar na introspecção, mais o 

escritor irá adquirir um conhecimento objetivo do gênero humano” (DIDIER, 2002, p. 117)
32

. 

Fatima é única e dupla, mas se multiplica de várias formas e, ao dar voz aos outros 

personagens do romance, configura uma composição multicultural, plural e polifônica. 

 

 

30
 “Já tem muitos “deportados” nesse canto. Disse ela. (NOËL, 1992, p. 28) 

31
 Efetivamente é ela quem corta nessa rua: ela se faz de Petite Bourgogne. É esquisito de detonar no seu próprio 

país! Mas como se trata de um país cuja característica se esmorece dia a dia… a supor que ele nunca foi um! 

Vamos ver, Fatima! Certamente não foi isso que você quis dizer! Nós, Quebequenses de raiz, nós quebequenses 

típicos… O que significam agora estas palavras? Com sua ironia habitual, Allan encontrou um apelido para 

alguns irredutíveis nacionalistas ainda ativos; ele os chama de “antigos centuriões flordelizados”. Flor de 

miséria, isso sim! Desde alguns dias, Aliança Quebec se põe a ajuda da maioria anglófona supostamente 

amordaçada. Eles me fazem suar! Maioritários na América do Norte, eles se sentem mesmo assim lesados! É a 

nossa existência mesmo que os incomoda: aos seus olhos, nós somos intolerantes porque somos.” (NOËL, 

1992, p. 28-29) 
32

 “Plus il se plongera dans l’introspection, plus il acquerra une conaissance objective du genre humain”. 

(DIDIER, 2002, p. 117) 
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Fatima também se mostra avessa a toda e qualquer instituição ou leis soberanas. Do 

mesmo modo, escreve de uma maneira tipicamente quebequense sua aversão ao casamento: 

 
Comme les régimes politiques et les empires, les couples se désintègrent d’eux- 

mêmes, en vertu des lois qui les sont propres. Nul besoin d’intervenir… (NOËL, 

1992, p. 16) 

 

Mon aversion pour les liaisons permanentes-zé-gluantes s’amplifie avec les 

années… Rien à y faire, je me méfie de tout ce qui peut se ressembler au mariage. Je 

relis Mort de la famille de Cooper, et j’approuve. “La famille filtre notre expérience 

et nous enlève notre moi”, écrit-il. (NOËL, 1992, p. 44)
33

 

 
A autora do diário revela nessas frases a vontade de manter seu eu preservado e o 

desejo de se aventurar com liberdade em suas conquistas amorosas e pessoais. Através da sua 

escrita, se faz narradora e testemunha de uma vida em constante mutação e efervescência. O 

filósofo Zygmunt Bauman escreveu sobre a “fragilidade dos laços humanos” na 

contemporaneidade em seu livro Amor líquido (2004), referindo-se ao ato de apaixonar-se e 

desapaixonar-se: “tal como os bens de consumo, ela (a vida) deve ser consumida 

instantaneamente, e usada de uma só vez, sem preconceitos” (BAUMAN, 2004, p. 23). Sem 

querer se fixar em um amor mais sedimentado, Fatima ilustra a fugacidade das relações 

amorosas da contemporaneidade, que tendem a não se enraizar e a não ganhar consistência, 

podendo ser substituíveis sem maiores problemas. 

A escrita de si é também um “espaço biográfico” que abarca o diário de infância, 

cadernos da adolescência de várias cores catalogados, datados e relidos: “Ces carnets sont 

datés, classés et titrés; ce qui transforme ma vie en texte et lui confère une dimension 

mythique et une épaisseur temporelle qu’elle n’a pas vraiment. Depuis mon adolescence, j’en 

ai rempli plus de vingt et chacun a sa couleur particulière, sa tonalité…” (NOËL, 1992, p. 

311)
34

. Assim, a escrita de si estará arquivada e registrada como um inventário da sua vida, 

assumindo um movimento criativo de transformação e amadurecimento inventado e 

transmutado em enredo ficcional na obra literária. 

Sua narrativa poética é enriquecida pela existência de várias vozes, que se intercalam 

na travessia de sua escrita, assim como os dias de uma história sobre descobertas. O diário de 

 

33
 “Como os regimes políticos e os impérios, os casais se desintegram por eles mesmos, em virtude das suas 

próprias leis. Nenhuma necessidade de intervir… Minha aversão pelas ligações permanentes-grudativas se 

amplifica com os anos… Nada a fazer, eu desconfio de tudo que pode se parecer com o casamento. Eu reli Morte 

da família, de Cooper, e eu aprovo. Ele afirma: “A família filtra nossa experiência e nos tira nosso eu.” (NOËL, 

1992, p. 44) 
34

 “Esses cadernos são datados, classificados e intitulados; o que transforma minha vida em texto e lhe confere 

uma dimensão mítica e uma espessura temporal que na verdade ela não tem. Desde a minha adolescência, já 

preenchi mais de vinte e cada um tem sua cor particular, sua tonalidade…” (NOËL, 1992, p. 311) 
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Fatima expressa também o “lugar do prazer” da conversa entre mulheres, onde se pode falar 

de tudo e mais um pouco; lugar da cumplicidade e sororidade, termo bem conhecido pela 

resistência feminina. O que antes era considerado como tagarelice, ou o falatório feminino, 

veio, enfim, acrescentar uma nova maneira de “contar a vida” e fazer parte de uma nova 

conversa na literatura contemporânea dos anos 80/90. 

Para refletir sobre esse assunto tão instigante, será muito elucidativo o artigo da autora 

Estelle Dansereau (1993), intitulado “Lieu de plaisir, lieu de pouvoir: le bavardage comme 

contre-discours dans le roman féministe québécois”. Apoiando-se em estudos de Lamy e 

Yaguello, Dansereau propõe uma leitura interessante de romances quebequenses feministas, 

dentre os quais situa o livro de Francine Noël. Em seu ensaio Éloge du bavardage (1979), 

Suzanne Lamy desconstrói a “tagarelice”, palavra dotada de significações “pouco honrada(s)” 

e linguisticamente ligada à “puerilidade e ao fluxo descontrolado”. Por sua vez, Marina 

Yaguello (1978) reflete sobre o valor transgressivo das trocas comunicativas das mulheres, 

designadas, muitas vezes pejorativamente como logorreia: 

 
No discurso masculino, a mulher tagarela (sobre coisas fúteis) enquanto o homem 

discute (sobre coisas sérias)… Segundo Lamy e as escritoras feministas dos anos 

70/80, a tagarelice pode funcionar como contra-discurso, como instrumento de 

transgressão; ele é então transformado em “lugar de prazer” e de tomada da palavra, 

ou no plano ideológico, lugar de poder… O projeto de reconstrução proposto por 

teóricas como Lamy e Yaguello visa transplantar novas conotações à palavra 

“tagarelar” – conotações mais positivas e libertadoras pela substituição “de outros 

signos (…) à imagem da tagarelice fundada sobre a conivência, a cumplicidade que 

cria esse espaço onde a palavra não precisa ser forçada nem forjada”. É assim que os 

espaços contextuais, nos quais comunicam os actantes tagarelas, são essenciais à 

criação de uma tagarelice subversiva (DANSEREAU, 1993, p. 429-430).
35

 

 

Estelle Dansereau escolheu quatro romances quebequenses das décadas 80/90 para 

analisar as conotações enunciativas da tagarelice feminina, salientando como ela está 

representada na ficção, transformada em lugar de transgressão, espaço onde o feminino 

encontra o seu “lugar de fala”.
36

 A autora encontra, nas personagens de Noël, o papel 

transgressivo da tagarelice, assegurando o enunciado do “contra-discurso”. Sendo ela própria 

 
35

 “Dans le discours masculin, la femme bavarde (de choses futiles) tandis que l’homme discute (Des choses 

sérieuses)… Selon Lamy et les écrivaines féministes des années 70/80, le bavardage peut fonctionner comme 

contre-discours, comme instrument de transgression; il est alors transformé en ‘lieu de plasir’, et de prise de 

parole, ou sur le plan idéologique, lieu de pouvoir… Le projet de reconstruction proposé par des théoriciennes 

telles Lamy et Yaguello vise la greffe des nouvelles connotations au mot ‘bavarder’ – connotations plus positives 

et libératrices – par la substitution ‘d’autres signes (…) à l’image du bavardage fondé sur la connivence, la 

complicité qui crée cet espace où la parole n’a pas à être forcée ni forgée’. C’est ainsi que les espaces 

contextuels, dans lesquels communiquent les actants bavards, sont essentiels à la création d’un bavardage 

subversif ” (DANSEREAU, 1993, p. 429-430). 
36

 Refiro-me ao título do livro da autora brasileira Djamila Ribeiro: Lugar de fala: Feminismos plurais (2019). 
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sua personagem e narradora, vivendo num espaço cosmopolita atual, conta sua vida e afirma- 

se enquanto indivíduo em constante transformação. Nesse sentido, pode-se dizer que, além de 

unirem pessoas, as palavras atravessam territórios numa renovada conotação enunciativa em 

que relativizam diferenças e sobretudo inventam e transformam positivamente a história 

postulada anteriormente pelo mundo masculino. 

 
A fim de discernir o papel transgressivo da tagarelice na escrita feminista, remeterei, 

a título de comparação, aos romances quebequenses na veia tradicional da 

representação realista. Dessa maneira, a tagarelice será apresentada como signo de 

desprezo e ato de provocação, como estratégia de protesto e de criação em alguns 

textos em prosa escritos pelas autoras ditas feministas… a designação de escritora 

feminista remeterá a uma nova visão de mulheres criadas pela linguagem 

(DANSEREAU, 1993, p. 431).
37

 

 

Escrevendo constantemente no seu diário, a palavra de Fatima flui e também fica à 

espreita da tagarelice vinda da sua televisão que ela “consome como uma droga” (SIMON, 

1994, p. 133). Ativando essas vozes com um simples toque no seu controle remoto, ela zapeia 

pelos canais à procura de outras vozes. “J’ai rechuté: je ne fais que regarder la télévision… il 

me faut ma dose quotidienne des nouvelles, cela me donne l’impression d’être dans le coup. 

De vivre!” (NOËL, 1992, p. 21)
38

. “A tagarelice, ‘esse barulho debilitante’ (B, p. 225), 

esgueira-se no refúgio de seu apartamento (cujo acesso ela protege com ciúme) pela 

tecnologia, a televisão e o telefone. Esses dois meios de interferência na vida cotidiana são 

igualmente uma necessidade para Fatima” (DANSEREAU, 1993, p. 448)
39

. O cotidiano de 

Fatima é impregnado de palavras que contam sobre a vida. Vindas dos quatro cantos do 

mundo através das “novidades” das reportagens televisivas ou através dos telefonemas 

familiares, como os da tia Aline e Ginette (mãe de Fatima), as quais, por vezes, Fatima acha 

muito loquazes e egoístas: 

 
La tante Aline au téléphone, exceptionellement longue et un tantinet heavy. Je l’ai 

chronométrée. Solo ininterrompu de huit minutes sur le thème des enfants: comment 

les siens sont fins-surtout Jean François! Et comment mes soeurs ont du coeur! 

 

 
37

 “Afin de discerner le rôle transgressif du bavardage dans les écrits féministes, je renverrai, à titre de 

comparaison, à des romans québécois dans la veine traditionnelle de la représentation réaliste. De cette façon, le 

bavardage sera présenté comme signe de mépris et acte de provocation, comme stratégie de protestation et de 

création dans quelques textes en prose écrits par des auteures dites féministes… La désignation d’écrivaine 

féministe renverra à une nouvelle vision des femmes créée par le langage.” (DANSEREAU, 1993, p. 431) 
38

 “Tive uma recaída: não faço outra coisa além de assistir televisão… preciso da minha dose diária de notícias, 

elas me dão a impressão de estar na onda. De viver!” (NOËL, 1992, p. 21) 
39

 “Le bavardage ‘ce jacassage débilitant’ (B, p. 225), se faufile dans le refuge de son appartement (duquel elle 

protège jalousement l’accès) par la technologie, la télévision et le téléphone. Ces deux moyens d’interférence 

dans la vie quotidienne sont également une nécessité pour Fatima.” (DANSEREAU, 1993, p. 448) 
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Sous-entendu, cet avertissement: “Fatima chérie, la fête des Mères s’approche! Cette 

année, n’oublie pas d’appeler ta maman!… et patati” (NOËL, 1992, p. 61)
40

. 

 

A tagarelice familiar invade o território de Fatima, porém ela precisa da palavra do 

outro para se sentir no mundo. Através do seu senso crítico, ela vai diferenciando e filtrando 

quais palavras a tocam profundamente. Quanto às reportagens televisivas que trazem notícias 

do mundo geopolítico, Fatima as ouve com real interesse em estar conectada com o mundo 

caótico e desumano das últimas décadas. 

A tagarelice, que antes foi julgada como fútil, desapropriada e inadequada, vai se 

transformando em textos que movimentam a vida. O “falar/tagarelar” encarna a difícil 

conquista da voz feminina no mundo. Em textos de autoria feminina, observa-se nas 

personagens, além das interlocuções que atestam uma nova conotação enunciativa para o 

termo tagarelar, a sua transformação. Nota-se, nesses textos, um tema recorrente, que é a 

exposição explícita, seja em forma de prazer, de escolhas de gênero ou de denúncia aos 

julgamentos negativos impostos pela sociedade patriarcal à sexualidade, assim como as 

opiniões femininas em face à própria vida existencial enquanto cidadãs. Todas essas questões 

vão sendo “corporificadas” propositalmente nas narrativas femininas. No romance de Noël, 

utilizando a intimidade do seu diário, a livre e persuasiva Fatima conta com detalhes, entre 

outros assuntos, seus prazeres eróticos descrevendo o corpo de seu amante Germain. 

 
…ela deseja o corpo masculino numa inversão historicamente irônica: “Não devia 

anotar coisas insignificantes como a anatomia de Germain, é estritamente particular. 

Mas justamente esse caderno é privado! E quando penso nele, em Germain, só penso 

no seu pau grosso bege, excitado, grande e provocante” (B, p. 18) “Não tenho nada a 

melhorar. Sou mulher, já me basta ser bonita!” (DANSEREAU, 1993, p. 449)
41

 

 

Nesta passagem erótica escrita no seu diário íntimo, Fatima mostra-se uma mulher 

moderna, usufruindo da liberdade sexual e social conquistada pelas mulheres, tem orgulho de 

seu corpo e domina seu discurso e suas escolhas, como a de rejeitar o casamento e a 

maternidade. Ela protege com ciúmes seu espaço privado. No seu discurso, que às vezes 

parece fofoca, ela exerce o papel de enunciadora, interlocutora e leitora. 

 
 

40
 “A tia Aline ao telefone, excepcionalmente longo e um tanto pesado. Cronometrei. Solo ininterrupto de oito 

minutos sobre o tema das crianças: como as dela são educadas – sobretudo Jean François! E como minhas irmãs 

são amorosas! Subentendida essa advertência: “Fatima querida, o Dia das Mães se aproxima! Esse ano, não se 

esqueça de telefonar pra sua mamãe!” … e blá, blá, blá. (NOËL, 1992, p. 61) 
41

 “…elle convoite le corps masculin dans un renversement historiquement ironique: ‘Je ne devais pas noter des 

vétilles comme l’anatomie de Germain, c’est stristement privé. Mais justement, ce carnet est privé! Et quando je 

pense à lui, Germain, je ne pense qu’à sa grosse queue beige, bandée, large et attirante’ (B, p. 18). ‘Moi, je n’ai 

pas à m’améliorer, voyons! Je suis une femme, il me suffit d’être belle!’” (DANSEREAU, 1993, p. 448) 
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O diário é um território apropriado a todo tipo de relato, como já foi visto até o 

momento. O leitor vai sendo seduzido pelos dias contados por Fatima. Dias habitados por 

conflitos existenciais, traumas, convivências tortuosas, prazerosas, curiosas. Nessa 

efervescente convivência, o(a) leitor(a) sente-se um coadjuvante e participa da trama que 

envolve o triângulo amoroso do romance – Fatima, Louis e Amélia. No desenrolar da história, 

Amélia e a escrita sobre si mesma surgirão através das cartas enviadas para sua melhor amiga 

Fatima. As confissões e as correspondências serão o próximo assunto desse item sobre 

descobertas e escritas de si. No dia oito de julho, Fatima revela mais uma conquista amorosa e 

o momento em que seu amante confessa seu verdadeiro nome: 

 
On venait de faire l’amour, on parlait, je le sentais confiant et abandonné, quando 

tout à coup, quelque chose achoppe dans la chaîne de son discours: il cite sans la 

nommer mais quasi textuellement un aphorisme de Delia Febrero. Je lui demande 

s’il lit l’espagnol, sinon, comment peut-il connaître Febrero? Et de toute façon, le 

texte n’est pas diffusé… Il blêmit et bredouille des excuses en appuyant sur mon 

nom. Il a l’air tellement vulnérable! Et c’est à ce moment-là que je lui ai dit: “Je 

t’aime, Léonard!”passant involontairement du vous au tu. Il me répond: – Je ne 

m’appelle pas Léonard. J’ai toujours droit à des reparties étranges quand je déclare à 

un homme que je l’aime! – Alors, tu t’appelles comment? –…Louis. – Tu t’appelles 

Louis comme dans Louis Langevin? En guise de réponse, il a eu un petit sourire 

désolé. J’ai dit: C’est donc, ça, mon impression de déjà entendu! Tu connais Amélia 

et tu n’as rien dit! Tu connais la Malinche et tout le bataclan! Maintenant, tu cites 

Febrero!… (10 juillet)… Mon attirance envers lui est plus forte que la désillusion de 

savoir qu’il a menti. Le côté secret de cette relation revêt même à mes yeux – et à 

mon grand étonnement – un certain attrait. Je suis fascinée. (NOËL, 1992, p. 123- 

125)
42

 

 

A revelação do nome “verdadeiro” de seu amante faz parte de um jogo secreto de 

verdades e mentiras, como também as confissões reveladoras de uma “verdade” 

compartilhada entre os personagens atuantes, no caso nesse romance, onde a vida de Fatima é 

contada e interpretada por ela mesma. Percebem-se lugares, situações e fatos que fazem parte 

da vida cotidiana comum da maioria das pessoas, como em A vida como ela é (1961), de 

Nelson Rodrigues. O leitor entra, então, nesse jogo de faz de conta, porque a “invenção do 

eu” propicia uma variedade de eus, já que o diário possibilita o “lugar de um estranho teatro 

 

42
 “Tínhamos acabado de fazer amor, conversávamos, eu o sentia confiante e abandonado, quando de repente, 

alguma coisa empaca na conversa: ele cita sem a nomear mas quase textualmente um aforisma de Délia Febrero. 

Pergunto-lhe se ele lê espanhol, senão como ele poderia conhecer Febrero? De toda maneira o texto não está 

divulgado… Ele fica pálido e resmunga desculpas se apoiando no meu nome. Ele parece muito vulnerável! E 

nesse momento eu lhe disse: “Eu te amo Léonard!”. Passando involuntariamente do tratamento cerimonioso ao 

você. Ele me responde: – Não me chamo Léonard. Tenho sempre certas reações estranhas quando digo a um 

homem que o amo! Então como você se chama? – Louis. Você se chama Louis como Louis Langevin? À guisa 

de resposta ele sorriu desolado. Então é isso, minha impressão de já ter escutado! Você conhece Amélia e não 

me disse nada! Você conhece a Malinche e todo o bataclan! E agora você cita Délia Febrero!… (10 de julho) … 

Minha atração por ele é mais forte do que o fato de ele ter mentido. O lado secreto dessa relação se reveste aos 

meus olhos – para minha grande surpresa – de uma certa atração. Estou fascinada!” (NOËL, 1992, p. 123-125) 
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de máscaras, onde o escritor deve se desmascarar” (DIDIER, 2020, p. 122)

43
. Habitado por 

personagens que ora se revelam, ora se escondem, o diarista cria uma mise-en-scène na qual, 

ao mesmo tempo em que atua, também dirige seu elenco. As contradições, censuras e 

mutações que habitam cada “eu” vão sendo elaboradas dando vida ao roteiro da peça. 

“Contudo, talvez não seja justo dizer que o diário é um ‘lugar’: ele é um ser. O diarista não se 

contenta em fazer viver vários ‘eus’ e de os colocar em rivalidade, ele faz do diário mesmo 

uma espécie de indivíduo.” (DIDIER, 2020, p. 122)
44

 

Na passagem a seguir, sentindo-se confiante no relacionamento com Louis, Fatima 

conta sobre seu diário da infância. Esse fato traumático da sua vida, narrado por ela em outros 

momentos da sua escrita, será, dessa vez, confidenciado para Louis. Fato descrito como um 

doloroso trauma, como se o diário íntimo fosse seu próprio corpo sendo violado. 

 
Je me suis laissée aller à lui raconter une chose à laquelle je n’avais pas pensé depuis 

des années, l’épisode du carnet de mon enfance: la découverte de ce secret par ma 

mère, ses allusions sibyllines et la lecture hypocrite qu’elle en a faite pendant des 

semaines, avant que je comprenne son manège. De cette pratique – innocente pour 

elle –, j’ai conservé l’impression d’avoir été violée dans ce que j’avais de plus 

intime, mes pensées que je croyais, à l’époque, être originales. En racontant cela à 

Louis, j’étais encore secouée par l’émotion ressentie il y a plus de vingt ans! Le plus 

étrange, c’est que je parlais facilement. Qu’est-ce qui a provoqué ces confidences? 

Est-ce la pression des adieux? (NOËL, 1992, p. 134)
45

 

 
Dizer adeus a quem se ama é o texto mais difícil da vida, porém tanto na vida real 

quanto na ficção existe sempre um final. Nesse romance não é diferente, apesar de terminar 

com uma frase reticente e um espaço em branco à espera do dia seguinte. “…Louis s’est 

effacé pour me laisser passer, mais je savais qu’il me regardait, rouge dans ce paysage blanc. 

Et qu’il me désirait. Son regard sur moi, notre pauvre et tendre complicité, tout cela était 

d’une douceur épouvantable…” (NOËL, 1992, p. 323-324).
46

 

 

 

 

43
 “Le journal est le lieu d’un étrange théâtre de masques. L’écrivain est censé s’y démasquer.” (DIDIER, 2020, 

p. 121) 
44

 “Pourtant il n’est peut-être pas tout à fait juste de dire que le journal est un ‘lieu’: il est un être. Le diariste ne 

se contente pas de faire vivre plusieurs ‘moi’ et de les mettre em rivalité, il fait du jornal même une sorte 

d’individu.” (DIDIER, 2020, p. 122) 
45

 Contei para ele uma coisa na qual não pensava há anos. O episódio do caderno da minha infância: a descoberta 

desse segredo pela minha mãe, suas alusões enigmáticas e a leitura hipócrita que ela fez durante semanas, antes 

que eu compreendesse seu jogo. Dessa prática inocente para ela, conservei a impressão de ter sido violada no 

que tinha de mais íntimo, meus pensamentos que acreditava na época serem originais. Contando isso para Louis, 

ainda fiquei abalada pela emoção sentida há mais de vinte anos! O mais estranho é que eu falava facilmente. O 

que me provocou essas confidências? Será a pressão do adeus? (NOËL, 1992, p. 134) 
46

 …Louis se afastou para me deixar passar, mas sabia que ele me olhava, vermelho na paisagem branca, e que 

ele me desejava. Seu olhar sobre mim, nossa terna e pobre cumplicidade, tudo isso era de uma terrível 

delicadeza… (NOËL, 1992, p. 323-324) 
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A convivência do triângulo amoroso em Montreal transforma-se numa emocionante e 

delicada passagem dos meses escritos nas páginas dos diários de Fatima e Louis, onde há 

espaço para todos e, através deles, o(a) leitor(a) toma conhecimento tanto da existência de 

Amélia quanto da tragédia de sua morte em um acidente de avião entre dois mundos, entre 

dois continentes. Tragédia que deixou inacabada sua tentativa de dar voz a uma autora 

feminina latino-americana chamada Délia Febrero, como também sua procura existencial e o 

resgate de sua identidade, retornando às suas origens europeias. 

A literatura tem o poder de eternizar a vida, registrada nas palavras, que dão sentido e 

memória aos momentos vividos. “Je viens de feuilleter ce cahier. J’en ai relu des passages et 

Amélia y est partout présente. Désormais, j’éviterai ce cruel labourage de ma mémoire. J’ai 

hâte de partir. Puisque je ne peux pas voir Louis, aussi bien sortir de l’île.” (NOËL, 1992, p. 

295)
47

 

Nessa imensa solidão, na vivência do adeus eterno da amiga e do adeus passageiro do 

seu amante, ao reler seu diário, Fatima se depara com as cartas de Amélia. O fato de guardar 

em seu diário cartas de sua amiga confirma o aspecto acolhedor desse gênero de escrita de si, 

capaz de acolher textos de diferentes naturezas. Nas páginas do seu diário, elas estão coladas 

e, para o(a) leitor(a), elas estão representadas em itálico para autenticar a escrita da amiga. 

“J’ai relu la lettre d’Amélia. J’avais oublié sa calligraphie spéciale: l’écriture est européenne 

mais certains caractères sont formés à l’américaine, et cela oscille constamment d’un côté à 

l’autre de la page…” (NOËL, 1992, p. 220).
48

 Amélia faz-se presente nas páginas do diário de 

sua melhor amiga e confidente Fatima Gagné. “Je n’arrête pas de relire ses lettres, c’est tout 

ce qu’il me reste d’elle, maintenant. Je les sais par coeur. J’essaie de trouver des signes, un 

sens. Mais plus rien n’a de sens. Je mets ici la troisième lettre, arrivée le jour de ma fête; le 

ton est atrocement joyeux.” (NOËL, 1992, p. 242)
49

 No dia em que Fatima festeja a vida, 

Amélia está lá representada pela sua carta, ironicamente, após seu naufrágio entre dois 

mundos. As traduções de Délia Febrero também não estão no envelope recebido: “Je ne 

connaîtrai jamais cette traduction ébauchée; cela s’est abîmé en mer avec elle. Je ne savais pas 

 

 

 
 

47
 “Acabei de folhear esse caderno. Reli alguns trechos e Amélia está presente em todos. De agora em diante, 

evitarei esse trabalho cruel da minha memória. Mal posso esperar para partir. Já que não posso ver Louis, nem 

sair da ilha.” (NOËL, 1992, p. 295) 
48

 “Reli a carta de Amélia. Tinha esquecido sua caligrafia especial: a escrita é europeia, mas certos caracteres são 

feitos à maneira americana e oscilam de um lado ao outro da página.” (NOËL, 1992, p. 220) 
49

 “Não paro de reler suas cartas, é tudo que me sobrou dela, agora. Eu as decorei. Procuro sinais, um 

sentido. Mas nada mais tem sentido. Coloco aqui a terceira carta que chegou no dia da minha festa. O tom é 

dolorosamente alegre.” (NOËL, 1992, p. 242) 
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qu’on pouvait ressentir autant de douleur.”(NOËL, 1992, p. 245)

50
 A partir das missivas 

enviadas por Amélia, compreende-se o conceito da presença do Outro ausente, realizado 

através das cartas e correspondências na escrita epistolar. Como afirma Michel Foucault: 

 
A carta faz o escritor “presente” àquele a quem a dirige. E presente não apenas pelas 

informações que lhe dá acerca da sua vida, das suas atividades, dos seus sucessos e 

fracassos, das suas venturas ou infortúnios; presente de uma espécie de presença 

imediata e quase física. Escrever é pois “mostrar-se”, dar-se a ver, fazer aparecer o 

rosto próprio junto ao outro. E deve-se entender por tal que a carta é 

simultaneamente um olhar que se volve para o destinatário (por meio da missiva que 

recebe, ele sente-se olhado) e uma maneira de o remetente se oferecer ao seu olhar 

pelo que de si mesmo lhe diz. De certo modo, a carta proporciona um face-a-face. 

(FOUCAULT, 1992, p. 149-150) 

 

A carta escrita em Granada no dia 25 de outubro está na íntegra colada às páginas do 

diário de Fatima no dia 11 de novembro: “Querida. Cette lettre arrivera peut-être après moi, 

mais ce m’est égal, j’ai trop hâte de te parler”. Nesse momento, a presença de Amélia se faz 

de forma inegável. Porém, o teor da carta revela uma outra Amélia. A que viajou para resgatar 

sua identidade. Sentindo-se num entre-dois… “espaço dinâmico de uma prática, de uma 

passagem” (SIBONY, 1993, p. 61), desloca-se do seu país de adoção, o Quebec, onde viveu, 

trabalhou, casou, teve duas filhas, se separou… Entretanto, sentia-se fora de sua pátria, como 

um ser dépaysé, aquele que sai da sua zona de conforto, tenta romper ou mudar seus hábitos à 

procura de seu pertencimento. Essa viagem provoca em Amélia a consciência da experiência 

do exílio. Ao se encontrar na sua terra de origem, a França, ela descreve a sua experiência 

exilar: 

 
Autrefois, quando je revenais en Europe, c’était pour voir maman. Maintenant, plus 

rien ne m’y appelle et pourtant, j’ai encore été prise dans un mouvement de marée, 

ballotée d’un continent à l’autre… Tout immigrant est un mutant car l’exil nous 

transforme… Je n’aurais pas fait ces remarques autrefois, mais depuis la mort de 

maman, une chose m’apparaît évidente: je ne suis plus ni française, ni espagnole, je 

suis problablement devenue Québécoise. Si j’ai une place en ce monde, c’est à 

Montréal, avec vous. Je n’y suis pas toujours à l’aise, mais j’y suis moins mal qu’en 

Europe… (NOËL, 1992, p. 243-244)
51

 

 

 

 
 

50
 “Não conhecerei nunca essa tradução esboçada. Afundou-se no mar com ela. Não sabia que se podia sentir 

tanta dor.” (NOËL, 1992, p. 245) 
51

 “Antes, quando voltava à Europa era para ver mamãe. Agora, nada mais me chama aqui, porém fui pega de 

novo num movimento de maré, balançada de um continente a outro… Todo imigrante é um mutante porque o 

exílio nos transforma… Não teria feito essas observações anteriormente, mas desde a morte de mamãe, uma 

coisa me parece evidente: eu mudei. Não sou mais nem francesa nem espanhola, sou provavelmente 

quebequense. Se tenho um lugar no mundo, é em Montreal, com vocês. Nem sempre fico à vontade aí, mas me 

sinto menos mal aí do que na Europa…” (NOËL, 1992, p. 243-244) 
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Na leitura da carta, entende-se que a intenção de Amélia é contar sobre sua 

experiência exilar e sua busca identitária, utilizando esse outro gênero de escrita de si para 

compartilhar com sua amiga distante – e tão próxima – sua vivência de mutante e de híbrida. 

Neste sentido: 

 
a epistolografia permite ao exilado perfazer pela escrita o caminho de retorno ao 

antigo lar. As missivas, neste sentido, podem ser interpretadas como deslocamentos 

vividos em sua ambivalência: por um lado, remetem o epistológrafo ao ambiente 

conhecido do passado; por outro, lhe permitem elaborar os recentes pertencimentos. 

(ROCHA, 2017, p. 200) 

 

Deslocada de sua identidade de origem, que também é dupla, Amélia não quer mais 

viver na Europa nem viver viajando entre dois continentes “la mouvance me tue, parce que je 

suis une sédentaire” (NOËL, 1992, p. 243)
52

. Ela também não quer repetir a história de seu 

pai espanhol, tenta mesmo apagá-la de sua memória, não a lembrança dele, mas seu destino 

de exilado. Sua viagem à Europa foi movida primeiramente por causa da solidariedade às 

escritoras latino-americanas e à divulgação da arte poética de Délia Febrero traduzida para sua 

língua materna, o francês. Ao chegar na França, sente que não pertence mais àquele lugar, 

antes fazia sentido ir lá para só para visitar sua mãe. A representação da personagem como 

mutante é comprovada pela sua liberdade de escolha, a de retornar ao Quebec, como também 

por sua percepção e sua descoberta de um novo mundo em constantes transformações 

identitárias, no qual as movências acontecem muitas vezes por uma consciência da 

necessidade de uma reinvenção de si mesmo e de uma renovação existencial. 

 
Je rentre bientôt et j’ai l’impression de faire le parcours de Colomb, ou celui de 

Jacques Cartier et des tous les Français affamés partis de La Rochelle. Je survolerai 

le sillage fossile de leurs voiliers! Autrefois, ces traversées prenaient des mois; cela 

donnait le temps de se faire à l’idée du changement. Maintenant on passe d’ un 

monde à l’autre en six petites heures. Ce saut a quelque chose de violent qui me 

serre toujours le coeur, mais qu’importe! Ce n’est pas la nécessité de la faim qui me 

guide, mais le goût d’un pays que je rechoisis en toute liberté: après quinze ans de 

déchirement, après cinq siècles de réflexions sur les rapports entre Europe et 

l’Amérique, moi française de souche espagnole, je reprends la route des mes 

ancêtres et c’est pour rentrer chez moi: ce pays est aussi le mien. Chaque culture a 

ses limites, mais, tout compte fait, système pour système, je préfère le Québec: les 

barrières y sont friables, et le rêve, encore permis. (NOËL, 1992, p. 24) 

 

À luz do artigo da pesquisadora Maria Bernadette Porto, “Escritas do exílio: habitar e 

representar a distância” (2012), pode-se compreender melhor as representações poéticas do 

romance que está sendo analisado. Nous avons tous découvert l’Amérique foi escrito num 

 

52
 “A movência me mata, porque sou uma sedentária.”(NOËL, 1992, p. 243) 
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momento de grande efervescência literária dos anos 80/90, em que autores engajados se 

solidarizaram e fizeram de suas obras literárias um movimento cultural, social e político. 

Francine Noël revisitou o mito de Babel e o ressignificou positivamente, comprovando o 

convívio com as diversas culturas e línguas, de seres exilados que habitam a cidade de 

Montreal, como é o caso de Amélia. Como afirma Porto: 

 
Prática fundamental da existência e nova condição de nosso imaginário (OUELLET, 

2005, p. 10), o exílio não se restringe à ideia de deslocamento espacial, revestindo- 

se de novos sentidos no cenário da contemporaneidade. Experiência da perda, da 

ausência e da separação, o exílio desencadeia a tomada de consciência do existir e de 

uma dupla distância — em relação ao país natal e à terra de adoção. Ao oscilar entre 

os apelos da ruptura e da promessa, da memória e da esperança, o exílio supõe uma 

complexa relação do ser humano com o espaço e o tempo, e com sua própria 

origem, favorecendo a vivência do luto e as releituras identitárias. Após a quebra da 

continuidade de seu viver, o sujeito exilado descobre que ele habitara até então um 

lugar, no qual construíra uma história junto a seus pares. Reduzido, pela primeira 

vez, a si mesmo (TRIGANO, 2001, p. 17) sem o apoio de laços de segurança (ainda 

que questionáveis), sente-se subtraído de um modo de estar no mundo, 

compartilhado com outros no âmbito de sua cultura… Em seu texto já clássico 

“Reflexões sobre o exílio”, Edward Said (2003, p. 43) reconhece que grande parte 

da cultura do Ocidente é obra de exilados, emigrantes e refugiados. Para ele, fratura 

incurável entre um indivíduo e um lugar natal; um estado de ser descontínuo e uma 

perda de contato com a solidez, a experiência exilar apresenta aspectos positivos, 

como a descoberta da alteridade. (PORTO, 2012, p. 23-24) 

 

Depreende-se, dessa análise, que as descobertas de si mesma e do Outro, nas travessias 

do diário de Fatima, encontram seus caminhos e a alteridade se faz presente, em forma de 

diário ou de cartas, as quais relatam uma bela história sobre exílio, descobrimentos, origens e 

territórios. As duas heroínas de Noël conseguem desatar as amarras do passado e restabelecer, 

cada uma ao seu modo, um movimento construtivo das suas convicções identitárias. Amélia 

declara suas escolhas, que provavelmente é de tornar-se quebequense, e viver num país em 

que os sonhos ainda são possíveis, além de ter uma melhor amiga quebequense pura lã, em 

constante mutação, cujo ideal é agregar a diversidade. Elas trazem para o romance uma 

reflexão filosófica e histórica sobre o exílio e a própria existência humana. Nas duas 

personagens de Noël, soam todas as vozes femininas; elas resistem na tentativa de fazer da 

arte um alimento do espírito e da linguagem, um sentido para a vida. Cabe ressaltar que, no 

romance de Noël, o diário íntimo de Fatima é um convite ao encontro e ao acolhimento. 

Mitos, personagens lendárias, poetas e escritoras fazem parte dessa grande empreitada em 

busca do encontro entre passado e presente e sua reinvenção na relativização das fronteiras, 

num sentido maior de agregação do que de dispersão. 
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2.2 A PERSPECTIVA DO ARQUITETO NO DIÁRIO DE LOUIS: CONSTRUIR E 

HABITAR 

 
Neste item, a ênfase do estudo será dada aos relatos do diário do arquiteto Louis, os 

quais intercalam as páginas do diário de Fatima e começam a ser escritos entre os dias 15 e 16 

de abril (NOËL, 1992, p. 41). O diário de Louis não é datado, é mais econômico, monológico 

e egocêntrico. Nele, são escritos, principalmente, as observações que faz sobre as mulheres de 

sua vida e o seu desejo de “construir” e “habitar” em Montreal. Para a abordagem crítica 

desses relatos, marcados pela poética do construir-habitar, será levado em consideração um 

arcabouço teórico que inclui estudos de Heidegger (1958) e de outros pesquisadores, como 

Porto (2016), que nele se inspiraram para abordar o conceito de habitabilidade. 

Louis é casado com Hélène e tem duas filhas. Vive com elas em sua residência 

familiar situada em Notre-Dame de Grâce. Refere-se a sua moradia como “la grande Maison 

d’Hélène” (NOËL, 1992, p. 51)
53

. Sentindo-se, fora de lugar em sua própria casa e com seu 

casamento em crise, opta por alugar um apartamento para ter um espaço só seu, onde possa se 

sentir ele mesmo. Procura um imóvel vazio, um espaço sem resquícios de vida: “La maison 

sent un peu le moisi et cette odeur ne sera jamais chassée par des odeurs de cuisine. Pas de 

poêle, ici. Pas de lit. Je suis bien dans cet espace vide, je peux y rester longtemps immobile.” 

(NOËL, 1992, p. 41)
54

 O apartamento escolhido por Louis é um espaço ainda inabitado no 

sentido de sem aconchego, sem cheiro e sem memórias. O arquiteto escolhe um refúgio que 

seja só seu e lá começa a se sentir em casa. 

A habitabilidade passa pela presença de odores, e a memória afetiva de um lugar passa 

pelos sentidos, assim como a apropriação simbólica de uma casa. Habitar um lugar não 

significa morar neste lugar. Louis mora na grande casa de Hélène e sente-se ausente, e não é 

ele mesmo, por isso aluga um espaço para ser só seu. Nesse apartamento, Louis começa a 

construir seu habitar. 

Sem comunicação com o mundo exterior, sente-se satisfeito de estar ali, como um 

clandestino e sem o conhecimento dos outros. “ Ici, ce n’est pas L.L. qui paie le loyer, mais 

un autre, que j’espère être plus intéressant, et que je connais peu, en fait. Qu’est-ce que je suis 

quand je ne suis que moi-même? En dehors du désir des autres? Je ne sais pas…” (p. 41)
55

. O 

 

 
53

 “A grande Casa de Hèléne.”(NOËL, 1992, p. 51) 
54

 “A casa cheira um pouco a mofo e esse odor nunca será abafado pelos odores da cozinha. Nada de forno aqui. 

Nada de cama. Estou bem nesse espaço vazio, posso ficar por muito tempo imóvel. (NOËL, 1992, p. 41) 
55

 Aqui não é L.L. quem paga o aluguel, mas um outro, que espero ser mais interessante, e que, de fato, conheço 

pouco. O que sou quando sou só eu mesmo? Fora do desejo dos outros? Não sei…” (NOËL, 1992, p. 41) 
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arquiteto fala de si mesmo na terceira pessoa e faz uma reflexão sobre o que é ser ele mesmo. 

Seu anonimato sugere a descoberta de um outro Louis, que vai preencher esse “espaço vazio”. 

Ao longo de sua vida, Louis formou uma família nos padrões convencionais de uma 

sociedade patriarcal como um típico quebequense e, depois de anos casado, sente-se um 

estranho em sua própria casa. O personagem em questão mora com sua família e trabalha num 

escritório de arquitetura desenhando projetos. Porém, só começa a “ser” ele mesmo na solidão 

do seu apartamento alugado com a herança deixada pelo pai. Nesse lugar, inicia o seu “fazer 

habitar”. A apropriação de sua verdadeira identidade corresponde a um deslocamento- 

descolamento do lugar identitário construído até então. Ele precisa se deixar “dehabitar” de si 

mesmo e de sua casa oficial para experimentar outra possibilidade de ser. 

 
 

Je sais que mon comportement est naïf – quasi adolescente –, mais en flânant ici, j’ai 

l’impression de venger Léonard. Comme beaucoup d’hommes, il n’avait pas de lieu 

où être seul. Bien que la maison familiale ait été à son nom et payée par lui, il n’y 

était pas à l’ aise… Il n’a jamais su qu’en moi-même je l’ai toujours appelé par son 

prénom et tutoyé… J’aurais dû le lui avouer. C’est trop tard. Il vaut mieux ne plus 

ressasser cela et me contenter de dépenser le petit extra qu’il m’a laissé… En 

engloutissant peu à peu cette somme dans la location d’un espace “privé”, j’ai 

l’impression de me retrouver moi-même, Louis, fils de Léonard Langevin. Je suis 

dans mes murs et je commence à m’y installer. (NOËL, 1992, p. 57)
56

 

 

Nesse sentido, pode-se entender como herança não só o dinheiro deixado por seu pai, 

mas também o ranço de uma convivência familiar convencional em que o homem na sua 

condição patriarcal sente-se “castrado” de seus sonhos. “Les rêves rétrécissent avec l’âge.” 

(NOËL, 1992, p. 42)
57

 Embora o romance privilegie a condição feminina em uma metrópole 

da atualidade, ele sugere dados referentes à construção do masculino. A partir do momento 

em que Louis se vê sendo “ele mesmo” e instalado à sombra, no seu refúgio, surpreende-se 

escrevendo relatos, como se através da escrita preenchesse o seu caderno de notas com os 

sonhos e pesadelos que o habitam. Reinventa, na solidão do seu apartamento vazio, um novo 

personagem, o “locatário” que possui sua própria chave: “La clé est posée sur l’allège de la 

fenêtre. Ma clé.” (NOËL, 1992, p. 41)
58

 Ele pode usá-la para entrar e sair da cena do seu 

teatro interior. Soltar suas “feras” que gritam por liberdade. Reconstruindo-se através dos seus 

 

56
 “Sei que meu comportamento é ingênuo – quase adolescente –, mas flanando aqui, tenho a impressão de 

vingar Léonard. Como tantos homens, ele não tinha lugar para estar só. Embora a casa familiar estivesse em seu 

nome e fosse paga por ele, ele não ficava à vontade… Ele nunca soube que dentro de mim eu o chamava pelo seu 

prenome. Deveria ter dito isso a ele. É muito tarde. É melhor não remoer isso e me contentar em gastar o 

dinheiro extra que ele me deixou… gastando essa quantia no aluguel de um espaço “privado”, tenho a impressão 

de encontrar eu mesmo, Louis, filho de Léonard Langevin. Estou dentro das minhas paredes e começo a me 

instalar aqui.” (NOËL, 1992, p. 57) 
57

 “Os sonhos encolhem com a idade.” (NOËL, 1992, p. 42) 
58

 “A chave foi colocada sobre o vão da janela. Minha chave.” (NOËL, 1992, p. 41) 



36 
 

 

 
 

relatos e sua vivência como “locatário”, o arquiteto projeta e revela suas “errâncias imóveis” 

empreendidas nos seus deslocamentos espaciais e interiores ao sair do conforto e segurança 

do seu lar familiar à procura de si mesmo e do seu convívio com a diversidade. Como afirma 

a autora do artigo “Errância/migrância/migração no Dicionário das mobilidades culturais: 

percursos americanos” Rita Olivieri-Godet (2010, p. 190): 

 
O rico simbolismo da errância e de seus desdobramentos em diferentes facetas 

manifesta-se tanto na sua dimensão exterior, como deslocamento físico, quanto na 

dimensão interior e ontológica que a ele se sobrepõe: errância como busca de um 

alhures, viagem existencial imprevisível em busca da alteridade reveladora, do 

“estrangeiro que nos habita” (KRISTEVA, 1998), parte errática do eu não 

assimilável; errância que associa o processo de reconstrução do eu à espera do 

diverso, do Outro, da diferença cultural em textos que abordam a temática das 

migrações. 

 

Quanto ao sentido da expressão “errâncias imóveis”, pode-se compreendê-la como o 

ato de deslocar-se nesse espaço privado onde o personagem cria seu próprio itinerário 

existencial, transformando-o em relatos, nos quais o autor deriva, enquanto escreve seus 

percursos, paisagens e mapas interiores. Imóvel em sua poltrona Voltaire, ele observa seu 

entorno, revela suas memórias, seus conflitos existenciais e através do seu caderno de notas 

exterioriza os segredos e angústias desse locatário que o habita… Como sugere 

metaforicamente, o texto de Wajdi Mouawad, “Les tigres de Wajdi Mouawad”
59

, no capítulo 

“Nous sommes des immeubles”: “Car où est la clé qui saurait ouvrir cette porte du 

domestique pour permettre au locataire d’aller vers sa vie sauvage? Comment trouver la clé? 

Nous sommes des immeubles habités par un locataire dont nous ne connaissons rien.” 

(MOUAWAD, 2009, p.54)
60

 

Mouawad é um autor representativo da chamada literatura migrante do Quebec, 

alguém que conhece, de perto, a dificuldade de se habitar um país. Dialogando com esse 

fragmento narrativo, ilustram-se os conflitos pessoais do personagem Louis e o acesso à sua 

chave do imóvel. A partir do momento em que se sente instalado, escreve e passa a conhecer a 

possibilidade de criar, como se destaca nas palavras de Mouawad (2009): 

 
L’ouvre d’art est un feu obligeant le locataire en moi à se faire connaître, à révéler 

son identité à l’immeuble que je suis pour qu’en courant partout, il ouvre enfin les 

 

 

59
 Este texto foi escrito para o teatro francês do Centro Nacional das Artes do Canadá (Otawa) e apareceu 

inicialmente no programa da temporada 2008-2009.( MOUAWAD, p. 53-55) 
60

 “Pois onde está a chave que poderia abrir esta porta do domesticado para permitir ao locatário ir ao encontro 

de sua vida selvagem? Como encontrar a chave? Nós somos imóveis habitados por um locatário do qual não 

conhecemos nada.” (MOUAWAD, 2009,p. 54) 
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portes derrière lesquelles se terrent les trésors les plus intimes et les plus 

bouleversants de mon être.
61( MOUAWAD, 2009, p.55)

 

 
Ressalta-se, então, a representação metafórica do locatário elaborada por Noël em sua 

obra romanesca através do personagem Louis. Noël cria um personagem masculino à procura 

de si mesmo, na solidão do seu espaço vazio, o qual vai sendo preenchido através da escrita 

de seus relatos: 

 
Il est étrange que je me mettre à écrire… C’est sans doute un comportement typique 

de solitaire. Un sentiment de repos m’habite quando je séjourne ici, au-dessus de 

cette page où je note mes errances immobiles. Parfois, je me dis que je suis devenu 

architecte pour mieux mater mes désirs de mouvance. Si j’avais eu à choisir mon 

mode de vie, j’aurais peut-être opté pour le nomadisme. Ce qui me plaît dans ma 

situation actuelle, c’est l’idée d’aller d’une maison à l’autre. Heureuse alternance 

entre la grande maison d’Hélène et ma petite tanière décolorée. (NOËL, 1992, p. 

51)
62

 

 

Cabe aqui enfatizar a escolha do arquiteto em alugar um imóvel no Mile-End, bairro 

multicultural e multiétnico onde Fatima mora. Até então, ao alternar seus dias, deslocando-se 

entre sua casa, seu escritório e o apartamento alugado, ele ainda não sabe da existência dessa 

mulher engajada e solidária às questões dos imigrantes que escolheram o Quebec como país 

de adoção. “Além do mais, Louis particularmente não se preocupa com questões de ordem 

política ou social. Seu bairro de adoção, multiétnico, se apresenta a seus olhos como uma 

galeria de retratos, de fato charmosos, porém unidimensionais.” (BARRET, 1993, p. 310)
63

 

No decorrer dessa convivência com a diversidade e o cotidiano dos seus deslocamentos, ele 

começa a desenvolver um gostar de estar ali. 

 
Comme d’autres vont au bar pour décompresser, je prends l’habitude de passer ici 

après le travail. La plupart du temps, je ne fais rien d’autre que de laisser ma pensée 

dériver, assis dans le fauteuil Voltaire que j’ai installé près de la fenêtre. (NOËL, 

1992, p. 81)
64

 

 
 

61
 “A obra de arte é um fogo que obriga o locatário em mim a se fazer conhecer, a revelar sua identidade ao 

imóvel que sou, para que, ao correr em todas as direções, ele abra, enfim, as portas atrás das quais se escondem 

os mais íntimos e transformadores tesouros do meu ser.”(MOUAWAD, 2009.p.55) 
62

 “É estranho eu começar a escrever… É sem dúvida um comportamento típico de solitário. Um sentimento de 

repouso me habita quando fico aqui, em cima dessa página onde anoto minhas errâncias imóveis. Às vezes me 

digo que me tornei arquiteto para entender melhor meus desejos de movência. Se pudesse ter escolhido meu 

modo de vida, teria optado pelo nomadismo. O que me agrada na minha situação atual é a ideia de ir de uma casa 

à outra. Feliz alternância entre a grande casa de Hélène e meu pequeno covil desbotado.” (NOËL, 1992, p. 51) 
63

 “En outre, Louis ne se préoccupe pas particulièrement des questions d’ordre politique ou social. Son quartier 

d’adoption, multi-ethnique, se présente à ses yeux comme une galerie de portraits, charmants certes, mais 

unidimensionnels.” (BARRET, 1993, p. 310) 
64

 “Assim como outros vão ao bar para relaxar, tenho o hábito de passar aqui depois do trabalho. Na maior parte 

do tempo, não faço nada além de deixar meu pensamento derivar, sentado na poltrona Voltaire que instalei perto 

da janela.” (NOËL, 1992, p. 81) 
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A partir do momento em que ele se habitua a ir ao apartamento com mais frequência 

depois de sair do seu escritório, como também à Croissanterie, onde conhece Fatima, vai 

criando vínculos com o bairro e sua vizinhança. Como afirma Michel de Certeau em 

Invenções do cotidiano: 1. Artes de fazer, no item “Críveis e memoráveis: a habitabilidade”, 

“Gosto muito de estar aqui! É uma prática do espaço este bem-estar tranquilo sobre a 

linguagem onde se traça, um instante, um clarão.” (2014, p. 176)
65

 

Nos seus novos percursos e diálogos com Fatima, Louis vai sendo seduzido por essa 

mulher livre, sincera e que possui um discurso autêntico. Desenvolve também a empatia e a 

simpatia pelos seus vizinhos, sejam eles quebequenses, como ambos, ou de origem 

estrangeira. Ao conhecê-la, ele vai percebendo que se sente atraído por ela, mesmo que a 

princípio tenha ficado surpreso e reagido mal ao julgar seu comportamento: 

 
Un peu trop extravertie, peut-être: elle connaît toute la rue! Pour elle, les voisins 

sont des personnes importantes et elle glisse à chacun un mot dans sa langue 

d’origine: elle sait quelques phrases en portugais, en grec, en ukrainien même! 

(NOËL, 1992, p. 163)
66

 

 
Um traço forte da personalidade de Louis é justamente se sentir o tempo todo julgado 

pelos seus atos, justamente por ter uma opinião fixa em relação aos outros e também por se 

sentir culpado por suas escolhas. Ao longo do relacionamento com Fatima, os dois se 

apaixonam e descobrem que compartilham a amizade e o amor da mesma mulher, que é 

Amélia: “C’est ce que nous avons en commun, elle et moi: une certaine aisance dans le 

partage.” (NOËL, 1992, p. 136)
67

 

Nesse momento, ressalta-se a escolha de Noël quanto à representação metafórica 

desses três personagens. Atrás do véu dos encontros, algumas mentiras ditas por Louis em 

relação a seu nome e seu envolvimento com Amélia, e das paixões sentidas por esse triângulo 

amoroso, há uma estratégia na escolha das suas profissões como representações de 

“construções inacabadas”, o que retoma a incompletude da torre de Babel no mito bíblico. 

Fatima é fonoaudióloga e assume o acolhimento através da intermediação e 

relativização da diversidade por meio do  resgate bilíngue da fala de seus pacientes que 

perderam a memória da linguagem. Em sua atividade profissional com pacientes afásicos, luta 

 
 

65
 Frase dita por uma moradora da Croix-Rousse, Lyon, em uma entrevista concedida a Pierre Mayol (apud 

DeCerteau, 2014, p. 308) 
66

 “Um pouco extrovertida demais, talvez: ela conhece toda a rua! Para ela os vizinhos são pessoas importantes e 

ela dirige a cada um uma palavra na sua língua de origem: ela sabe algumas palavras em português, em grego, 

até em ucraniano!” (NOËL, 1992, p. 163) 
67

 “É isso que temos em comum: ficamos à vontade em compartilhar”. (NOËL, 1992, p. 136) 
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contra a perda da língua materna, em um processo sem fim. Amélia é tradutora e tem a 

intenção de publicar os poemas de Délia Febrero, poetisa latino-americana, no idioma francês, 

o que não concretiza devido a sua morte prematura. Amélia é de origem franco-espanhola. 

Antes de conhecer Louis, foi casada com um quebequense. Tendo tido contato com diversos 

idiomas, estabelece com cada um uma relação particular. Nas suas locuções registradas no 

diário da melhor amiga Fatima, ela revela como se sente em cada língua que se expressa: “Je 

ne suis pas la même selon la langue que je parle. Je vis en français, je travaille sur des textes 

anglais mais j’ai toujours aimé en espagnol. Pour moi, cette langue est le vieux substrat de la 

passion.” (NOËL, 1992, p. 59)
68

 As duas amigas têm como projeto relativizar e agregar a 

diversidade, como também dar voz ao multiculturalismo e plurilinguismo que coabitam em 

Montreal. 

Louis evoca a possibilidade de (re)construção de uma nova “Torre” onde todos os 

povos se agregarão. Na qualidade de homo faber, tem consciência de sua função no processo 

de construir-habitar. A partir de sua perspectiva de arquiteto, mostra-se sensível à 

interpretação dada por Fatima ao processo de afasia que afeta uma de suas clientes: 

 
Pour m’expliquer ce qu’est l’aphasie, elle prend des images de mon métier: 

Retrouver l’usage de la parole, c’est comme tenter de reconstruire une maison 

démolie par un tremblement de terre. Une maison qu’on n’aurait jamais vue et dont 

on aurait perdu les plans. Ne restant que la trace irrégulière des fondations et des 

briques éparses. Il faut replacer ces briques, refaire les joints, tout réaménager. On 

ne reconstruit jamais aussi grand, et il y a des tremblements dont on ne se remet pas. 

(NOËL, 1992, p. 129)
69

 

 

Para esclarecer o sentido dado, nesta análise, aos verbos construir e habitar, recorre-se 

ao ensaio do filósofo Martin Heidegger (2010), que criou um novo conceito no seu estudo, a 

partir da etimologia desses verbos em alemão. Habitar e construir carregam, entre outros, o 

sentido de cultivar pertencimentos em relação ao lugar que habitamos, como também 

remetem ao ato de pensar, enquanto ser humano, o “estar aqui”. À luz das reflexões feitas no 

artigo intitulado “Habitar, habitabilidade” (2016), elaboradas por Porto, pode-se depreender  

de sua citação a análise destes conceitos: 

 

 

 

68
 “Não sou a mesma dependendo da língua que falo: vivo em francês, trabalho sobre os textos ingleses, mas eu 

sempre amei em espanhol. Para mim, essa língua é o velho substrato da paixão.” (NOËL, 1992, p. 59) 
69

 “Para me explicar o que é a afasia, ela toma imagens da minha profissão: Encontrar o uso da palavra é como 

tentar reconstruir uma casa demolida por um terremoto. Uma casa que nunca vimos cujos projetos foram 

perdidos. Não tendo sobrado nada a não ser os restos irregulares da fundação e de alguns tijolos. É preciso 

recolocar os tijolos, refazer as junções, tudo rearrumar. Não se reconstrói nunca algo tão grande, e há terremotos 

dos quais não se restabelece.” (NOËL, 1992, p. 129). 
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Em seu clássico estudo “Bâtir, habiter, penser”, Heidegger estabelece um vínculo 

necessário e complementar entre os verbos habitar e construir. Tendo a habitação 

como objetivo, construir é um “fazer habitar” privilegiado (2010, p. 190). Segundo o 

filósofo, “é somente quando podemos habitar que podemos construir” (2010, p. 

191). Por isso mesmo, faz-se necessário, antes de tudo, saber habitar, mostrar-se 

disponível para essa prática espacial que atravessa desde os primórdios, a história da 

humanidade. Com base na etimologia, Heidegger destaca que a palavra bauen, que 

significa “habitar”, se estende também para o sentido de “ser”: “Ser homem quer 

dizer: estar na Terra como mortal, isto é: habitar” (2010, p. 173). Ao refletir sobre o 

sentido do construir – também associado etimologicamente ao verbo alemão que 

significa habitar –, o filósofo não valoriza propriamente o ponto de vista da técnica e 

da arquitetura, o que o leva a dizer que nem todas as construções podem ser vistas 

como habitações. Assim, o ato de habitar não se reduz ao fato de se ocupar 

simplesmente um espaço, mas supõe permanência, duração e elaboração de 

narrativas de vida. Opondo-se aos lugares precários e transitórios das grandes 

metrópoles, o habitar requer a prática do cultivar relações de vizinhança, a 

acumulação de dados constitutivos do artigo memorialístico do sujeito inserido em 

um espaço tornado seu. (PORTO; COSER, 2016, p.6) 

 

Ao longo do seu percurso em busca do construir, o arquiteto admite estar também 

deslocado do seu ambiente de trabalho: “Je suis fatigué du fonctionnel et de l’esthétique. Je 

n’entends que ces mots-là au bureau et ils ont perdu leur sens.” (NOËL, 1992, p. 46)
70

 Seu 

apartamento transforma-se, então, em atelier, espaço da criatividade e do “construir”, onde 

esculpe sua leitura contemporânea das “Mulheres de Caughnawaga”: 

 
Je rentre ici et je regarde les Femmes de Caughnawaga. A la variante que j’en ai 

faite se superpose dans mon esprit l’image de Fatima, puis celle de A. et celle 

d’Hélène. Brouillage furtif des sens. Goûts de ces trois corps en même temps. 

(NOËL, p. 136, 1992)
71

 

 

Louis, ao interpretar a famosa obra de Suzor-Côté, remete-se à origem de seu povo e, 

de certa forma, fabrica com suas próprias mãos a sua leitura, convertida em palavras nos seus 

relatos memorialísticos, nos quais revela detalhes que não havia percebido em sua primeira 

leitura da escultura original. Mostra-se mais aberto e disponível para interpretar o que está 

“escondido” por trás dos “panos” ou “véus” das mulheres andarilhas. Valendo-se de sua 

convivência com Fatima, passa a seguir seus passos, em seu território. “Je pensais me 

retrouver moi-même dans ce quartier, inconnu parmi des étrangers, livré à ma seule 

conscience… et voilà qu’à nouveau un corps de femme s’interpose entre le vide et moi” 

(NOËL, 1992, p. 112).
72

 Enquanto esculpe, sente as presenças femininas atravessarem seu 

 

70
 “Estou cansado do funcional e da estética. Eu só ouço essas palavras no escritório e elas perderam o sentido.” 

(NOËL, 1992, p. 46) 
71

 “Volto aqui e olho as Mulheres de Caughnawaga. À variante que fiz se superpõe no meu espírito a imagem de 

Fatima, depois a de A. e a de Hélène. Interferência furtiva dos sentidos. Gostos desses três corpos ao mesmo 

tempo.” (NOËL, p. 132, 1992) 
72

 “Pensava ter-me encontrado nesse bairro, desconhecido no meio dos estrangeiros, ocupado com minha própria 

consciência… e aí, de novo, um corpo de mulher se interpõe entre o vazio e eu.” (NOËL, 1992, p. 112) 
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espaço, enfatizando nesse relato o nomadismo existente nos povos que habitavam a Terra 

desde sempre. 

 
Ces sont des autochtones que Suzor-Côté

73
 a voulu immortaliser, les premières 

occupantes de cette terre, les premières passantes, plutôt, ces nations étaient semi- 

nomades. Les femmes ont des baluchons et des paniers à provisions mais jusqu’à 

maintenant, j’avais négligé ce détail. Elles sont en marche ; inlassablement, elles 

traversent cet appartement, cette ville, cette terre. Un même tissu les enveloppe, 

leurs figures sont partiellement cachées. Ce sont des Amérindiennes, mais elles 

pourraient tout aussi bien être des Indiennes en sari ou des Arabes, venues du fond 

des sables, cachées dans leurs longues djellabas et affublées de tchadors. On ne sait 

pas où elles vont mais elles le savent. Le nomadisme n’est pas l’errance: elles ont un 

but. Elles ont la patience des pèlerins du Moyen Âge. Femmes cosmiques, 

immenses, émouvantes. Et moi, sous ces voiles qui les engluent, je vois le corps 

prodigieux de Fatima Gagné. Vivante, malgré tout. (NOËL, 1992, p. 318)
74

 

 

Dialogando com a leitura do arquiteto e a menção da resistência feminina representada 

pela escultura em questão, abre-se um parênteses para compreendermos as diferenças 

existentes entre os verbetes nomadismo e errância no Dicionário das mobilidades culturais: 

percursos americanos (2010). Sabe-se que nomadismo e errância são sinônimos, segundo os 

dicionários, porém, em seu artigo “Percurso (Viagem através das Américas)”, a autora 

quebequense Rachel Bouvet (2010) defende as diferenças existentes nos dois tipos de 

mobilidades. Nesse caso, há um diálogo entre o fragmento literário citado e a contestação 

sobre o significado das palavras nomadismo e errância, reconhecido pelo arquiteto. Para 

Bouvet, trata-se de nomadismo os percursos coletivos empreendidos pelos povos desde suas 

existências com a finalidade de encontrar uma terra onde houvesse água que proporcionaria a 

sobrevivência daquela tribo em um espaço habitável. Remete-se ao Gênesis, à construção de 

uma cidade, empreendida pelo povo semita e a fabricação de tijolos de barro para erguer uma 

torre até o infinito, a torre de Babel. Assim, Deus, confundindo as línguas, dispersou os povos 

por toda a Terra. Outro exemplo são as caravanas dos beduínos no deserto e, no caso dessa 

narrativa, o percurso das tribos ameríndias. A autora diferencia o sentido das palavras da 

seguinte forma: 

 

 
73

 Marc-Aurèle de Foy Suzor-Côté, autor da escultura em bronze Femmes de Caugnawaga (1924) (mban.qc.ca). 
74

 “São os autóctones que Suzor-Côté quis imortalizar, as primeiras ocupantes dessa terra, as primeiras 

passantes, de preferência, essas nações eram semi-nômades. As mulheres têm trouxas e cestos de provisões, mas 

até agora tinha negligenciado este detalhe. Elas estão andando; incansavelmente, elas atravessam este 

apartamento, esta cidade, esta terra. Um mesmo tecido as envolve, suas figuras estão parcialmente escondidas. 

São Ameríndias, mas poderiam ser também Indianas de sari ou Árabes, vindas do fundo das areias, 

escondidas em suas longas djellabas e enfeitadas de tchadors. Não sabemos aonde elas vão, mas elas sabem. O 

nomadismo não é a errância: elas têm uma finalidade. Têm a paciência dos peregrinos da Idade Média. Mulheres 

cósmicas, imensas, emocionantes. Quanto a mim, sob os véus que as envolvem, vejo o corpo prodigioso de 

Fatima Gagné. Viva, apesar de tudo”. (NOËL, 1992, p. 318) 
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O nomadismo e a errância parecem, pois, ter relação com uma oposição bem 

marcada: de um lado uma série de hábitos culturais, um conhecimento do terreno, 

uma memória dos lugares conservada na comunidade, servindo para guiar e orientar 

a caminhada da tribo. Um movimento efetuado por agrupamentos humanos, um 

itinerário repetitivo, que já foi seguido pelos ancestrais, depois modificado em 

função de novos imperativos, como o esgotamento de poços, a desertificação de 

certas regiões, a construção de aglomerações, de conflitos etc. De outro a errância, 

um percurso que se define, antes de tudo, pela ruptura, com um grupo ou um lugar, 

pela ausência de itinerário fixo, pelo caráter imprevisível do trajeto, flutuando ao 

sabor dos objetos encontrados no caminho. A errância pode dizer respeito a um 

povo, obrigado a deixar seu território, até mesmo sua cidade, ou ainda um indivíduo 

isolado, abandonando um universo sedentário ou nômade… Quando o nômade 

percorre o deserto não é por escolha, é por hábito. A articulação repousa na antítese 

entre o sedentário, obrigado a habitar um lugar, e o nômade, livre para se deslocar 

para onde quiser. (BOUVET, 2010, p. 322) 

 

Observam-se nos personagens do romance alguns aspectos fundamentais sobre 

nomadismo, errância e sedentarismo. Louis é um ser sedentário que habita numa cidade do 

seu próprio país de origem e sente-se nômade enquanto desloca-se de um bairro ao outro 

procurando refúgio em seu apartamento, onde pratica suas errâncias, nas travessias da escrita 

no seu diário, em seu território privado. Enquanto escreve, sente-se um errante imóvel, porém 

possui uma consciência crítica de que nomadismo e errância têm sentidos diferentes. Como 

vimos no item anterior, Fatima se considera sedentária, porém empreende seus percursos 

deambulatórios pela sua cidade Montreal e seu bairro multiétnico. Amélia por sua vez, viaja 

para seu país de origem, a França, e lá sente-se exilada ; retornando à sua cidade de adoção, 

sucumbe num acidente de avião entre dois mundos, Europa e América do Norte. E são esses 

três personagens, com suas narrativas e movências, que servem de pilares para a empreitada 

da construção poética de Noël e das descobertas incessantes dos percursos empreendidos em 

sua obra literária. As questões impostas nesse romance, metaforizadas pela releitura de Babel 

na contemporaneidade e na construção de uma torre refúgio para agregar todos povos vindos 

de longe, serão analisadas no próximo capítulo, que trará o estudo sobre o acolhimento e a 

hospitalidade como tema. 

Vale acrescentar uma das análises feitas por Caroline Barret (1993) em sua leitura 

bakthineana dos diários de Fatima e Louis, na qual considera que “A escrita de Francine Noël 

é profundamente dialógica, pois coloca em cena um discurso masculino (o diário de Louis) 

em interação constante com o discurso feminino (o diário de Fatima), um e outro discurso se 

refratam, se interrogam, se provocam, mas nunca se anulam” (BARRET, 1993, p. 312)
75

. 

Constata-se, a partir dessa análise, que os relatos de Louis, os quais complementam os de 

 

75
 “L’écriture de Francine Noël est donc ici profondément dialogique puisqu’elle met en scène un discours 

masculin (le journal de Louis) en interaction constante avec un discours féminin (le journal de Fatima), l’un et 

l’autre discours se réfractant, s’interrogeant, se provoquant mais ne s’annulant jamais.” (BARRET, 1993, p. 312) 
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Fatima, promovem o exercício da cumplicidade e um entendimento de si mesmo e do Outro, 

assim como do seu entorno e das mulheres com as quais se relaciona. E, através de sua 

capacidade de se reinventar, se apaixona por Fatima, amadurece e constrói o seu “fazer 

habitar”. O Eu que permeava seu diário, na última página, se transforma em Nós: “Nous 

marchions à pas lents vers la vie épuisante, le petit bout de vie qu’il nous reste encore, après 

Amélia.” (NOËL, 1992, p. 321)
76

 Ao caminharem juntos, inserem-se, então, no transformador 

movimento da Existência à procura do “estar aqui”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

76
 “Nós caminhamos a passos lentos para a vida que se esvai, um finalzinho de vida que nos resta ainda, depois de 

Amélia.” (NOËL, 1992, p. 321) 
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3 (RE)CONSTRUÇÕES IDENTITÁRIAS EM TRÂNSITO NA CIDADE 

COSMOPOLITA 

 

3.1 A CIDADE COMO TEXTO EM CONSTRUÇÃO E AS TRAVESSIAS DE FATIMA 

 
À luz de leituras de Michel de Certeau (1990) e de Renato Cordeiro Gomes (2008), 

grande leitor do livro As cidades invisíveis, de Italo Calvino (2016), é possível depreender os 

laços estreitos entre o texto e a cidade. Ambos existem enquanto convite ao deslocamento e à 

descoberta, endereçado a quem os atravessa, explorando o que se dá na superfície e em suas 

entrelinhas. Cidades e textos se revelam e se escondem, estimulando o andarilho de ruas e de 

páginas a desvendar o que se encontra nas zonas do não dito, por detrás de fachadas e 

aparências. Práticas espaciais privilegiadas que valorizam a mobilidade – em um caso, são os 

pés que se deslocam, assim como o olhar e o poder de fabulação; no outro, os olhos se 

movem, da mesma forma que a imaginação. Percorrer as linhas de um livro ou o espaço 

urbano supõe também pausas, acelerações, um ritmo que depende de escolhas pessoais e da 

apropriação de certos lugares em detrimento de outros. 

No item a ser desenvolvido, serão analisados alguns aspectos do romance Nous Avons 

tous découvert l’Amérique (NOËL, 1992), os quais embasarão as questões referentes às 

(re)construções identitárias na cidade cosmopolita enquanto projeto em constante 

transformação, inovação e movimento como a própria linguagem. Também será 

problematizada a travessia nos bairros multiétnicos, para anunciar o estudo do plurilinguismo 

e multiculturalismo observados na cidade cosmopolita de Montreal em contínuo devir. As 

travessias de Fatima Gagné e a cidade como texto sempre em construção serão enfatizadas 

neste capítulo, pela apropriação do espaço geográfico da cidade na tentativa da 

“(re)construção de uma ‘Torre refúgio’” para agregar todos os povos, tradições, etnias e 

línguas que coabitam nos bairros fronteiriços Mile-End e Outremont. 

O bairro Mile-End é conhecido como um bairro de artistas, músicos, escritores, 

cineastas, pintores e, sobretudo, multicultural, onde se pode visitar numerosas galerias de arte, 

ateliers de designers, boutiques e simpáticos cafés. Na Rue Bernard, encontram-se lojas 

independentes que vendem livros, discos e roupas vintage. O bairro tem uma movimentada e 

animada vida noturna, um convite à boemia por seus bares, cervejarias e apresentações 

musicais. Destacam-se também, além dessa atmosfera artística de raízes multiculturais, 

restaurantes gregos, cafés italianos e antigas lojas de bagel (Pão em forma de rosca trazido 

pelos judeus que é muito famoso em Nova Iorque). 
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O bairro fronteiriço ao Mile-End chama-se Outremont que é uma área residencial com 

frondosos jardins, imponentes casas vitorianas e ruas arborizadas. Nesse bairro está situada a 

famosa Avenue Laurier Ouest, com suas boutiques de luxo, e a Avenue Bernard, com seus 

cafés chiques e descontraídos. O Art deco Théatre Outremont apresenta concertos e peças de 

teatro. Na encosta norte do Mont Royal encontra-se o famoso Cemitério de Mont Royal, onde 

é possível fazer trilhas e visitar estátuas impressionantes. Situados na cidade de Montreal, 

constituem o espaço geográfico e o cenário do romance, do qual a protagonista se apropriará e 

onde, através do seu ato de caminhar, exercerá seu espaço de enunciação. Sua narrativa é 

carregada de observações, poesia e conflitos pessoais. Na escrita do seu diário que dá forma 

ao romance, Noël dá voz à uma personagem feminina engajada com as questões políticas e 

culturais da contemporaneidade. 

A simbologia da noção de bairro deve aqui ser ressaltada. Em seu clássico estudo, 

dialogando com De Certeau na sua leitura da invenção do cotidiano, o historiador Pierre 

Mayol (1994, p. 22) reflete sobre a prática do bairro como vivência cultural, como domínio do 

ambiente social, já que, para o usuário do bairro, ele constitui “uma porção conhecida do 

espaço urbano na qual ele se sente mais ou menos reconhecido”
77

. Segundo Mayol (1994, p. 

22-23), a “prática do bairro é, desde a infância, uma técnica do reconhecimento do espaço 

enquanto social; por sua vez, é preciso aí ocupar seu lugar”
78

. “Objeto de consumo do qual se 

apropria o usuário sob o modo da privatização do espaço público” (MAYOL, 1994, p. 24)
79

, o 

bairro se define ainda “como uma organização coletiva de trajetórias individuais” (MAYOL, 

1994, p. 25)
80

. Favorecendo os contatos interpessoais aleatórios, o bairro supõe a proximidade 

de pessoas que circulam por suas ruas, sem, necessariamente o estabelecimento de relações 

pessoais. 

Em suas deambulações pelas ruas de seu bairro, a personagem Fatima se mostra atenta 

ao fluxo de imigrantes, de estrangeiros que habitam sua cidade cosmopolita. Pouco a pouco, o 

anonimato dessas pessoas torna-se menor pelo fato de a protagonista reconhecê-los em sua 

singularidade, graças ao caráter rotineiro de suas travessias urbanas, como se ilustrasse 

palavras de Pierre Mayol (1994, p. 209): “Pois a vida é também mobilidade, impaciência da 

 

 

 
 

77
 “une portion connue de l'espace urbain dans laquelle, peu ou prou, il se sait reconnu” (MAYOL, 1994, p. 22). 

78
 “la pratique du quartier est dès l'enfance une technique de la reconnaissance de l'espace en tant que social; il 

faut à son tour y prendre place.” (MAYOL, 1994, p. 22-23) 
79

 “un objet de consommation que s'approprie l'usager sous le mode de la privatisation de l'espace public” 

(MAYOL, 1994, p. 24). 
80

 “une organisation collective de trajectoires individuelles” (MAYOL, 1994, p. 25). 
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transformação, relação a um plural de outrem.”

81
 A consciência de pertencer a um espaço 

híbrido a leva a refletir sobre sua própria identidade, sua língua e sua cultura. Como andarilha, 

encontra um lugar no mundo contemporâneo marcado pelos fluxos de pessoas, de culturas e 

de memórias. 

A heroína de Noël nos confronta com problemas reais do mundo pós-moderno. Vive- 

se hoje uma mundialização em que várias línguas, tradições e culturas coabitam nas principais 

cidades de todo o planeta: “A cidade se dá em espetáculo a seus habitantes, é o espetáculo da 

civilização em sua história e sua atualidade; seu solo é o espelho que registra nossas ações”, 

afirma Alain Ghileux
82

 (apud GOMES, 1999, p. 20). 

Os povos que transitam por cidades cosmopolitas ou as “escolhem” como moradia se 

mostram capazes de transformá-las e enriquecê-las, já que imprimem nelas as marcas dos seus 

imaginários coletivos. Com a chegada de muitos estrangeiros, oriundos de vários lugares, 

essas cidades passam a ter uma nova configuração, porém continuam caóticas no sentido de 

diversas, incompletas e “confusas” como uma “nova” Babel, conforme explica Bauman 

(2016): 

 
No fim das contas, entre a Babilônia imaginada por Borges e o mundo que a 

modernidade outrora nos prometeu – que Jean Paul Sartre captou na frase sublime 

“le choix que je suis” (“a escolha que eu sou”) – jaz o interregno no qual estamos 

vivendo agora: um espaço e um tempo estendidos, móveis, imateriais, sobre os quais 

reina o princípio da heterogenia de fins, talvez como nunca antes. Uma desordem 

que é nova, mas ainda assim babélica. (BAUMAN, 2016, p. 9) 

 

No romance de Noël, o bairro multiétnico situado na cidade cosmopolita de Montreal 

transmuta-se “nessa cidade da multidão, que tem a rua o traço forte de sua cultura, passa a ser 

não só cenário, mas a grande personagem de muitas narrativas, ou a presença encorpada em 

muitos poemas” (GOMES, 1999, p. 23). Ao privilegiar certas cenas do cotidiano vivenciadas 

em seu bairro, a protagonista se vale de recursos cinematográficos, como se seu olhar-câmera 

fixasse certas imagens em particular, dando realce a tomadas que ilustram a dinâmica da 

Montreal-Babel da contemporaneidade. Não foi por acaso a escolha do primeiro título do 

romance, Babel prise-deux, que se reveste da lembrança da observadora-cineasta que recolhe 

em sua obra flashes urbanos da heterogeneidade. 

 

 

 
81

 “Car la vie est aussi mobilité, impatience du changement, relation à un pluriel d'autrui.” (MAYOL, 1994, p. 

209) 
82

 Curador da mostra no museu George Pompidou, em Paris, 1994: La ville: art et architecture en Europe-1870- 

1993. Dividida em duas seções: “A cidade dos artistas” e “A cidade dos arquitetos” (GOMES, 1999, p. 20). 
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Em uma passagem do romance (NOËL, 1992, p. 29), a protagonista tece observações 

sobre o bairro multiétnico em que coabitam várias microssociedades e sobre a “invasão” da 

língua inglesa nas escolas e em todo país, manifestando sua preocupação com algumas 

gangues de jovens “vândalos” – muitos de origem estrangeira – que invadem territórios 

alheios e se expressam em inglês. Preocupa-se com a presença do Outro enquanto ameaça e 

desordem. Como será visto posteriormente, em outras passagens, o estrangeiro é visto sob 

outra ótica, sugerindo a prática do acolhimento e da hospitalidade. 

Neste fragmento – centrado nas “Images du quartier” –, a narradora fabula sobre o 

florescer das peônias, flores típicas da América do Norte, que anunciam a primavera depois 

de um longo inverno, compartilhado com “todos os povos vindos de longe” (MICONE, 1989 

apud NOËL, 1992, p. 10): 

 
Images du quartier: la dame pivoine recommence à s’activer dans son parterre. Avec 

des gestes mesurés, elle enlève la neige sale et la jette dans la rue. La maniaque 

d’Outremont passe par là et lui dit qu’elle travaille en vain: la souffleuse lui 

recrachera tout cela dans la face. La dame pivoine sourit: “Non. Non, ça fondra 

avant, vous verrez!” Elle regarde vers le nord, là où ça grouille. Au loin, sur la rue 

Bernard, on voit passer des jeunes et je sens chez elle une légère appréhension. Je lui 

demande si elle les trouve tannants. 

– Pas tannants, mais très mal élevés! 

L’an dernier, ils lui ont fauché ses pivoines, ils les ont coupées et déchiquetées sur 

place. Elle n’a pas compris pourquoi. Totalement incapable d’imaginer ce que cache 

le mot “vandalisme”, elle conçoit qu’on puisse lui envier ses fleurs mais pas les 

détruire. Comme beaucoup de vieillards, elle craint les adolescents; c’est l’insolence 

générale de cet âge qui la terrorise et elle soupçonne tous! Pourtant, il y a dans le 

secteur, plusieurs factions très différentes. A l’école PGL, ils sont bcbg, ce qui veut 

dire bcbg, mais aussi j’imagine, “bien couvés bien gavés”: francophones de vieille 

souche, enfants d’anciens freaks devenus yuppies, ils sont plutôt faciles. Parmi eux, 

quelques Noirs, des Asiatiques et une poignée de Grecs dont les parents ont choisi le 

français comme langue d’usage. Langue de tabassage? Non. Quand ça fesse, 

l’anglais ressort! Même chose au collège français. Ceux-là sont bruyants et 

brouillons, mais pas très méchants non plus. En classe, ils parlent français, mais 

dans la rue, quelle que soit leur origine ethnique, c’est en anglais qu’ils gueulent et 

s’interpellent. Reste le groupe le plus dur à prendre, celui du high school. C’est la 

gangue Cuirette, selon moi. Venant du Mile End ou de leur appartement cheap de 

Côtes des Neiges, ils passent tous les jours devant les maisons d’Outremont aux 

parterres bien entretenus et ça les énerve! C’est eux qui ont décapité les pivoines, 

l’an dernier, la nuit. Je les ai vus, je n’ai rien dit… Tandis qu’ils ne s’en prennent 

qu’aux fleurs. 

Tout ce jeune monde est celui de demain. Ils circulent dans les rues plus au moins 

désoeuvrés. Leurs parcours ne sont pas tout à fait les mêmes – chaque gang a son 

territoire – mais, inévitablement, ils se retrouvent sur l’avenue du Parc, dans les 

arcades et les bars. Ce quartier a toujours été multi-ethnique; nous sommes au 

confluent de plusieurs microsociétés mais, depuis quelques années, j’ai l’impression 

d’habiter sur le pas d’une porte invisible, d’être sur un seuil poreux et mouvant. 

Cette rue est la ligne de partage entre Montréal – défoncée, surpeuplée, hétéroclite – 

et Outremont la verte. Nous dormons sur une clôture. (NOËL, 1992, p. 29-30)
83

 
 

83
 “Imagens do bairro: a senhora peônia recomeça a se alvoroçar novamente em seu canteiro. Com gestos 

medidos, ela remove a neve suja e a joga na rua. A maníaca de Outremont passa por ela e diz que ela está 

trabalhando em vão: o soprador de neve vai cuspir tudo na cara dela. A senhora peônia sorri: “Não. Não. Vai 
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Ao afirmar “nous dormons sur une clôture”, a narradora se define a partir de um entre- 

dois identitário, numa zona limítrofe “porosa e movediça”, ilustração da nova configuração de 

identidades com o advento maciço de imigrantes no Quebec na segunda metade do século 

XX. Vindos, muitas vezes, do Terceiro Mundo, esses seres oriundos de outros lugares 

levaram os quebequenses a questionarem suas certezas identitárias e a se reverem como povo, 

definido, até então, no discurso das elites, a partir da ideia de pureza e homogeneidade do 

“Québécois pure laine”. 

No início do relato datado do dia 21 de março, a narradora afirma estar “colada à 

televisão”, assistindo a uma reportagem sobre os acontecimentos informados por um repórter 

televisivo, que a deixam arrasada. A notícia é do New York Times e se refere a uma petição 

assinada por duzentos e cinquenta intelectuais judeus, pedindo a Israel para acabar com a 

ocupação da Palestina. Ela comenta: “E, do lado de cá, não está nada melhor”. E ainda: 

“Reagan enviou três mil homens a Honduras em represália a Nicarágua”. Deve ser salientada 

a postura de Fatima diante do aparelho televisivo, que não se resume à atitude passiva de 

quem se deixar entorpecer por essa mídia sem maiores questionamentos. Colecionadora e 

dependente de notícias, como diz no dia 12 de março, ao se definir como viciada nelas, 

transita também por canais que lhe abrem novos mundos, com os quais precisa se sentir 

conectada. 

Graças à empatia que a une a povos distantes, vítimas de guerras e conflitos, a 

personagem se desloca simbolicamente de seu lugar para se sentir existir plenamente. Como 

janela que dá para outros países e culturas, a televisão favorece seu movimento de dentro para 

derreter mais cedo, você vai ver!” Ela olha para o norte, lá onde as coisas estão fervilhando. Ao longe, sobre na 

rua Bernard, vemos jovens passando e sinto que ela está apreensiva. Pergunto a ela se ela os acha chatos? Não 

são chatos, mas muito mal educados! No ano passado, eles cortaram suas peônias, picaram e despedaçaram na 

hora. Ela não entendeu porquê. Completamente incapaz de imaginar o que a palavra “vandalismo” esconde , ela 

percebe que suas flores podem ser invejadas, mas não destruídas. Como muitos idosos, ela tem medo de 

adolescentes; é a insolência geral dessa idade que a aterroriza e ela suspeita de todos. No entanto existem várias 

facções diferentes na área. Na escola PGL, eles são bmba, mas também imagino, “bem mimados”, “bem 

alimentados”: Falantes de francês de linhagem antiga, filhos de ex-malucos que se tornaram yuppies, eles são, 

antes de tudo, fáceis. Entre eles, alguns negros, asiáticos, e um punhado de Gregos cujos pais escolheram o 

francês como língua de uso. Língua de violência? Não. Quando as coisas ficam difíceis, o inglês sai! A mesma 

coisa no colégio francês. São barulhentos e bagunçados, mas também não são muito maldosos. Nas aulas, falam 

francês, mas na rua, seja qual for sua origem étnica, é em inglês que gritam e se chamam. Continua sendo o 

grupo mais difícil de aceitar, o do colégio. É a gangue Cuirette, na minha opinião. Vindo do Mile-End ou de seu 

apartamento baratoem Côte-des-Neiges, eles passam todos os dias em frente às casas de Outremont com seus 

canteiros bem cuidados e isso os irrita! Foram eles que decapitaram as peônias, ano passado à noite. Eu os vi,eu 

não disse nada… Enquanto eles atacam apenas as flores. Todo esse mundo jovem é o mundo de amanhã. Eles 

circulam nas ruas, mais ou mennos desocupadas. Seus percursos não são sempre os mesmos – cada gangue tem 

seu território –, mas, inevitavelmente, eles se encontram na avenida do Parc, nas arcadas e nos bares. Esse bairro 

sempre foi multiétnico; estamos na confluência de várias microssociedades mas, depois de alguns anos, tenho a 

impressão de habitar na soleira de uma porta invisível, de estar num limiar poroso e movente. Esta rua é a linha 

de partilha entre Montreal – viciada, superpopulosa, heteróclita – e Outremont a verde. Nós dormimos sobre uma  

barreira.” (NOËL, 1992, p. 29-30) 
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fora, o que corresponde também ao próprio gesto de se dedicar à escrita de seu diário, no qual 

ela exterioriza suas experiências íntimas. 

 
Je reste ici, rivée à l’écran, attendant “des plus amples informations”.Comme si le 

fait d’être informée pouvait changer quoi que ce soit à la réalité! Sous ce rapport, je 

ne suis pas mieux que n’importe quel mâle: il me faut ma dose quotidienne de 

nouvelles, celle me donne l’impression d’être dans le coup. De vivre! (NOËL, 1992, 

p. 21)
84

 

 

Em um só dia de escrita no seu diário, ela entremeia notícias verídicas do cotidiano 

mundial com as imagens do seu bairro. Também questiona a “invasão” da língua inglesa nas 

escolas quebequenses – “Langue de tabassage? Non. Quand ça fesse, l’anglais ressort!” 

(NOËL, 1992, p.28). Ela observa a proliferação de jovens filhos de imigrantes e seus 

comportamentos utilizando a imagem da floração da peônia. Fatima afirma ter visto em uma 

noite os jovens de uma gangue arrancarem e decapitarem as flores. Ao apontar essas imagens 

da destruição gratuita feita pelos jovens desocupados, ela demonstra sua preocupação com o 

mundo de amanhã a ser assumido por uma juventude desprovida de limites e de respeito ao 

próximo. 

Na mesma passagem, identificam-se registros da língua falada e suas expressões 

próprias: “pas tannants, mais très mal élevés”, “bcbg, bien cuvés, bien gavés”, “enfants 

d’anciens freaks devenus yuppies”, “gang Cuirette”, o que evidencia a presença da polifonia 

na própria constituição do romance, marcado pelo plurilinguismo e pela hibridação textual. 

Sugere-se, ainda, a necessária resistência da língua franco-quebequense diante da presença 

excessiva da língua inglesa em vivências do cotidiano. 

As travessias de Fatima nos transportam para o diverso mundo novo, no qual a cidade 

representa a multiplicidade cultural, o plurilinguismo e os acontecimentos cotidianos do 

mundo contemporâneo. A cidade vem atuar no relato como “personagem coadjuvante” 

através das imagens captadas por Fatima, sempre pronta para se apropriar das cenas da vida 

urbana, nas quais são tecidas narrativas e experiências de vida, às vezes, conflitantes. 

 
Assim, a cidade – como sublinha Michel De Certeau (A invenção do cotidiano) – a 

cidade é o teatro de uma guerra de relatos, o que se pode entender tanto como a 

multiplicidade de vozes que formam a cidade polifônica (Massimo Canevasi), 

quanto à ação dos grandes relatos da TV e da publicidade que esmagam ou 

atomizam os pequenos relatos de rua ou de bairro. (GOMES, 1999, p. 21) 

 

 
84

 “Eu fico aqui fixada na tela, esperando “informações mais amplas”. Como se o fato de estar informada 

mudasse alguma coisa da realidade! Em relação a isso não sou melhor que nenhum macho: eu preciso da minha 

dose cotidiana de notícias, isso me dá a impressão de estar no comando. De viver!” (NOËL, 1992, p. 21) 



50 
 

 

 
 

A diversidade se apropria da cidade, fazendo dela seu espaço de expressão. Depois de 

concluir que seu bairro é multiétnico, Fatima “confessa” ao leitor que tem a impressão de 

habitar na beira de uma porta invisível, num limiar poroso e movente, ou seja, numa fronteira 

entre “Montreal superpopulosa, heteróclita e Outremont a verde… Dormimos sobre uma 

‘barreira’”
85

 (NOËL, 1992, p. 30), ela afirma. A cidade configura-se na descrição 

metaforizada da protagonista como um espaço onde há o florescimento nos jardins e a 

“decapitação” das flores; onde coexistem o francês como língua das escolas e o inglês usado 

pelos imigrantes; onde há fronteiras entre o estranho e o conhecido; onde o individual e o 

coletivo convivem com a alteridade na tentativa de uma construção identitária. A esse 

respeito, diz Gomes (1999, p. 24): “A cidade escrita é, então, resultado da leitura, construção 

do sujeito que a lê, enquanto espaço físico e mito cultural, pensando-a como condensação 

simbólica e material e cenário de mudança, em busca de significação.” 

Na sua prática deambulatória, ao captar flashes do cotidiano, a personagem andarilha 

se vale de um olhar movente, que lembra uma câmera cinematográfica, deslocando-se 

continuamente para registrar o dinamismo de uma Babel in progress (NOËL, 1992, p. 40). 

Mesmo quando não transita por seu bairro, tira partido do exercício da visão em momentos de 

repouso em sua varanda: “Dans notre culture, le balcon est l’équivalent de la maison d’été. 

C’est en lieu de loisir, un espace où le cours normal des choses et la temporalité sont altérés.” 

(NOËL, 1992, p. 104)
86

 Entrelugar entre o dentro e o fora, a varanda lhe permite descortinar o 

que se apresenta diante de seus olhos como um estímulo à curiosidade e à reflexão. Pausa que 

sucede e precede outras caminhadas, a experiência da varanda constitui uma parada necessária 

para dar continuidade às suas caminhadas. Em certa passagem do romance, datada do dia 10 

de junho, sentada em sua varanda, ela desiste de ler o livro em suas mãos para efetuar outra 

leitura: a dos passantes que se locomovem a pé na rua de uma cidade-livro que é convite à 

fabulação: 

 
Je me suis installée au balcon pour lire. il fait beau et je ne lis pas, je regarde. 

L’actrice d’en face remonte la rue en chaloupant sur ses talons hauts. Long manteau 

en simili léopard vaporeux, lunettes fumées, sourire amène et repu de quelqu’un qui 

vient de baiser. Elle a toujours l’air de sortir d’un lit. Elle a croisé un gars, ils se sont 

fait de grands sparages et donné de multiples bisous. Amusant! Les hassidim, qui ne 

regardent personne, la regardent encore moins, elle, quand elle passe. Ça semble 

impossible, mais je me comprends. Que représente-t-elle pour eux, goy 
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 “…j’ai l’impression d’habiter sur le pas d’une porte invisible, d’être sur un seuil poreux et mouvant. Cette rue 

est la ligne de partage entre Montréal – défoncée, surpeuplée, hétéroclite – et Outremont la verte. Nous dormons 

sur une clôture” (NOËL, 1992, p. 29-30). 
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 “Na nossa cultura, a varanda é o equivalente à casa de veraneio. É um lugar de lazer, um espaço onde o 

andamento normal das coisas e a temporalidade são alterados”. (NOËL, 1992, p. 104) 
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outrageusement parée? Elle est le symbole même du péché et elle habite sur leur rue! 

Doublement amusant! De mon point de vue, bien sûr, pas de celui du rabbin 

insomniaque, secrètement travaillé par elle, n’en doutons pas! C’est le printemps 

pour tout le monde et ce n’est pas parce qu’ils ne nous regardent pas qu’ils ne nous 

voient pas, voyons donc! (NOËL, 1992, p. 99-100)
87

 

 
Nessa passagem, Fatima diverte-se observando sua vizinha passando pela rua e o 

contraste da volúpia em que envolve sua imagem com a religiosidade dos vizinhos que não se 

comunicam nem “olham” para outras mulheres fora do próprio clã, no qual, entre os homens, 

o olhar sobre a mulher vem sempre carregado de preconceitos morais. Nesse momento, 

Fatima relativiza, desconstrói e até mesmo ironiza o “olhar” do rabino, dizendo que a 

primavera chegou para todos e de qualquer maneira todos compartilharão juntos e serão 

“vistos” na beleza dessa estação. 

Ao ler a cidade-texto, que a faz se deparar com o Outro, a protagonista se lê e se vê 

continuamente, em uma espécie de corpo a corpo com a alteridade que corresponde a uma 

experiência urbana particular, marcada por uma sensibilidade muito aguçada. Aqui, a 

contribuição da arquiteta e urbanista Paola Berenstein Jacques (2010) se mostra relevante para 

a compreensão do caráter deambulatório da personagem de Noël e sua relação com a cidade. 

Segundo Fabiana Dultra Britto, co-organizadora da obra Corpocidade: debates, ações 

e articulações (2010), ao lado de Paola Berenstein Jacques, entre a cidade e o transeunte que 

tem o hábito de percorrer suas ruas, estabelece-se uma simbiose, como se um deixasse no 

“corpo” do outro suas marcas, o que corresponde ao conceito de corpografia, que equivale ao 

registro da cidade no corpo de seus habitantes: 

 
A cidade é percebida pelo corpo como conjunto de condições interativas e o corpo 

expressa a síntese dessa interação configurando uma corpografia urbana: uma 

espécie de cartografia corporal, em que não se distinguem o objeto cartografado e 

sua representação, tendo em vista o caráter contínuo e recíproco da dinâmica que os 

constitui. Uma ideia baseada na hipótese de que a experiência urbana inscreve-se, 

sob diversos graus de estabilidade, no próprio corpo daquele que a experimenta, e 

simultaneamente também configura sua corporalidade, mesmo que 

involuntariamente. (BRITTO, 2010, p. 14) 

 

 

 

 

 

87
 “Estou instalada na varanda para ler. Está bonito e eu não leio, eu olho. A atriz de frente sobe a rua oscilando 

sobre seus saltos altos. Longo casaco de pele falsa vaporoso, óculos escuros, sorriso ameno e saciado de alguém 

que acabou de transar. Ela tem sempre cara de ter saído da cama. Ela cruzou com um cara eles se agarraram e 

deram um monte de beijos. Divertido! Os hassidim, que não olham pra ninguém, a olham menos ainda, ela, 

quando passa. Parece impossível, mas eu me entendo. O que ela representa para eles, goy ultrajantemente 

adornada? Ela é o símbolo mesmo do pecado e ela mora na rua deles! Duplamente divertido! Do meu ponto de 

vista, claro, não do rabino insone, secretamente trabalhado por ela, não duvidamos disso! É primavera para todo 

mundo e não é porque eles não nos olham que eles não nos veem. Vamos ver!” (NOËL, 1992, p. 99-100) 
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Dentro dessa ótica, o ambiente urbano não constitui um espaço a ser apenas ocupado, 

mas apropriado afetivamente e descoberto como um campo propício à experiência. 

Experiência que passa pela experimentação de limites entre o eu e o Outro, o familiar e o 

estrangeiro, o que será explorado no item 3.3. Neste contexto, reveste-se de importância o 

significado da errância, assumida por Fatima Gagné como prática rotineira. Segundo Jacques 

(2012, p. 23), a errância é um “exercício de afastamento voluntário do lugar mais familiar e 

cotidiano, em busca de uma condição de estranhamento, em busca de uma alteridade radical”. 

O romance de Noël parece confirmar a leitura proposta pela autora do livro Elogio aos 

errantes, que realça os vínculos entre a experiência da errância e as narrativas. Pode-se dizer, 

então, que a cidade não é apenas convite ao ato de ler (ler suas ruas, vielas, construções), mas 

também ao gesto de escrever, “(…) os errantes buscam também transmitir essas experiências 

através de suas narrativas errantes. São relatos daqueles que erraram sem objetivo preciso, 

mas com uma intenção clara de errar e de compartilhar essas experiências” (JACQUES, 2012, 

p. 23). 

Para Jacques, as narrativas errantes dão conta de um outro olhar sobre a história do 

“que está na margem, nas brechas, nos desvios e, sobretudo, do que é ambulante, não está 

fixo, mas sim em movimento constante” (JACQUES, 2012, p. 24). Em suas deambulações 

físicas e textuais na escrita de seu diário íntimo, a protagonista realça as transformações das 

cartografias identitárias em Montreal, nova Babel marcada pelo caráter da não fixidez. 

Embora se defina como sedentária, a personagem se mostra, sobretudo, como alguém 

caracterizado pelo desejo de saber, de conhecer melhor a cidade de Montreal, o que a leva a 

percorrer páginas e páginas de livros centrados na releitura de Babel na contemporaneidade. 

Assim, desloca-se sem cessar em sua busca do conhecimento, não se deixando paralisar em 

uma única leitura da narrativa mítica, na tentativa de identificar na cidade cosmopolita sinais 

de uma nova Babel em elaboração: 

 
Je suis allée à la Bibliotheque. J’y ai trouvé plusieurs études sur Babel. Selon 

certains, les composantes essentielles du mythe sont la Cité et la langue perdue. 

Voilà pourquoi cette histoire me fascine! Je suis sédentaire, urbaine et 

orthophoniste. Jour après jour, j’accompagne ceux qui cherchent leur langue perdue, 

c’est ma vie: la ville et la quête douloureuse de la parole. (NOËL, 1992, p. 161)
88
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 “Estive na Biblioteca e encontrei vários estudos sobre Babel. Segundo certos autores, os componentes 

essenciais do mito são a Cidade e a língua perdida. Por isso essa história me fascina! Sou sedentária, urbana e 

fonoaudióloga. Dia após dia acompanho aqueles que procuram sua língua perdida, é minha vida: a cidade e a 

procura dolorosa da palavra.” (NOËL, 1992, p. 161) 



53 
 

 

 
 

Inspirada pela ideia da perda do idioma presente na narrativa bíblica, mostra-se atenta 

ao acompanhar pacientes afásicos. Como leitora de sua cidade e dos personagens que por ela 

circulam, manifesta-se solidária aos que perderam sua língua de origem devido à experiência 

traumática das migrações. Afirma-se, pois, como leitora dos vínculos estreitos entre a cidade e 

a palavra, vistos enquanto processo inacabado. 

As travessias de Fatima, quando são feitas em noites de insônia, revelam suas 

observações e as descobertas do Outro, tornando seu cotidiano mais rico de sentidos e 

sentimentos. Assim, a autora do diário nos revela também suas errâncias e deambulações. Ela 

atravessa seu território, seu espaço, em caminhadas “saudáveis” pela sua cidade, onde “…les 

arbres avaient l’air de danser comme des aurores boréales. Brève paix de trois heures du 

matin sur Montréal en suspens… Il me semble qu’on ne connaît pas une ville tant qu’on ne l’a 

pas parcourue la nuit, désertée, disponible et insolite.” (NOËL, 1992, p. 14)
89

 

Em seus trajetos solitários, feitos a pé, a protagonista parece ilustrar o pensamento de 

Michel de Certeau (1990), para quem a apropriação mais rica da cidade se faz a pé e não no 

interior de um carro ou do alto de um prédio ou de uma torre. Em sintonia com o autor de 

L’invention du quotidien: arts de faire, Paola Berenstein Jacques salienta que o “errante não 

vê a cidade somente de cima, a partir da visão de um mapa, mas a experimenta de dentro; ele 

inventa sua própria cartografia a partir de sua experiência itinerante” (JACQUES, 2012, p. 

24). 

Essas travessias fazem da vida de Fatima uma descoberta incessante, não só do bairro 

multiétnico em que vive sozinha, em seu apartamento, mas também de sua cidade, onde 

coexistem diversas línguas, culturas e etnias. Sendo uma quebequense “pura lã”
90

, constata 

que, apesar de sua cidade fazer parte da resistência francófona e apesar de o francês ser a 

língua oficial para o aprendizado nas escolas, a língua de uso, principalmente entre os jovens 

de famílias imigrantes, é o inglês. 

Seu prenome Fatima foi dado pela avó em homenagem a Nossa Senhora, e remete a 

outro contexto cultural. Nascida no Quebec, amante de sua cidade Montreal, se autodenomina 

mestiça e filha de colonos franceses: “C’est nous, filles et fils de paysans français, qui avons 

commencé à bâtir ce pays.” (NOËL, 1992, p. 283)
91

 A personagem expressa um real interesse 

pelas pessoas com quem convive, sejam estas autóctones ou imigrantes, vizinhos ou 

 
89

 …as árvores pareciam dançar como as auroras boreais. Breve paz às três horas da manhã sobre Montreal em 

suspenso… Parece-me que não conhecemos uma cidade se não a percorrermos à noite, deserta, disponível e 

insólita. (NOËL, 1992, p. 14) 
90

 Expressão usada para designar os quebequenses descendentes de colonos franceses. 
91

 Somos nós filhas e filhos de colonos franceses que começamos a construir esse país. (NOËL, 1992, p. 283) 
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desconhecidos. Para ela, o mais importante é manter o ponto de contato com a diversidade e 

afirmar seu desejo de pertencimento e sua capacidade de se colocar no lugar do outro. 

 
Bonheur de flâner dans le quartier…Il faisait froid et l’intérieur des maisons était 

fortemente éclairé. Désir très vif d’entrer dans ces foyers, de m’y faufiler comme un 

chat. C’était l’heure du souper, temps de rassemblement pour ceux qui vivent en 

troupeau. J’aime ce moment; j’ai alors le sentiment de faire partie d’un ensemble et 

de ne pas être seule au monde. 

C’est évidemment faux. 

Mon attirance pour les inconnus dépasse la simple empathie: c’est une sorte de 

pulsion, une chimère qui me poursuit. J’aimerais pouvoir mener plusieurs vies 

parallèles. Être à la place des autres…Au cours de mes promenades, souvent je dois 

me forcer pour ne pas ralentir devant certaines fenêtres.Si je m’écoutais je resterais 

plantée là, sans vergogne, à regarder mes voisins…Style: Super Fatima voit tout et 

veille à tout, elle transcende le froid, la glace et la bêtise humaine. (NOËL, 1992, p. 

13)
92

 

 

Charles Baudelaire (1968)
93

 define o deambulador urbano como “observador, flâneur, 

filósofo, chame-o como quiserem”. A partir das reflexões realizadas nesse estudo, pode-se 

dizer, também, que o escritor deambulador é, acima de tudo, apaixonado pela cidade que 

atravessa, como se ela fosse mesmo a extensão do seu corpo e de seus pensamentos. 

As deambulações em noites de insônia conferem à personagem a impressão de ter 

poderes especiais. Ao longo de seus passeios, ela observa sua vizinhança e, quando chega a 

seu apartamento, em que vive sozinha, escreve compulsivamente no seu caderno para que a 

memória da sua cidade permaneça registrada. A escrita de Fatima, assim como a de todos os 

escritores que fazem a errância por suas cidades, é tradução poética sempre em elaboração. Aí 

reside seu poder: na força criativa do verbo, trabalho em construção, fruto de sua experiência 

corporal pela metrópole cosmopolita em contínuo devir. 

 
3.2 MONTREAL COMO “TORRE REFÚGIO”: PRÁTICAS DA HOSPITALIDADE 

 
Como foi ressaltado nos itens anteriores e no estudo da obra romanesca de Noël, o 

mito de Babel é ressignificado positivamente na atualidade. Além do sentido mais difundido 

 

92
 “Felicidade de passear pelo bairro… Fazia frio e o interior das casas estava fortemente iluminado. Desejo vivo 

de entrar nesses lares e me esgueirar como um gato. Era hora do jantar, tempo de encontro para os que vivem em 

rebanho. Amo esse momento; tenho então um sentimento de pertencer a um grupo e de não estar sozinha no 

mundo. Evidentemente é mentira. Minha atração pelos desconhecidos ultrapassa a simples empatia: é um tipo de 

pulsão, um sonho que me persegue. Gostaria de poder levar várias vidas paralelas. Estar no lugar dos outros… 

Ao longo dos meus passeios, frequentemente devo me esforçar para não parar em frente algumas janelas. Se me 

escutasse ficaria plantada lá, sem vergonha, olhando para meus vizinhos… Tipo: Super Fatima vê tudo e vigia 

tudo, ela transcende o frio, o gelo e a burrice humana”. (NOËL, 1992, p. 13) 
93

 “Observateur, flâneur, philosophe, appelez comme vous voulez…” Charles Baudelaire, “Le peintre de la vie 

moderne”. Oeuvres complètes, Paris, Éditions du Seuil, coll. “L’intégrale” (1968) apud CARPENTIER, 2006, 

p.189) 
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do texto do Gênesis, associado ao castigo divino imposto aos hebreus – “Por isso a cidade 

recebeu o nome de Babel, confusão, porque foi lá que o Senhor confundiu a linguagem de 

todo mundo, e de lá dispersou os seres humanos por toda a Terra” (Gn 11:9)
94

, o texto de 

Noël leva em conta uma época na qual se valorizam a heterogeneidade, a multiplicidade 

linguística e a tradutibilidade. Se o mito de Babel é interpretado, em geral, como punição, 

como inacabamento negativo e dispersão das línguas, na sua releitura da narrativa bíblica, o 

romance de Noël valoriza, sobretudo, a agregação de povos, culturas e tradições, e a 

possibilidade de compreensão do Outro, para além das diferenças. 

Neste item, será enfatizada a releitura do mito de Babel à luz da noção de 

hospitalidade. Será destacada a simbologia da “Torre refúgio” enquanto espaço de 

acolhimento oferecido pela língua francesa e suas peculiaridades manifestadas por Noël nesse 

romance polifônico que acolhe a pluralidade linguística existente no Quebec. Como afirma 

Catherine Khordoc em “Découvertes plurilingues dans Nous avons tous découvert l’Amérique 

de Francine Noël”: “Esse plurilinguismo contribui para reterritorializar o francês na América, 

quer dizer, um francês americano marcado por múltiplas influências que constituem a cultura 

norte-americana.” (KHORDOC, 2003, p. 73)
95

 

Sabe-se que, em francês, a palavra hóspede ( hôte) é uma via de mão dupla, por 

sugerir, ao mesmo tempo, o anfitrião e o hóspede. Abrangente por si só, ela suscita reflexões 

em várias áreas de saberes, desde a história até ao turismo, área profícua para o entendimento 

da hospitalidade como acolhimento rentável. Todos conhecem aquelas placas de boas-vindas 

escritas em vários idiomas colocadas nos aeroportos, estações de trem, guichês de 

atendimento e nas portas das cidades pelo mundo afora. Servindo de indicações para os 

viajantes, elas são úteis e acolhedoras. Obviamente essa vertente turística também existe no 

Quebec, reconhecido pelo seu caráter hospitaleiro, o que nem sempre se confirma na ótica de 

imigrantes. Neste estudo, será enfatizado como se dá, no romance escolhido, o ato de acolher 

o estrangeiro que vem pedir asilo ou vive os deslocamentos escolhidos ou impostos e que 

adota o Quebec como segunda pátria e a língua do Outro. 

Em se tratando dos escritores engajados na defesa da diversidade, quebequenses ou 

imigrantes, a escolha da língua de produção literária constitui um dos eixos de reflexão 

privilegiados para abordarem o caráter acolhedor da nova pátria. Amplamente analisada e 

discutida por vários autores, a hospitalidade será aqui estudada no sentido de acolhimento ao 
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 Fonte: https://www.bibliaonline.com.br/acf/gn/11/9. Acesso em: 13 jan. 2021. 
95

 “Ce plurilinguisme contribue à reterritorialiser le français en Amérique, c’est-à- dire, un français américain 

marqué des multiples influences qui constituent la culture nord-américaine.” (KHORDOC, 2003, p. 72) 

http://www.bibliaonline.com.br/acf/gn/11/9
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Outro, que repercute na construção identitária do próprio povo quebequense. Pode-se assim 

dizer, que os seres deslocados de seus lugares de origem tornaram-se os “nômades” da 

contemporaneidade. Nesse sentido, dialoga-se com a análise feita por Claude Raffestin no 

artigo “Réinventer l’hospitalité”, na qual compara dois mitos gregos – Héstia e Hermes: 

 
Para Héstia, o dentro, o fechado, o fixo, o enclausuramento do grupo humano em si 

mesmo: para Hermes, o fora, a abertura, a mobilidade, o contato com o outro além 

de si mesmo, para os gregos, o casal Héstia e Hermes exprime bem essa oposição 

entre o dentro e o fora. De alguma maneira, Héstia-Hermes funda o espaço e sua 

utilização. A hospitalidade, nessas condições, assume um valor totalmente 

particular, já que ela funda o laço que permite a articulação entre mobilidade e 

imobilidade, entre nomadismo e sedentarismo. A hospitalidade, como “ponte” entre 

dois mundos, é um elemento sintático na vida social que exprime a articulação entre 

o conhecido e o desconhecido, entre o localizado e o errante, entre o amigo e o 

inimigo, segundo as circunstâncias. (RAFFESTIN, 1997, p. 167)
96

 

 

Ao interpretar os mitos gregos como fundadores da noção de espaço e sua utilização, o 

autor comprova a prática da hospitalidade como o lugar da oposição e das diferenças. A 

hospitalidade como “ponte” entre dois mundos possibilita a travessia entre culturas e línguas, 

assim como facilita a reciprocidade dos opostos, como também a (não) aceitação do outro, o 

estrangeiro, visto como “bárbaro” pelo fato de não se comunicar na mesma língua. Pode-se 

dizer, então, que para o sedentário e imóvel como Héstia, o estrangeiro é sempre quem 

“invade” o território; no entanto, para o nômade, o de fora, Hermes, o anfitrião é também o 

estrangeiro, o (des)conhecido. Raffestin transporta os mitos para a contemporaneidade, como 

também Noël na sua obra romanesca. 

A torre “inacabada” do mito de Babel transforma-se em “torre refúgio” idealizada por 

Fatima como espaço da hospitalidade na cidade cosmopolita e a integração dos imigrantes. As 

questões que circundam este problema são discutidas pelas amigas Fatima e Amélia. Neste 

fragmento do romance, Amélia, a melhor amiga da protagonista, na situação de estrangeira 

acolhida em Montreal, hospeda alguns refugiados latinos em sua casa. Configura-se neste 

relato de Fatima a noção do hóspede/anfitrião. Ilustrando uma outra possibilidade do 

hospedar, também marcada pela via de mão dupla, aquela que foi recebida no Quebec abre as 

portas de sua casa para receber refugiados: 

 
 

96
 “À Hestia, le dedans, le clos, le fixe, le repli du groupe humain sur lui-même; à Hermès, le dehors, l'ouverture, 

la mobilité, le contact avec l'autre que soi, chez les Grecs, le couple Hestia-Hermès exprime fort bien cette 

opposition entre le dedans et le dehors.En quelque sorte, Hestia-Hermès fonde l'espace et son utilisation. 

L'hospitalité, dans ces conditions, prend une valeur tout à fait particulière puisqu'elle fonde le lien qui permet 

l'articulation entre mobilité et immobilité, entre nomadisme et sédentarité. L'hospitalité, en tant que ‘pont’ entre 

deux mondes, est un élément syntaxique dans la vie sociale qui exprime l'articulation entre le connu et l'inconnu, 

entre le localisé et l'errant, entre l'ami et l'ennemi, selon les circonstances.” (RAFFESTIN, 1997, p. 167) 
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Je n’ai pas parlé de ce rêve avec Amélia, mais comme pour compenser, je lui ai 

raconté celui que je fais parfois à propos des réfugiés: c’est toujours le climat de 

chez elle, du temps qu’elle hébergeait des Latinos. Ce rêves se déroulent dans la 

partie de la maison qu’elle leur laissait. La dernière fois, ils étaient quatre ou cinq, 

dont Marta et Antonio… Nous discutions de l’intégration des immigrants et du 

climat de plus en plus dur ici. Amélia dit toujours “nous” en parlant du Québec, et 

cela me touche. Mais elle a fait une réflexion irritante sur la petitesse forcée du pays 

et sur la nécessité d’un retour aux sources, vers la mère patrie. (NOËL, 1992, p. 

156)
97

 

 

A referência à dificuldade de integração dos imigrantes no Quebec contemporâneo, 

presente nas palavras de Amélia, evoca outra possibilidade de leitura etimológica do vocábulo 

hôte. Trata-se de sua aproximação com hostis, que aponta para o “hóspede/inimigo” derivado 

do próprio ato de hospedar, que irá repercutir nas reflexões feitas pela protagonista do 

romance sobre a dispersão e incompletude do mito de Babel e a agregação e entendimento na 

torre refúgio. Assim como as questões, muitas vezes sem respostas, que o gesto de hospedar e 

o ato de ser hóspede da língua do outro impõem. Retomando a leitura de Derrida, Porto 

afirma: 

 
Ao tratar da questão da hospitalidade, não se deve esquecer da própria riqueza 

semântica da palavra hôte em francês, que designa ao mesmo tempo aquele que 

hospeda e o hóspede, apresentando uma ambivalência interessante em suas raízes 

etimológicas: hostis aponta para o “hôte” e para “ennemi”. A partir de Benveniste, 

Derrida (DERRIDA; DUFOURMANTELLE, 1997, p. 45) propõe um jogo criativo 

com os sentidos em questão e inventa um termo novo, nascido do entrecruzamento 

das duas vertentes embutidas em hostis: hostipitalidade, que sugere a necessidade de 

se repensar a figura do estrangeiro, figura capital em toda cultura onde pode ser visto 

como o outro absoluto (sem nome, sem família), o bárbaro suspeito, o excluído, 

situado fora da língua em que lhe perguntam seu nome, mas ainda como o que vem 

de fora e é aceito em terra estrangeira graças às leis da hospitalidade que asseguram 

um pacto entre hospedeiro e hóspede. É também aquele que contesta as mesmas leis, 

a autoridade estabelecida, ou ainda aquele que faz a primeira pergunta no espaço 

alheio, sendo capaz, em certos casos, de se insinuar no mesmo, na domesticidade, 

instalando a inquietante estranheza. (PORTO, 2006, p. 206) 

 

A Torre refúgio, como é renomeada e ressignificada positivamente Babel na cidade de 

Montreal pela protagonista, é um território que representa um “lugar de asilo e tolerância” 

(NOËL, 1992, p. 316). Tal concepção evoca o filósofo Jacques Derrida, escritor judeu de 
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 “Não falei desse sonho com Amélia, mas para compensar, contei a ela outro que tenho às vezes sobre os 

refugiados: é sempre o clima da casa dela, do tempo que ela hospedava Latinos. Estes sonhos se desenrolam na 

parte da casa que ela deixava para eles. Na última vez, eles eram quatro ou cinco, entre eles Marta e Antonio… 

Nós discutíamos sobre a integração dos imigrantes e do clima cada vez mais duro aqui… Amélia sempre diz 

“nós” quando fala do Quebec, e isso me comove. Mas ela fez uma reflexão irritante sobre a pequenez forçada do 

país e sobre a necessidade de um retorno às origens, em direção à pátria mãe”. (NOËL, 1992, p. 156) 
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origem argelina que fundou o Parlamento Internacional de Escritores

98
 e integrou o Primeiro 

congresso das cidades-refúgio (1996), cujo objetivo era a constituição de uma rede de 

cidades-refúgio e a elaboração de uma Carta que fundamentasse as condições de acolhimento 

aos escritores perseguidos. 

 
Na sua exposição lança a problemática sobre a concessão do direito de asilo para os 

escritores e o de fomentar o dever de hospitalidade em cada cidade. (…) Argumenta 

que o direito de asilo, embora recente, é restritivo e cada vez menos respeitado. 

Destaca a necessidade de ajudar o imigrante que demanda asilo para ‘reconstituir, 

inclusive pelo trabalho ou pela atividade criativa, um tecido vivo e duradouro’ na 

sociedade de acolhimento. (DERRIDA, 2001, p. 35) (…) No plano filosófico, uma 

cidade refúgio concede direito de asilo ao estrangeiro, seja ele imigrado, exilado, 

refugiado, deportado ou apátrida, em virtude de seu dever de hospitalidade, do 

direito à hospitalidade. (DERRIDA, 2001) (BASTOS; RAMEH; BITELLI, 2016, p. 

3-6) 

 

Essa tentativa de agregação de povos de diversas culturas que escolheram voluntária 

ou involuntariamente a cidade de Montreal para habitar também é vista como uma “utopia 

interdita” (NOËL, 1992, p. 158). A reflexão feita pela protagonista sobre uma “utopia 

interdita” do encontro da diversidade e do ideal de sociedade na cidade de Montreal traz à 

tona várias questões, uma delas é sobre a possibilidade de comunicação no respeito às 

diferenças. 

Pode-se então interpretar que a tentativa de “construção” de uma torre refúgio é 

simbólica no sentido da releitura do mito bíblico na obra romanesca de Noël. Como comprova 

o texto da Bíblia, Deus impediu a construção da torre e, além disso, “confundiu as línguas” e 

as dispersou. Já a interpretação feita pela personagem, que é leitora de Hubert Bost, autor do 

ensaio Babel do texto ao símbolo, a quem ela hospeda em seu diário, é a seguinte: 

 
J’ai retrouvé le passage de la Bible racontant l’érection de la tour de Babel. Ce n’est 

pas du tout ce que je pensais. C’est tout simplement atroce! Pourtant, le mythe est 

clair, pour moi qui je relis tel quel, je veux dire dépouillé de la notion de culpabilité 

que la tradition lui a donné: après le déluge, les peuples sont dispersés mais ils ont 

une langue commune. Le projet de Babel consiste à se rassembler dans une Cité 

pour “se faire un nom”. Ce que j’interprète comme un désir de se définir soi-même 

plutôt que de l’être par une identité supérieure. Ici, nulle transcendance mais un 

modèle de société civile, païenne, autonome et parfaitement viable. Les peuples 

constructeurs sont à la fois différents et semblables, et leur rassemblement est 

possible car, littéralement, ils sont parlables. C’est une utopie, celle de la 

communication dans le respect des différences, et une utopie interdite: la fin de 
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 Parlamento Internacional de Escritores passou a se denominar International Network of Cities of Asylum 

(INCA). (BERNARDO, 2005 apud BASTOS; RAMEH; BITELLI, 2016, p. 3) Disponível em: 

https://www.anptur.org.br/anais/anais/files/13/612.pdf. Acesso em: 13 mai. 2021. 

http://www.anptur.org.br/anais/anais/files/13/612.pdf
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l’épisode est amenée par Yahvé qui, voyant les hommes réunis, se dit: “Maintenant, 

aucun dessein ne sera irréalisable pour eux!” (NOËL, 1992, p. 157-158)
99

 

 

A representação metafórica de Montreal como “Torre refúgio” é o tema mais relevante 

do romance, pois nele estão elencados vários conceitos que foram analisados pela teoria 

literária, como, por exemplo, o conceito de hibridação cultural (SIMON, 2004, p. 13)
100

, o de 

plurilinguismo, o de multiculturalismo, o de inacabamento e as diversas maneiras de ler e ver 

o mundo através de suas cidades. Assim, pode-se entender que a “utopia interdita”, de agregar 

e compartilhar a diversidade em um espaço geográfico contemporâneo, não seria mais 

interditada por uma “entidade superior”, como foi o mito de Babel na antiguidade, e sim 

impossibilitada pela própria reação humana às questões da alteridade dos povos e culturas 

que, após colonizações, guerras e problemas econômicos, “refugiaram-se” em territórios mais 

promissores em termos de habitabilidade. Nesse caso, seriam os atuais nômades os exilados 

“dispersos” pelo mundo e habitantes da “torre refúgio” convidados ao encontro, como é o 

desejo e o ideal de Fatima. Essa ideia é corroborada por Catherine Khordoc (2012), em seu 

ensaio Tours et détours: Reconstruire Babel à Montreal, sobre a reflexão feita por Fatima, no 

que diz respeito à (im)possibilidade do encontro referindo-se ao inacabamento da torre de 

Babel: 

 
Fatima sublinha justamente que o povo queria se fazer um nome, e este é, segundo 

Derrida, o verdadeiro pecado cometido em Babel. Não é dado ao ser humano se 

fazer um nome; este é o privilégio do criador (213). Ora, para Fatima, a humanidade 

procurava sua independência e ela culpa Deus de ter “feito durar seu power trip” 

(BPD:186). Não surpreende então que Fatima faça uma aproximação entre Montreal 

e Babel, não somente no que corresponde ao cosmopolitismo da metrópole, mas 

também no que corresponde às aspirações de independência desejada por uma 
 

99
 “Encontrei a passagem da Bíblia contando a ereção da torre de Babel. E não era nada como eu pensava. É 

simplesmente atroz! Entretanto o mito é claro, para mim que reli tal como é, quero dizer desprovido da noção de 

culpabilidade que a tradição lhe deu: após o dilúvio, os povos foram dispersos, mas tinham uma língua em 

comum. O projeto de Babel consiste em se juntar numa Cidade para “se fazer um nome”. Interpreto isso mais 

como um desejo de se definir a si mesmo do que ser definido por uma entidade superior. Aqui, nenhuma 

transcendência, e sim um modelo de uma sociedade civil, pagã, autônoma e perfeitamente viável. Os povos 

construtores são, ao mesmo tempo, diferentes e semelhantes, e seu encontro é possível, porque literalmente eles 

são faláveis. É uma utopia, essa comunicação no respeito das diferenças, e uma utopia interdita: o fim do 

episódio é trazido por Javé que, vendo os homens reunidos, se diz: “Agora nenhum projeto será realizado por 

eles!” (NOËL, 1992, p. 158) 
100

 “Por ‘hibridação cultural’, refiro-me à constatação, muito aceita atualmente, de que as identidades culturais 

do mundo contemporâneo são ao mesmo tempo múltiplas e complexas. Isto é verdade não apenas para as 

populações originárias dos deslocamentos da imigração, por exemplo, mas igualmente para grupos cuja filiação 

histórica com seu lugar de moradia é muito longa. Para designar diferentes aspectos desta complexidade, vista 

por alguns como confusão dos pertencimentos, eu poderia empregar toda uma série de termos: mestiçagem, 

transcultural, crioulização, cultura migrante etc. A proliferação desses termos testemunha o fim da era em que o 

prefixo dominante na descrição das relações entre as culturas era ‘inter’ e o início daquela em que prevalece a 

noção de ‘trans’. Não é espantoso o fato de haver hesitação e contestação no emprego desses termos, pois ainda é 

pouco clara a realidade que eles tentam designar: novas figuras identitárias ainda emergentes.” (SIMON, 2004, 

p. 13) 
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proporção importante da população quebequense. Fatima interpreta Babel à luz de 

seu contexto atual que é o de uma sociedade multicultural em processo de se definir. 

Ela assinala várias vezes que se regozija com a diversidade linguística e cultural de 

seu bairro e de sua cidade. Ela é fascinada, por exemplo, pelo multilinguismo de 

Amélia, “esse poder de atravessar as línguas e de criar uma ponte entre duas 

culturas” (BPD:27), ela tenta dizer algumas palavras a seus vizinhos em sua língua 

materna (BPD:163) e afirma ter “sempre desejado” a imigração (BPD:195). No 

entanto, mesmo que Fatima acolha a diversidade de braços abertos, ela está 

consciente que a visão de uma Babel feliz em Montreal ainda não está concluída. O 

que impede, nesse momento, seu sonho de uma sociedade multicultural onde todos 

os grupos étnicos poderiam coabitar com toda calma é a preservação do francês, que 

deveria passar, na sua opinião, pela independência política do Quebec. Para Fatima, 

o multiculturalismo deve ser feito em francês. É sobretudo em relação ao domínio 

do inglês como língua geralmente privilegiada pelos imigrantes que ela quer 

defender o francês. Ela apoia, entre outras, a lei 101, a qual exige que os filhos de 

imigrantes frequentem a escola francesa e participem de uma manifestação pela 

manutenção dessa lei. (KHORDOC, 2012, p. 122-123)
101

 

 

Nesse romance, a construção da “torre refúgio” é feita através da palavra, “o verbo e a 

pedra servindo de base à cidade” (NOËL, 1992, p. 316). A cidade vai sendo construída e 

traduzida pelas leituras e imagens através dos relatos de Fatima, que entram em contato com a 

“interdependência dos códigos do aqui e do alhures” (SIMON, 1994, p. 29), contidos na 

multiplicidade linguística e cultural. A obra romanesca de Noël enfatiza o plurilinguismo e a 

autora escolhe escrever em sua língua franco-quebequense “la langue d’ici”, recorrendo ao 

emprego dos quebecismos e suas peculiaridades. Essa escolha foi manifestada em uma 

entrevista registrada no artigo “Découvertes plurilingues dans le roman Nous avons tous 

découvert l’Amérique” (KHORDOC, 2003, p. 72): “elle écrit manifestement dans un français 

qu’elle afirme être ‘du québecois’”
102

. 
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 “Elle (Fatima) souligne justement que le peuple voulait se faire un nom, et c’est selon Derrida, le véritable 

péché commis à Babel. Il ne revient pas à l’être humain se faire un nom; c’est le privilège du créateur (213). Or, 

d’après Fatima, l´humanité cherchait son indépendance et elle blâme Dieu d’avoir voulu ‘faire durer son power 

trip’ (BPD:196). Il n’est pas tout à fait étonnant, donc que Fatima fasse un rapprochement entre Montréal et 

Babel, non seulement en ce qui a trait au cosmopolitisme de la métropole, mais aussi en ce qui a trait aux 

aspirations d’indépendance que souhaite une proportion importante de la population québécoise. Fatima perçoit 

Babel à la lumière de son contexte actuel qui est celui d’une société multiculturelle en train de se définir. Elle 

signale à plusieurs reprises qu’elle se réjouit de la diversité linguistique et culturelle de son quartier et sa ville. 

Elle est fascinée, par exemple, par le multilinguisme d’Amélia, ‘ce pouvoir de traverser les langues et de faire le 

pont entre deux cultures’ (BPD:27); elle essaie de dire quelques mots à ses voisins dans leur langue maternelle 

(BPD:163) et affirme avoir ‘toujours souhaité’ l’immigration (BPD:195). Cependant, même si Fatima accueille 

la diversité à bras ouverts, elle est consciente que sa vision d’une Babel heureuse à Montréal n’est pas encore 

achevée. Ce qui entrave, pour le moment, son rêve d’une société multiculturelle où tous les groupes ethniques 

pourraient cohabiter en toute quiétitude est la préservation du français, qui devrait passer, à son avis, par 

l’indépendance politique du Québec… Pour Fatima le multiculturalisme doit se faire en français. C’est surtout 

par rapport `a la dominance de l’anglais comme langue généralement privilégiée par les immigrants qu’elle veut 

défendre le français. Elle appuie, entre autres, la loi 101, qui exige que les enfants d’immigrés aillent à l’école  

française et participent à une manifestation pour le maintien de cette loi.” (KHORDOC, 2012, p. 122-123) Obs: 

A lei 101, também conhecida como “A carta da língua francesa” estabelece a língua francesa, como língua 

oficial da província do Quebec em 1977.https://www.ecolequebec.com, em 13 de junho 2021. 
102

 “ela escreve manifestamente no francês que ela afirma ser ‘ quebequense’”. Entretien inédit avec Francine 

Noël d’Anne – Claire Nash, le 20 juin 1997. 
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As travessias das línguas, as descobertas de si mesma e do outro transformam as 

observações visuais de Fatima em textos, os quais se apresentam como: 

 
O relato sensível das formas de ver a cidade; não enquanto mera descrição física, 

mas como a cidade simbólica, que cruza lugar e metáfora, produzindo uma 

cartografia dinâmica, tensão entre racionalidade geométrica e emaranhado de 

existências humanas. (GOMES, 1999, p. 24) 

 

Sendo assim, a possibilidade do encontro e entendimento de povos vindos de todas as 

partes do mundo é enfatizada no romance como um ato humanista e solidário da personagem, 

na contemporaneidade, fato que evidencia discussões sócio-políticas sobre essas questões. Em 

um dos seus desabafos, Fatima diz: “La diaspora est une malédiction et la question la plus 

importante de cette fin de siècle est celle de la migration des masses humaines…” (NOËL, 

1992, p. 316)
103

. 

Sublinha-se que os escritores engajados na defesa da diversidade, sejam eles 

imigrantes ou nativos, como é o caso de Noël e sua personagem Fatima, ambas quebequenses 

de “souche”
104

, solidárias às questões identitárias dos “cem povos vindos de longe que vieram 

compartilhar seus invernos”
105

, manifestam, reivindicam e exprimem seus posicionamentos 

enquanto cidadãos, escritores e produtores de obras de arte. 

As atividades profissionais exercidas, na Montreal babélica, pelos três personagens 

centrais do romance, remetem à noção de hospitalidade. Como tradutora, Amélia acolhe o 

texto original e o transporta de modo afetivo para o francês, sua segunda morada linguística; o 

arquiteto Louis conhece de perto o caráter hospitaleiro de uma casa; quanto a Fatima, na sua 

prática de fonoaudióloga, mostra-se disponível à escuta ao dar abrigo simbólico a seus 

pacientes. 

A aproximação entre a afasia e Babel é colocada em evidência, por intermédio da 

metáfora da construção, como afirma Catherine Khordoc (2012, p. 102): “Assim a afasia 

lembra Babel em dois planos: o da língua, perdida ou confundida, e o da construção, já que a 

língua deve ser (re)construída pela vítima”
106

. 

 
103

 “A diáspora é uma maldição e a questão mais importante deste fim de século é a migração das massas 

humanas.” (NOËL, 1992, p. 316) 
104

 Québécoise de souche tem o mesmo significado de quebequense pura lã e designa os quebequenses 

descendentes de colonos franceses. 
105

 Frase dos versos do poema Speak What de Marco Micone. Epígrafe do romance. (NOËL, 1992, p. 10) 
106

 “Ansi, l’aphasie rappelle Babel sur deux plans: celui de la langue, qui est perdue et confondue, et celui de la 

construction, puisque la langue doit être ‘reconstruite’ par la victime.” (KHORDOC, 2012, p. 102) A afasia de 

broca é a perda da memória da linguagem por causa de um traumatismo craniano ocasionado por um acidente. 

No caso de Linda, foi um acidente de carro ocorrido na travessia da ponte Jacques Cartier, na cidade de 

Montreal. 
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Além disso, é preciso dizer que a personagem e sua “travessia das línguas” nos 

traduzem e nos transportam para um mundo renovável, para um espaço reinventado, onde 

podemos, mesmo ficcionalmente, acreditar que não estamos sozinhos. O autor da epígrafe do 

romance solidariza-se com os quebequenses e, sentindo-se acolhido, compartilha sua vivência 

com todos os seres exilados que tentam habitar a distância no país de adoção. Como afirma 

Micone (1996, p. 314): 

 
Enquanto escritor, pretendo ocupar o espaço imaginário tal como traduzido pelas 

palavras a fim de modelá-lo à imagem de nossa sociedade mestiça. Reescrevendo 

Speak White, quis romper a relação que opõe francófonos e anglófonos e propor 

uma nova partilha do imaginário e do país para o qual seriam convidados todos os 

que habitam nosso território. De onde vêm os dois últimos versos de meu poema.
107

 

 

O trabalho de Fatima Gagné como fonoaudióloga é o de resgatar a memória da 

linguagem em pacientes que sofrem de afasia de Broca. Durante o ciclo de seu diário, ela 

conta a evolução do tratamento de Linda, paciente pela qual desenvolve uma afetividade 

especial. Apesar de sua terapia ser feita exclusivamente em francês e de ambas serem 

francófonas, Fatima concede a Linda a oportunidade de um resgate bilíngue. Ela descobre 

que, na infância, Linda aprendeu inglês em Toronto, onde a família “se exilou” para o pai 

trabalhar numa indústria inglesa. Nesse tipo de terapia, é comum os pacientes recorrerem à 

memória da linguagem adquirida na infância. Fatima e Linda, terapeuta e paciente, se 

identificam e reconhecem que a linguagem significa para elas não só um meio de 

comunicação e resgate, mas também uma maneira solidária de intermediar, em uma cultura 

essencialmente imperialista, a real função que as diversas línguas e culturas deveriam exercer: 

o estabelecimento do ponto de contato e o acolhimento. 

Pode-se constatar que o sentido maior da hospitalidade no estudo da obra romanesca 

de Noël, na qual ela cria a possibilidade de uma (re)leitura positiva de Babel na 

contemporaneidade, tem como objetivo o “entendimento”, o encontro e a agregação na cidade 

cosmopolita, como território e espaço da habitabilidade. Porém, vale ressaltar que o sentido 

principal do acolhimento é a própria língua francesa, que no romance é “reterritorializada na 

América por Noël” (KHORDOC, 2003) e compartilhada com a diversidade originária de 

várias culturas, como já foi exemplificado nas citações de fragmentos do corpus poético nos 

itens anteriores. É preciso destacar, também que, no romance, Montreal não é mais vista como 

 

107
 “En tant qu’écrivain je compte occuper l’espace imaginaire tel que traduit par les mots afin de le façonner à 

l’image de notre société métisse. En réécrivant Speak White, j’ai voulu rompre le rapport oppositionnel entre 

francophones et anglophones et proposer un nouveau partage de l’imaginaire et du pays auquel seraient conviés 

tous ceux qui habitent notre territoire. D’où les deux derniers vers de mon poème.” (MICONE, 1996, p. 314) 
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um espaço dividido pelos confrontos entre francófonos e anglófonos, conforme salienta 

Sherry Simon, baseada num importante estudo publicado por Harel em 1989: 

 
A cidade dividida é concebida agora diferentemente. A divisão entre duas 

identidades fortes desaparece em favor de um espaço de diversidade onde as 

populações imigrantes são doravante bem visíveis… Acabou o tempo da 

configuração espacial dupla da cidade; acabou igualmente a versão rígida da 

alteridade que tinha feito dos canadenses franceses criaturas inferiores e alienadas do 

colonialismo anglo-saxão. Assistíamos, sobretudo, à emergência de uma Montreal 

pós-colonial caracterizada por uma pluralidade cultural e relações de diversidade. 

(SIMON, 2008, p. 233)
108

 

 

Nous avons tous découvert l’Amérique é um convite e homenagem a todos os povos, 

antigos e novos, nômades e sedentários, nativos e estrangeiros de todas as partes do mundo, 

carregados de suas bagagens culturais, seus imaginários, suas crenças e memórias. Depois de 

ler, refletir, conversar com amigos e registrar no seu diário suas vivências e travessias pela sua 

cidade e a travessia das línguas na sua vida cotidiana, a protagonista enfatiza a presença de 

vozes ancestrais que fazem parte da construção identitária das Américas, as quais precisam 

ser lembradas e acolhidas no presente, para fortalecerem e expressarem as vozes da 

resistência e coabitarem num novo pertencimento. Sua narrativa fecha um ciclo de quase um 

ano de escrita. Assim, Fatima relata, ao complementar suas reflexões e leituras sobre Babel: 

 
A Babylone-avant-la-foudre, la langue servait de lien entre les peuples, agissant 

comme un mortier qui soude les briques de l’édifice. C’est ce que le français devrait 

être ici, tout normalement. Si, ce pays en était un… Je viens de me relire et je suis 

perplexe. La question nationale recoupe aussi celle des autochtones. Devant moi, je 

vois surgir l’ombre de la “Sauvagesse mère des six nations” et celle de la Malinche, 

esclave chez les Mayas, métisse, mutante, mais nullement muette. Ces silhouettes de 

femmes grandissent et recouvrent toute ma page. Elles s’assoient calmement sur 

mon texte, réclamant leur dû. On ne saurait les blamer: s’il y a de la place pour les 

nouveaux, il doit y en avoir pour les anciens… Nous ne pouvons nier leur existence; 

ils sont là, eux aussi, nous sommes tous dans la Tour refuge. Nous avons tous 

découvert l’Amérique. (NOËL, 1992, p. 283-284)
109
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 “La ville divisée se conçoit maintenant différemment. Le cloisonnement entre deux identités fortes disparaît à 

la faveur d’un espace de diversité où les populations immigrantes sont désormais tout à fait visibles… Fini, le 

temps de la configuration spatiale duelle de la ville; finie également la version rigide de l’alterité qui avait fait 

des Canadiens français des créatures inférieures et aliénées du colonialisme anglo-saxon. On assistait plutôt à 

l’émergence d’un Montréal post-colonial, caractérisé par une pluralité culturelle et des relations de diversité.” 

(SIMON, 2008, p. 233) 
109

 Em Babilônia-antes-do-raio, a língua servia de ligação entre os povos, agindo como uma argamassa que cola 

os tijolos do edifício. É o que o francês deveria ser aqui, normalmente. Se esse país fosse um. Acabo de reler-me 

e estou perplexa. A questão nacional coincide com a dos autóctones. Na minha frente, vejo surgir a sombra da 

selvagem mãe das seis nações e da Malinche, escrava dos Mayas, mestiça, mutante, mas nunca calada. Estas 

silhuetas de mulheres crescem e recobrem toda minha página. Elas sentam-se calmamente sobre meu texto, 

reclamando o que lhes é devido. Não saberíamos culpá-las: se há lugar para os novos, deve haver também para 

os antigos… Não podemos negar sua existência; eles estão aqui, eles também, estamos todos na Torre refúgio. 

Todos nós descobrimos a América. (NOËL, 1992, p. 283-284) 
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A partir das abordagens elaboradas nesse item, pode-se afirmar a criatividade e a 

originalidade do tema escolhido pela autora. Vidas vindas do passado, vidas vividas na 

contemporaneidade e mitos se entrelaçam na obra literária de Noël. A volta às origens e a 

diversidade das línguas e seus pertencimentos enriquecem a literatura contemporânea, 

possibilitando aos leitores e pesquisadores questionarem-se sobre as vozes plurais que 

habitam no nosso mundo pós-moderno. Vozes que nos ensinam a relativizar as diferenças e a 

renovar nossas atitudes em prol de uma sociedade em constante transformação. Percebe-se 

neste estudo que, muitas vezes, os pertencimentos não estão enraizados ou detidos nas 

origens, e sim no lugar com o qual nos identificamos. 

 
3.3 A CIDADE COSMOPOLITA COMO ESPAÇO DE TRADUÇÃO E DA DESCOBERTA 

DA ALTERIDADE 

 
Neste item, serão estudadas as questões do romance Nous avons tous découvert 

l’Amérique (1992) referentes à representação da língua e ao espaço de tradução na cidade 

cosmopolita. À luz do estudo de Sherry Simon, Le trafic des langues (1994), será feita a 

análise do que diz respeito ao processo inacabado de tradução no âmbito de textos produzidos 

no Quebec, inspirados pela poética das migrações. O estudo sobre o plurilinguismo literário, 

advindo dos deslocamentos sociodemográficos pós-coloniais, os quais colaboraram para uma 

reflexão sobre o fenômeno da escrita centrada nos deslocamentos e a descoberta da alteridade, 

será feito sob o viés crítico das pesquisadoras Janet Paterson (2007) e Maria Bernadette Porto 

(2019). Os pensadores e ensaístas Octavio Paz (1984) e Tzvetan Todorov (1988) também 

foram de grande valia para a análise da figura inaugural da Malinche no início da história das 

Américas, continente desde cedo voltado para a prática tradutória. 

Cabe ressaltar que o sentimento de estranheza da língua de produção literária 

experimentado por escritores exilados é também compartilhado por autores de origem 

quebequense. A ensaísta e romancista Lise Gauvin, em La Fabrique de la langue, afirma: 

 
O sentimento de estranhamento na língua é igualmente compartilhado pelos 

escritores quebequenses, e notadamente por Gaston Miron, cujo trabalho consistiu 

em propor uma dupla reterritorialização: a da língua francesa do Quebec, e também 

a do uso quebequense no conjunto francófono… Percebendo sua literatura como 

uma literatura de colônia, os escritores quebequenses do século XIX descrevem sua 

língua como uma língua de exílio e insistem sobre a distância que os separa, tanto 

física quanto simbolicamente da pátria mãe. (GAUVIN, 2004, p. 265)
110

 
 

110
 “Le sentiment d’étrangeté dans la langue est également partagé par les écrivains québécois, et notamment par 

Gaston Miron, dont le travail a consisté à proposer une double reterritorialisation: celle de la langue française au 

Québec, celle aussi de l’usage québécois dans l’ensemble francophone… Percevant leur littérature comme une 
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Nos anos 80, com o advento da chamada literatura migrante, composta por vozes 

vindas de diversas partes do mundo, os quebequenses tomam consciência, com maior ou 

menor grau de aceitação, do crescimento do número de escritores vindos de culturas diversas, 

que escolhem o francês como língua de escrita. Coube aos quebequenses reconhecer as 

bagagens multiculturais desses escritores considerados por alguns como neo-quebequenses, 

seus pertencimentos e fragmentações, o que irá repercutir na crítica literária quebequense, 

principalmente no que diz respeito às outras numerosas maneiras de “habitar o texto literário”. 

Como afirma Sherry Simon: 

 
Em poucos anos, entretanto, o Quebec se vê jogado diretamente no universo 

heterogêneo do pós-colonialismo. O surgimento ao longo dos anos oitenta de 

escritoras e escritores de origens culturais diversas, que se afiliaram à literatura 

quebequense, é um fenômeno relativamente novo no contexto literário quebequense 

onde, até os anos setenta, a literatura de imigração, principalmente judia, era escrita 

sobretudo em inglês. É no decorrer dos anos oitenta que se impuseram autores tais 

como Marco Micone, Régine Robin, Dany Laferrière, Mona Latiff-Ghattas, Marilù 

Mallet e tantos outros. (SIMON, 1994, p. 30)
111

 

 

O romance analisado foi escrito e publicado durante a efervescência literária no 

Quebec dos anos 80/90, ficando evidente a sintonia de Francine Noël com autores sensíveis à 

questão da diversidade, engajados em prol da solidariedade e da hospitalidade. Na obra de 

Noël, enfatizam-se a relativização das diferenças e a aceitação da heterogeneidade cultural e 

linguística evidenciada pela presença de vozes plurais existentes em Montreal, cidade 

cosmopolita por excelência. Vale ressaltar que outros escritores de souche, como Monique 

Proulx em seu livro de novelas Les aurores montréales (1996), deram realce à presença de 

estrangeiros no espaço montrealense. Assim como Proulx, Noël representa nesse romance a 

pluralidade linguística que habita em Montreal e escolhe o francês quebequense como língua 

de escrita. Tais considerações reforçam a necessidade de uma reflexão sobre a língua utilizada 

nas obras literárias produzidas no Quebec. Em seu ensaio Langagement, l’écrivain et la 

langue au Québec (2000), a ensaísta e romancista Lise Gauvin afirma que o escritor está 

condenado a  “penser la langue”, o que se verifica, em especial, entre autores exilados, 

 

littérature de colonie, les écrivains québécois du XIX siècle décrivent leur langue comme une langue d’exil et 

insistent sur la distance qui les sépare, aussi bien physiquement que symboliquement, de la mère patrie.” 

(GAUVIN, 2004, p. 265) 
111

 “En peu d’années, cependant, le Québec se voit jeté de plain-pied dans l’univers hétérogène du 

postcolonialisme. L’émergence au cours des années quatre-vingts d’écrivaines et d’écrivains d’origines 

culturelles diverses s’affiliant à la littérature québécoise est un phénomène relativement nouveau dans le 

contexte littéraire québécois où, jusque dans les années soixante-dix, la littérature d’immigration, principalement 

juive, s’écrivait surtout en anglais. C’est au cours des années quatre-vingts que se sont imposés des auteurs tels 

que Marco Micone, Régine Robin, Dany Laferrière, Mona Lattif-Ghattas, Marilù Mallets et combien d’autres 

encore.” (SIMON, 1994, p. 30) 
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situados entre seu idioma de origem e a língua estrangeira. Ao escolher sua língua de criação, 

eles têm consciência do que sua escolha significa: trata-se de tirar partido dos contatos e das 

fricções entre a língua materna e a do país que o acolhe. 

Em seu ensaio “Hospitalidade e translinguismo literário no imaginário de autores 

francófonos da contemporaneidade” (2019), a pesquisadora Maria Bernadette Porto esclarece 

a noção de surconscience linguistique
112

 postulada por Gauvin (2004), em diálogo com o 

“imaginário das línguas”, do poeta, escritor e ensaísta martinicano Édouard Glissant (1995): 

 
Para o escritor francófono, a língua é algo sempre a ser conquistado: “Dividido entre 

a defesa e a ilustração, deve negociar sua relação com a língua francesa, seja ela 

materna ou não” (GAUVIN, p. 11). Impulsionado pela perspectiva da desconfiança 

e do estranhamento, reinventa a língua francesa: trata-se de criar um francês 

desterritorializado através de estratégias textuais presentes em uma poética da 

intranquilidade (GAUVIN, p. 11) que explora o jogo tradutório, a reinvenção 

semântica e, no caso dos autores antilhanos, a difícil passagem do oral – o crioulo – 

ao escrito – o francês. Movidos pelos trânsitos dos idiomas e culturas, autores 

vindos de um outro lugar não cessam de experimentar as línguas, de se 

experimentarem nas línguas num processo contínuo de desconforto e metamorfose. 

Dialogando com a noção de surconscience linguistique, o poeta, romancista e 

ensaísta martinicano Édouard Glissant (1995) prega a ideia de imaginário das 

línguas característico do escritor contemporâneo que, no seu ato criativo, se encontra 

na presença de todas as línguas do mundo. Mesmo quando domina a língua materna, 

não pode ignorar a pluralidade de sotaques, de memórias culturais e linguísticas que 

existem no mundo. Em outras palavras, não é mais possível escrever de modo 

monolíngue, o que nos remete a uma Babel revisitada, espaço de ressignificação do 

heterogêneo e do acolhimento das diferenças. (PORTO, 2019, p. 78) 

 

Pode-se constatar que Noël constrói nesse romance, através dos relatos de Fatima, a 

presença do plurilinguismo nas vozes das personagens, no contato da protagonista com sua 

melhor amiga, que é tradutora, no convívio com seus vizinhos do seu bairro multiétnico e 

com os seus pacientes afásicos, demonstrando “efeitos de tradução” no cotidiano da cidade 

cosmopolita. Vê-se nessa construção da autora seu acolhimento aos escritores que escolheram 

o francês quebequense como língua de produção literária, sejam estes quebequenses ou 

estrangeiros. Nessas formas de criação e liberdade de expressão, são manifestadas as 

“poéticas da tradução”. Como afirma Sherry Simon, em Le trafic des langues: 

 
Nossa reflexão sobre as poéticas da tradução está deliberadamente e plenamente 

focada sobre essas múltiplas dimensões, social, cultural, política e ética do texto 

literário plurilíngue. Segundo Édouard Glissant
113

, mobilizando traços díspares das 
 

112
 Encarada como um lugar de reflexão privilegiado, a escolha da língua de criação representa, aos olhos de 

Gauvin, um verdadeiro ato de linguagem, que se apresenta como a surconscience linguistique. (GAUVIN, 2004, 

p. 256) 
113

 Segundo Glissant, nascidas da colonização, as línguas compósitas se revestem da fragilidade diante do idioma 

oficial. Marcados por um tormento de linguagem, seus escritores devem enfrentar ameaças para se afirmar. Para 

tanto, criam estratégias textuais para ilustrar sua diferença. (GLISSANT, 1993, p. 83) 
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identidades compósitas, o texto plurilíngue convida a pensar o caos-mundo
114

 de 

hoje. O texto plural assume de fato uma significação nova no contexto das mudanças 

sócio demográficas e conceituais que afetam a identidade cultural no Ocidente. 

(SIMON, 1994, p. 28)
115

 

 

A presença de vozes plurais na literatura quebequense a partir dos anos oitenta reforça 

as questões refletidas no romance, que são as do pertencimento, exílio e principalmente as 

reinvenções identitárias, as quais abrangem o reconhecimento da alteridade e da 

surconscience linguistique. Alguns autores se indagam: Como habitar o país e a língua do 

Outro sem perder ou se sentir um traidor de sua própria origem identitária? Outros se 

reinventam, escrevendo textos críticos e bem humorados, como por exemplo Marco Micone, 

que tem seus versos de solidariedade ao povo quebequense citados na epígrafe do romance, 

como já foi ressaltado. Esse autor encontra uma outra maneira de interpretar essas questões, 

como na sua peça Addolorata (1987), na qual seu personagem confirma, com bom humor, o 

plurilinguismo vivido por ele enquanto cidadão, como afirma Porto: 

 
Em sua peça ele imprime um tom irônico às palavras de seu personagem que brinca 

com a negociação assumida no exercício dos diversos idiomas em sua vida cotidiana 

na qual a coexistência babélica de idiomas e culturas se reveste do caráter lúdico: 

“Não me aborreço nunca com minhas quatro línguas. Posso falar inglês na segunda, 

francês na terça, italiano na quarta, o espanhol na quinta e as quatro ao mesmo 

tempo na sexta”. (PORTO, 2019, p. 82) 

 

Quanto a questões referentes à escrita migrante, também presentes no romance de 

Noël, destacam-se alguns relatos escritos pelos próprios autores e pensadores citados no artigo 

intitulado “Diferença e alteridade: questões de identidade e de ética no texto literário” (2007), 

da professora e pesquisadora Janet Paterson, no qual ela aborda o processo de alteração do eu, 

refletido na semantização das diferenças em obras de autores exilados no Quebec. 

 
Em nossa sociedade pós-moderna, que exalta o respeito pela heterogeneidade e pela 

diferença, uma posição ética implicaria assim um questionamento a respeito de 

nossa relação com o Outro. Baseado na noção de transcultural, este questionamento 

rejeita uma concepção identitária calcada unicamente em critérios de cultura, de 

religião e de cidadania. Tal processo de alteração do eu é, segundo me parece, o 

único que convém a uma época pós-colonial em que existe interseção do olhar 

identitário do Ocidente sobre o Outro e do olhar do Outro sobre nossa sociedade; a 

única que convém tendo em vista os importantes movimentos de migração e a 

 

114
 Para Glissant, a ideia de caos-mundo corresponde ao encontro de línguas diversas, o que supõe sintonias, 

atritos e fricções, em um processo cultural em aberto, próprio de nossa época. (GLISSANT, 1993, p. 85) 
115

 “Notre réflexion sur les poétiques de la traduction est délibérement et pleinement axée sur ces multiples 

dimensions, sociale, culturelle, politique et éthique du texte littéraire plurilingue. Selon Édouard Glissant, en 

mobilisant des traces disparates des identités composites, le texte plurilingue invite à penser le ‘chaos-monde’ 

d’aujourd’hui. Le texte pluriel assume en effet une signification nouvelle dans le contexte des changements 

sociodémographiques et conceptuels qui affectent l’identité culturelle en Occident.” (SIMON, 1994, p. 28) 
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atenção dispensada em alguns setores, aos direitos à diferença. Conforme sublinha 

Pierre Ouellet, essa passagem do Outro não é necessariamente fácil, pois implica um 

movimento transgressivo que “infringe as leis do próprio, transpõe as fronteiras da 

propriedade ou da individualidade, indo sempre além do lugar de onde se vem e de 

onde se tira sua identidade, a fim de melhor desfazer esse laço originário e de 

restabelecê-lo a cada vez em um novo destino, em um outro vir a ser que é também 

um vir a ser outro”. (OUELLET, 2002, p. 42) …afirmaria que um pensamento 

verdadeiramente migrante reconsidera o processo de semantização das diferenças, 

pois é incontestavelmente na diferença aceita, respeitada e não semantizada que 

reside a esperança de novas configurações e relações identitárias. Em resumo, se a 

interculturalidade pressupõe o cruzamento de culturas é por ela induzir a uma 

mudança, a uma abertura e a uma ampliação a partir do cruzamento entre o si 

próprio (soi) e as pessoas de outras culturas. (PATERSON, 2007, p. 16-17) 

 

A autora cita alguns fragmentos de escritores consagrados da literatura quebequense 

que se inscrevem na situação de exilados e revelam suas diferenças. 

 
Eu permanecia na indecisão, mais estrangeiro do que nunca, ao mesmo tempo sem 

domínio sobre esse mundo novo e sem ligação com minha vida de antigamente. 

(Kokis, 1995, p. 204) 

 

Que angústia, algumas tardes-Québécité-québécitude-eu sou outra. Não pertenço a 

este Nós tão frequentemente utilizado aqui-Nós-Vocês. (…) Eu não sou daqui 

(Robin, 1993, p. 53). 

 

Vocês têm certeza de que não sou cidadã de parte alguma (…). Muitos ocidentais 

concordarão com vocês. Ficarão radiantes ao descobrir em mim manias chinesas 

(…) minha lamentável condição de exilada, de dissidente, de estrangeira (Chen, 

2004, p. 57). 

 

Atualmente, não sinto nenhum arrependimento por ter deixado Shangai. Minha vida 

de antigamente torna-se um sonho evanescente. (Chen, 2004, p. 32) 

 

A partir dos fragmentos citados, Paterson (2007) os analisa como sendo o entre-dois, o 

não lugar ou o no man’s land (La Québécoite), porém ela conclui que os enunciados não têm 

um sentido apenas negativo. Eles fazem parte da elaboração afetiva e da transformação de si 

mesmo ao espaço do Outro. Como afirma o autor de Entre-deux: l’origine en partage, Daniel 

Sibony, o entre-dois é “um espaço dinâmico, de uma prática, de uma passagem” (SIBONY, 

1991, p. 26) comum e cotidiano na vida das pessoas que voluntária ou involuntariamente 

vivem fora de suas pátrias e estão sempre na situação de escolha entre duas línguas, dois 

mundos e numa situação de exílio. Os mesmos autores em outros momentos de suas obras 

literárias revelam, através de seus personagens, as suas transformações e renovações. Paterson 

conclui: 

 
O apelo é, portanto, à abertura. É preciso desconfiar do determinismo, dos modelos 

estanques e dos estereótipos e participar de um pensamento pós-moderno que 

valoriza a mobilidade de si e questiona a noção de uma identidade formada 

unicamente a partir de critérios como raça, lugar de origem ou de gênero sexual. Na 
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relação de si mesmo (à soi), pode-se criar, à maneira de Ying Chen, um tornar-se 

outro: “Começo hoje a me ligar a uma paisagem em que me sinto mais em casa. 

Meu verdadeiro lar está onde me torno aquilo que quero ser”. (PATERSON, 2007, 

p. 17) 

 

A protagonista do romance de Noël nos faz pensar em todas essas nuances de 

sentimentos dos seres deslocados que convivem com ela em seu bairro multiétnico, como já 

foi demonstrado nos itens anteriores. Sua solidariedade aos imigrantes, sua aceitação das 

diferentes formas de expressão e a ressignificação positiva de Babel em Montreal trazem à 

tona várias questões abordadas pelos textos teóricos. Confirmadas pela heterogeneidade e a 

configuração multicultural presentes na escrita migrante do Quebec na contemporaneidade, 

tais questões são exploradas em um romance escrito por uma autora não migrante que se 

mostra sensível à experiência de seres exilados. 

Em seu estudo intitulado “Ficções identitárias no Quebec: O ponto de vista da crítica”, 

Josef Kwaterko (2002) escreve sobre “as narrativas dos imigrados e as narrativas migrantes” 

(p. 113)no que diz respeito às representações espaço temporais que constituem as “escrituras 

ditas migrantes, para o futuro da literatura quebequense” (p.113). Referiu-se aos ensaios de 

Pierre Nepveu (1989; 1999) que propõe, entre outras reflexões, uma “releitura crítica do 

corpus quebequense sob o signo do exílio, do estranhamento, da despossessão identitária” 

(KWATERKO, 2002, p. 113). Também citou, para ilustrar a crítica literária sobre a 

diversidade migratória, a qual dialoga com as questões abordadas neste item, um autor da 

diáspora haitiana do Quebec, Joel Des Rosiers. Segundo Kwaterko (2002, p. 113), esse 

escritor “exprime melhor do que ninguém esta ex-centricidade e esta pluralidade das 

referências que caracterizam o imaginário migrante de um bom número destes escritores 

vindos ao Quebec de horizontes culturais os mais diferentes”, como se destaca nas palavras 

desse representante da diáspora: 

 
Nosso trabalho consiste em testar as identidades. Nossa identidade é plural (…) para 

nós, um meio privilegiado de testar as identidades é o trabalho sobre a linguagem. 

Maneira de traduzir as emoções e de brincar com a língua como se se tratasse de um 

brinquedo; nós brincamos com as palavras com tanto prazer quanto crueldade. Nós 

somos igualmente sensíveis à pluralidade das linguagens representada pela 

francofonia. Resultado imprevisto da colonização. Isto significa que nós somos 

capazes de dizer em uma língua estrangeira o que na nossa língua materna já é 

estranho (… ). A tentação é portanto forte de manipular diferentes línguas: francês, 

crioulo, inglês, etc. Misturadas em um mito babélico das origens e do futuro livre de 

todas as tradições. Sem dúvida chegamos ao fim das coincidências entre linguagem, 

cultura e identidade. Para nós, toda língua é matizada de estranhamento: e nossa arte 

poética procura distanciar-se de qualquer veleidade de enraizamento. Para nós, o 

desenraizamento é um valor positivo: portador de modernidade, porque ele autoriza 

a hibridação, a heterogeneidade, a abertura ao Outro em si (DESROSIERS, apud 

KWATERKO, 2002, p. 113). 
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As questões relativas à diversidade e à pluralidade linguística ambientadas na cidade 

cosmopolita de Montreal, além de serem vividas pela protagonista do romance como um 

fenômeno positivo, enriquecem a literatura contemporânea dos anos 80/90 com suas 

descobertas e reconstruções de uma nova e dinâmica Babel. Como afirma Porto: 

 
No panorama quebequense atual, com o reconhecimento da presença de vozes 

plurais relativas à literatura migrante que contribuiu para o questionamento da 

identidade construída em torno da homogeneidade difundida pelas elites canadenses 

francesas (BOUCHARD & LAMONDE, 1997), o mito de Babel adquire particular 

relevância. Situados em Montreal, Babel em trânsito por excelência (Noël, 1992), 

muitos romances (de autoria de escritores migrantes ou não), refletem os encontros e 

desencontros das línguas na cidade cosmopolita. (PORTO, 2011, p. 50) 

 

A cidade cosmopolita no romance de Noël pode ser vista como um território a ser 

descoberto, vinculada às possibilidades e às impossibilidades, um lugar de encontros e 

desencontros, um espaço de reinvenção, onde o artista cria, inventa e brinca com as palavras e 

com as oportunidades de ser feliz, vivenciando as diferenças. Pode-se dizer que, enquanto 

personagem coadjuvante, a cidade representa uma obra de arte a ser interpretada e traduzida, 

no sentido de ser descoberta por todos, como sugere o título do romance. 

A representação metafórica do mito de Babel, como incompletude e confusão, será 

ressignificada positivamente e transformada em encontro e entendimento. As diversas línguas 

coabitarão e se expressarão no “francês daqui” (do Quebec)
116

, como idealizado por Fatima. 

Vale ressaltar que, na publicação do romance pela editora Actes Sud (1992) para a França, a 

Bélgica e a Suíça, Francine Noël pediu a manutenção de um pequeno glossário com as 

expressões idiomáticas típicas do francês quebequense para o melhor entendimento dos 

leitores europeus. Essa é também uma constatação da liberdade de expressão literária e uma 

maneira de traduzir-se para o Outro, demostrando sua conquista identitária. Quanto à poética 

da tradução como “processo inacabado”, recorre-se ao ensaio Le Trafic des langues (1994), da 

autora Sherry Simon. Assim ela o esclarece, como também o questiona: 

 
Como dar conta destas realidades plurais? Como classificar um texto cujas marcas 

linguístico-culturais são incertas? Pode-se traduzir um texto que torna visível seu 

pertencimento a vários códigos linguísticos? Quando o texto faz referência a uma 

multiplicidade de códigos, falaremos de um processo “inacabado” de tradução. Esta 

 

 
 

116
 Como por exemplo, escritas de pronúncias quebequenses: “nuzautres” (nós os outros), “zegluantes” 

(grudentas), toi pis moi, (você e eu) e as palavras do vocabulário do francês quebequense que aparecem no 

glossário, como: Chum (amigo, amante), Coudon, contração: écoute donc (então ouça), péquiste (Péquiss) 

pequista membro do partido quebequense cf (Canadien français) canadense francês. Down (Deprimé) 

(Deprimido) etc. (Glossário, NOËL, 1992, p. 325) 
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não logra a totalidade de seu trajeto naturalizante, criando, antes, um espaço que 

demonstra a interdependência do aqui e do alhures. (SIMON, 1994, p. 28)
117

 

 

Ao refletir sobre o processo “inacabado” de tradução, pode-se constatar que, no 

romance, ele é metaforizado de várias formas, uma delas, evidente, é a morte da personagem 

Amélia entre dois mundos, Europa e América. Os textos poéticos da escritora sul americana 

Délia Febrero, traduzidos para o francês, sucumbem com ela. Fatima comenta que nunca 

recebeu as cópias prometidas pela amiga, o que fez o projeto da publicação na França, 

literalmente, naufragar no oceano entre os dois continentes. 

Como já foi exposto nos itens anteriores, a protagonista do romance mostra-se 

fascinada pelo poder que sua melhor amiga Amélia tem de “atravessar as línguas” no 

cotidiano de sua profissão de tradutora e de imigrante. A própria Fatima também precisa 

traduzir as palavras que seus pacientes tentam lembrar (muitas vezes em suas línguas 

maternas) enquanto estão em tratamento para resgatar a memória da linguagem. 

 
J’ai remarqué une chose: quando je suis avec Amélia, ses passages d’une langue à 

l’autre me procurent un sentiment très fort de jubilation: cela me fait autant plaisir 

que si j’avais moi-même sa facilité. Je m’identifie à elle, je l’aime! Et puis, cette 

singulière souplesse me repose de la parole laborieuse de mes patientes. Avec elle, 

le texte déboule. On a l’impression de l’entendre penser. Je me réjouis de la percée 

qu’elle veut tenter du côté de la littérature en revenant à la traduction de Délia 

Febrero. (NOËL, 1992, p. 49)
118

 

 

Um detalhe relevante é que Amélia domina as línguas de sua origem europeia, 

espanhol e francês (as que representam as línguas do colonizador), e vive no Quebec 

trabalhando como tradutora de manuais de instrução. Pode-se então constatar a presença do 

multiculturalismo e do translinguismo no projeto de tradução de Amélia ao dar voz a uma 

poetisa latino-americana (ela dará voz à escrita feminina de um país colonizado), traduzindo-a 

para o francês. Na passagem seguinte, afirmam-se as considerações feitas por Fatima sobre o 

ofício de tradutora. 

 

 

 
117

 “Comment rendre compte de ces réalités plurielles? Comment classifier un texte dont les repères linguistico- 

culturels sont incertains? Peut-on traduire un texte affichant son appartenance à plusieurs codes linguistiques? 

Quand le texte fait référence à une multiplicité des codes, on parlera d’un processus ‘inachevé’de traduction. 

Celle-ci n’accomplissant pas la totalité de son trajet naturalisant, créant plutôt un espace qui témoigne de 

l’interdépendance de l’ici et de l’ailleurs.” (SIMON, 1994, p. 28) 
118

 Percebi uma coisa: quando estou com Amélia, essas passagens de uma língua a outra me provocam um 

sentimento muito forte de jubilação: isso me dá tanto prazer como se eu mesma tivesse essa facilidade. 

Identifico-me com ela, eu a amo! Além disso, essa singular flexibilidade me repousa da palavra laboriosa dos 

meus pacientes. Com ela, o texto flui. Temos a impressão de escutá-la pensar. Regozijo-me com a abertura que 

ela quer tentar no campo da literatura ao voltar à tradução de Délia Febrero. (NOËL, 1992, p. 49) 
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Une fois seules, considérations usuelles de nos jobs, comparaisons néfastes: moi, je 

suis heureuse au bureau, mais Amélia en a marre de traduire des livrets 

d’instructions idiots. Elle voudrait faire autre chose que de l’alimentaire. Être moins 

payée, peut-être, mais travailler sur de la fiction, de “vrais” textes, dit-elle. Et 

surtout, elle rêve de passer à l’espagnol. Ce n’est pas d’hier! Je l’ai encouragée à se 

lancer. J’étais en verve et je me suis tapé un quasi-monologue sur les beautés du 

métier de traductrice: j’ai toujours la même fascination pour ce pouvoir de traverser 

les langues et de faire le pont entre deux cultures. (NOËL, 1992, p. 23)
119

 

 

Outra representação de inacabamento remete à própria narrativa bíblica: e a tentativa 

de traduzir a própria palavra Babel, já que “Ba significa pai nas línguas orientais, e Bel 

significa Deus; Babel significa a cidade de Deus, a cidade santa” (DERRIDA, 2002, p. 12). 

Na releitura da narrativa mítica, em seu ensaio intitulado Torres de Babel, Derrida se refere à 

tradução da palavra Babel como “homônimo ou sinônimo de confusão”. Utilizando-se dos 

conceitos de Walter Benjamin em A tarefa do tradutor, afirma que: “A tradução é 

transposição poética” (DERRIDA, 2002, p. 47). Esse autor alude ao nome próprio Babel 

como “intraduzível”. As várias reflexões feitas por Derrida sobre o “sentido” que circunda o 

processo de tradução desse termo comprovam que se trata de uma representação metafórica 

de incompletude e está representada no romance como “construção inacabada”. 

 
O termo Babel, nós o conhecemos hoje como nome próprio. Certamente, mas nome 

próprio de quê e de quem? Às vezes de um texto narrativo contando uma história 

(mítica, simbólica, alegórica, pouco importa por enquanto), de uma história na qual 

o nome próprio, que então não é mais o título da narrativa, nomeia uma torre ou uma 

cidade , mas uma torre ou uma cidade que recebem seu nome de um acontecimento 

durante o qual YHWH “clama seu nome”. (...)  Essa história conta, entre outras 

coisas, a origem da confusão das línguas, a   multiplicidade dos idiomas, a tarefa 

necessária e impossível da tradução, sua necessidade como impossibilidade. Porém, 

concede-se em geral pouca atenção a esse fato : é na tradução que mais 

frequentemente lemos esta narrativa. (DERRIDA, 2002, p. 20-21) 

 

Se o mito de Babel foi interpretado, ao longo dos séculos, como confusão, dispersão 

eincompletude, outra narrativa bíblica, o evento do Pentecostes, representa o encontro e o 

entendimento, apesar da diversidade linguística. Na sua convivência diária, Fatima exprime 

interesse por seus vizinhos e se expressa com cada um em suas próprias línguas maternas. 

“Como um Apóstolo em Pentecostes, ela consegue falar todas as línguas e ser compreendida, 

amada por todos” (BARRET, 1993, p. 306)
120

. Nos relatos de Fatima, o leitor entra em 

 

 

119
 “Uma vez sozinhas, considerações usuais sobre nossos trabalhos, comparações nefastas: estou feliz no 

escritório, mas Amélia não aguenta mais traduzir livretos de instruções idiotas. Ela gostaria de fazer outra coisa, 

diferente do alimentício. Ganhar menos talvez, mas trabalhar sobre a ficção, com textos “de verdade”, ela disse. 

E, sobretudo, ela sonha em traduzir o espanhol. Não é de hoje que pensa assim. Eu a encorajei a se lançar. Fiquei 

empolgada e me peguei falando sozinha sobre as belezas da profissão de tradutora: tenho sempre a mesma 

fascinação pelo poder de atravessar as línguas e de fazer a ponte entre duas culturas.” (NOËL, 1992, p. 23) 
120

 “Tel un Apôtre à la Pentecôte, elle arrive à parler toutes les langues et à être comprise, aimée de tous.” 

(BARRET, 1993, p. 306) 
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contato com as suas interpretações sobre Pentecostes, passagem bíblica do Novo Testamento. 

Sua leitura se encontra em sintonia com a de Octavio Paz: 

 
Pentecostes pode ser visto como a redenção de Babel: a reconciliação dos idiomas, a 

reunião do outro e dos outros na unidade do entendimento. E o milagre maior é que 

a unidade se alcance sem prejuízo da identidade: cada um, sem deixar de ser o 

mesmo, é o outro. (PAZ, 1991, p. 8) 

 

Transitando entre o suporte bíblico do passado e as tecnologias contemporâneas, 

Fatima transporta esse “entendimento” para a atualidade, interpretando-o como a “invenção 

antecipada da tradução simultânea” (NOËL, 1992, p.317), que permite a compreensão apesar 

de obstáculos linguísticos. Segundo Octavio Paz (1991, p. 8)
121

: “Assim, ao cosmopolitismo 

endemoninhado de Babel o Evangelho opõe o cosmopolitismo intelectual de Jerusalém, e à 

confusão das línguas, o dom maravilhoso de falar outras línguas”. Na leitura do ensaísta 

mexicano, a boa nova trazida por Pentecostes permite aos homens restaurar a unidade 

primordial: “Falar uma língua estranha, entendê-la, traduzir para a própria, é restaurar a 

unidade do começo.” (PAZ, 1991, p. 8) Graças ao episódio bíblico da descida do Espírito 

Santo sobre os apóstolos, resgata-se o sentido negativo da multiplicidade linguística, 

divulgado através da leitura tradicional do mito de Babel: 

 
Ce qui me fascine aussi dans la confusion maléfique des langues et dans la 

destruction de la Cité terrestre, c’est la contrepartie chrétienne; la descente des 

langues de feu. La Pentecôte est l’invention anticipée de la traduction simultanée: 

les apôtres parlent à une foule disparate et tous les comprennent! Comme des 

journalistes, ils annoncent la “nouvelle”. Comme des ambassadeurs, ils ont le don 

des langues et de la communication. Ils ont le pouvoir – terrible – des médias. 

(NOËL, 1992, p. 317)
122

 

 

Pode-se justificar a interpretação feita por Fatima como a ideia de unificação através 

do entendimento. Ela utiliza a metáfora de Pentecostes para falar do mundo atual. Mostra-se 

viciada nas notícias televisivas que chegam de todas as partes do mundo globalizado, as quais 

são “anunciadas” pelos jornalistas, porta-vozes das novidades e das calamidades. Quanto aos 

 
121

 Segundo Paz, nos Atos dos apóstolos lê-se: “E, de repente, veio do céu um estrondo, como de vento que 

soprava impetuoso, e encheu a casa onde estavam sentados. Apareceram-lhes repartidas umas como línguas de 

fogo, e pousaram sobre cada um deles. Foram todos cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em línguas.” 

Naquela época viviam em Jerusalém muitos estrangeiros: partas, medos, elamitas, gente da Mesopotâmia, 

Capadócia, Frígia, Egito, gregos, cretenses, árabes. (PAZ, 1991, p. 8) 
122

 “O que me fascina também na confusão maléfica das línguas e na destruição da Cidade terrestre, está na 

contrapartida cristã: a descida das línguas de fogo. Pentecostes é a invenção antecipada da tradução simultânea: 

os apóstolos falam para uma multidão díspare e todos os entendem! Como jornalistas, eles anunciam a “notícia”. 

Como embaixadores, eles têm o dom das línguas e da comunicação. Eles têm o poder – terrível – das mídias.” 

(NOËL, 1992, p. 317) 
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Apóstolos, eles anunciam a “novidade” (chamada também de boa-nova) a todos os 

estrangeiros que estavam naquele momento na cidade cosmopolita de Jerusalém após serem 

iluminados pelas “línguas de fogo”. Entende-se que, na contemporaneidade, para atuar como 

jornalistas das grandes redes televisivas ou como embaixadores em diversos países do mundo, 

faz-se necessário dominar vários idiomas, para que possam empreender o dom da 

comunicação. O evento do Pentecostes retoma a ideia de Fatima de agregar, unificar, juntar, 

todos os povos e culturas, que poderão falar todas as línguas, porém deveriam ter uma língua 

comum, o francês-quebequense da América. Língua “pensada” e “escolhida” pelos escritores 

e escritoras de diversos pertencimentos e origens. Neste ato de construção identitária, eles 

habitam e produzem seus trabalhos, ou simplesmente vivem num espaço cosmopolita 

multicultural, compartilhado por tantos mundos, muitas vezes, difíceis de serem assimilados e 

traduzidos. 

Uma das maiores preocupações de Fatima é a situação dos imigrantes. Sua vontade é 

que eles se integrem na sua cidade e com seu povo. Porém, é preciso que a sociedade 

quebequense realize, colabore e reconheça a necessidade da construção de um país unido, e 

promova uma conscientização em relação à língua de uso dos imigrantes. Ela não tolera que 

os imigrantes fiquem apartados em guetos e se comunicando fora dali em inglês. Então ela 

sonha e narra seus sonhos no seu diário, nos quais a ideia da fragilidade da identidade 

quebequense é compensada pela lembrança da Babel da compreensão: 

 
Quand je rêve aux Latinos, on dirait que j’essaie de réduire certaines contradictions 

diurnes: face à l’immigration – que j’ai toujours souhaitée – je sens de plus en plus 

la fragilité de l’identité québécoise. Ces rêves ressemblent à des fantasmes! Cette 

fois-ci, c’est la construction de Babel qui réapparaît: à un moment donné, les 

intervenants se mettent à utiliser plusieurs langues, ils se comprennent et moi, je leur 

réponds aisément. Il m’arrive même de rêver que je maîtrise des langues rares, 

perdues ou sacrées comme le guarani et le nahuatl. Toujours il y a, dans ces rêves, 

une ambiance de légèreté: c’est Babel, la joyeuse. (NOËL, 1992, p. 157)
123

 

 

Entende-se que Fatima volta no tempo, representado pelas línguas dos ancestrais 

ameríndios e faz surgir no seu sonho uma Babel feliz, onde ela mesma entende as línguas 

raras e sagradas, remetendo-se às origens dos povos das Américas. 

 

 

 

123
 “Quando sonho com os Latinos, parece que tento reduzir certas contradições diurnas: em relação à imigração 

– que sempre desejei – sinto cada vez mais a fragilidade da identidade quebequense. Esses sonhos parecem 

fantasmas! Dessa vez, é a construção de Babel que reaparece: num dado momento, os interventores começam a 

utilizar várias línguas, eles se entendem e eu lhes respondo facilmente. Chego mesmo a sonhar que domino 

línguas raras, perdidas ou sagradas como o guarani e o nahuatl. Sempre há, nesses sonhos, um ambiente de 

leveza: é Babel, a alegre.” (NOËL, 1992, p. 157) 
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Cabe ressaltar outro momento do seu diário, citado no último parágrafo do item 

anterior, no qual, surgem, nas páginas do seu relato, as mulheres ameríndias lendárias, que 

representam os povos autóctones. Elas engrandecem e cobrem toda a página de seu texto. A 

de maior importância nessa análise é a Malinche, reconhecida pelo seu poder, como Amélia, 

de “atravessar as línguas” e considerada a primeira intérprete da história da Conquista das 

Américas: “ela é o primeiro exemplo de mestiçagem das culturas… A Malinche glorifica a 

mistura em detrimento da pureza e o papel de intermediário” (TODOROV, 1988, p. 98). 

No romance, as referências ao mito da Malinche são tão contraditórias quanto as 

interpretações do mito. Ela é comparada por Fatima à poetisa latino-americana Délia Febrero. 

Malinche representa, nesse sentido, a diversidade cultural e linguística. 

 
Nous pensons à Louis. Sans le nommer. Délia Febrero est un personnage existant 

pour nous trois. Comme la Malinche. Ce curieux réseau des références que nous 

nous partageons! Dans les propos de Louis, dès le début, il y avait des indices de son 

intimité avec Amélia. Mon impression de familiarité, je l’avais mise sur le compte 

de certaines affinités, mais ce que nous avons de plus précieux en commun, c’est 

Amélia elle-même. (NOËL, 1992, p. 141)
124

 

 

Sob esse ponto de vista, para o triângulo amoroso do romance, existe uma 

intermediação, representada também pelo mito, como uma ponte que os une e os transforma 

em seres afins, e que é, ao mesmo tempo, a própria interpretação da paixão vivida pelos três 

personagens. Porém, na visão masculina de Louis, Malinche representa a traição. 

 
J’ai eu la tentation de lui dire que je ne m’appelle pas Léonard, mais je n’en ai rien 

fait et la conversation a dérapé sur la notion de trahison. J’ai mentionné le cas de la 

Malinche. Pendant que je parlais de cette “traîtresse”, dans mon esprit, se formait 

l’image de A., me racontant son histoire. Elle aimait ce personnage de traductrice 

apatride et faisait souvent allusion à son étrange destin. (NOËL, 1992, p. 85)
125

 

 

Através da análise do autor mexicano Octavio Paz no seu ensaio “Os filhos da 

Malinche”, pode-se conhecer uma das significações desta lendária personagem e como ela e 

as consequências da conquista europeia estão presentes no imaginário de seu povo, como 

afirma o autor: “A estranheza que nosso hermetismo provoca criou a legenda do mexicano, 

 
124

 “Pensamos em Louis. Sem o nomear. Délia Febrero é uma personagem que existe para nós três. Como a 

Malinche. Esta curiosa rede de referências que compartilhamos! Nas palavras de Louis desde o início, havia 

indícios de sua intimidade com Amélia. Tinha atribuído minha impressão de familiaridade a certas afinidades, 

mas o que temos de mais precioso em comum é a própria Amélia. (NOËL, 1992, p. 141) 
125

 Tive a tentação de dizer a ela que não me chamo Léonard, mas nada fiz e a conversa derrapou sobre a noção 

de traição. Mencionei o caso da Malinche. Enquanto falava dessa “traidora”, na minha mente, formava-se a 

imagem de A., me contando sua história. Ela amava essa personagem de tradutora sem pátria e fazia alusão ao 

seu estranho destino.” (NOËL, 1992, p. 85) 
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ser insondável. Nossa desconfiança provoca a distância. Se nossa cortesia atrai, nossa reserva 

gela.” (PAZ, 1984, p. 62) Devido aos traumas e fantasmas deixados pela violenta conquista 

europeia e a luta pela independência, a figura do “macho” vem atrelada com a do 

conquistador espanhol, sendo essa representação um modelo mais mítico do que real. Para o 

povo mexicano, a Chingada “representa uma passividade aberta ao exterior que a leva a 

perder sua identidade” (PAZ, 1984, p. 80). Constata-se, na análise do autor, o fechamento da 

maioria dos mexicanos ao reconhecimento das suas origens mestiças e a negação da formação 

de uma cultura híbrida ao longo da história. Como se depreende de sua análise da depreciação 

do nome Malinche, nome relacionado também à traição, muitas vezes usado para se referir ao 

ato de traduzir. 

 
Se a Chingada é uma representação da mãe violada, não me parece forçado associá- 

la à Conquista, que foi também uma violação, não somente no sentido histórico 

como também na própria carne das índias. O símbolo da entrega é doña Malinche, 

amante de Cortés. É verdade que ela se entrega voluntariamente ao Conquistador, 

mas este, mal ela deixa de ser útil, a esquece. Doña Marina se converteu numa 

figura que representa as índias, fascinadas, violadas ou seduzidas pelos espanhóis. E, 

do mesmo modo, que a criança não perdoa sua mãe porque a abandona para ir em 

busca do seu pai, o povo mexicano não perdoa à Malinche a sua traição. Ela encarna 

o aberto, o chingado, em relação aos nossos índios, estóicos, impassíveis, fechados. 

Cuauhtémoc e dona Marina são dois símbolos antagônicos e complementares. E se 

não é surpreendente o culto que todos professamos ao jovem Imperador – “único 

herói à altura da arte”, imagem do filho sacrificado –, muito menos será estranha a 

maldição que pesa contra a Malinche. Daí o êxito do adjetivo depreciativo 

“malinchista”, recentemente posto em circulação pelos periódicos para denunciar a 

todos contagiados pelas tendências estrangeiras. Os malinchistas são os partidários 

de que o México se abra ao exterior: os verdadeiros filhos da Malinche, que é a 

Chingada em pessoa. De novo surge o cerrado por oposição ao aberto. Nosso grito é 

uma expressão da vontade mexicana de viver fechados ao exterior, sim, mas 

sobretudo fechados em relação ao passado. Nesse grito condenamos nossa origem e 

renegamos nosso hibridismo… O mexicano e a mexicanidade se definem como 

ruptura e negação. E, portanto como busca, como vontade de transcender esse estado 

de exílio. Em resumo, como viva consciência da solidão, histórica e pessoal. (PAZ, 

1984, p. 80) 

 

Como comprova a análise de Octavio Paz, a solidão do povo mexicano é provocada 

pelo seu hermetismo ao Outro e a não aceitação da sua identidade mestiça, o que reflete na 

dificuldade de sua construção identitária. Os povos ameríndios já tinham seus Impérios 

construídos nas Américas, como as civilizações dos Astecas e dos Maias. Após a traumática 

conquista, todos os descendentes da colonização das Américas herdaram a mestiçagem étnica, 

linguística e cultural. Ressalta-se aqui o reconhecimento dessa herança por parte da 

protagonista do romance, já no século XX, no seu comentário: “Somos nós filhos e filhas de 

colonos franceses que construímos este país” (NOËL, 1992), ao mesmo tempo em que ela se 
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define como mestiça. Num outro momento, enquanto conversa com imigrantes latinos, no seu 

sonho contado para Amélia, ela reivindica sua condição híbrida: 

 
Je leur disais: “Je sais, vous souffrez. Vous êtes tous mis dans le même sac par les 

Québécois, et confondus: vous n’avez plus droit à la différence, sinon telle que 

définie par nous.” “Et que fais-tu de la question des autochtones?” demandait 

Antonio avec véhémence. Il avait maintenant des traits inuit. Je lui répondais: “J’ai 

du sang indien, moi aussi!” Je lui parlais en quechua. Il n’y avait rien de pénible 

dans ces échanges, au contraire: une impression d’atteindre enfin le but: De dire la 

vérité. (NOËL, 1992, p. 156)
126

 

 

No sonho de Fatima, existe o reconhecimento da protagonista do que se refere às 

identidades culturais e étnicas herdadas pela descoberta das Américas. Heranças que têm 

origem nos colonizadores e numa mulher e intérprete que atua nessa história sobre 

descobertas. Ela foi reconhecida e nomeada em várias línguas, através da prática tradutória: 

Malintzin pelos índios, Doña Marina pelos espanhóis e “la Malinche” pelo povo mexicano 

daquela época, como é mais conhecida. Uma mulher de personalidade forte colocou-se entre o 

europeu e duas das maiores civilizações do mundo americano: os Astecas e os Maias. 

Pertencente à tribo dos astecas, sua língua materna é o nahuatl, é vendida como escrava para a 

tribo dos Maias e depois ofertada ao conquistador espanhol Cortez como esposa. Seus “dons 

para as línguas são evidentes, e em pouco tempo ela aprende o espanhol, o que aumenta sua 

utilidade” (TODOROV, 1988, p. 97). Trata-se da primeira e única mulher intérprete das 

línguas na Conquista das Américas. 

Em seu livro A conquista da América e a questão do outro (1988), Tzvetan Todorov 

expressa sua reflexão sobre a descoberta da alteridade, que faz parte do processo, muitas 

vezes difícil, da construção identitária de uma sociedade, construção que começa com a 

conscientização do próprio indivíduo e a diversidade de ser. O autor confirma a necessidade 

do reconhecimento dos outros eus em si mesmo e a descoberta do outro, como afirma seu 

texto no capítulo I: A descoberta da América: 

 
Quero falar da descoberta que o eu faz do outro. O assunto é imenso… Podem-se 

descobrir os outros em si mesmo, e perceber que não se é uma substância 

homogênea, e radicalmente diferente de tudo o que não é si mesmo; eu é um outro. 

Mas cada um dos outros é um eu também, sujeito como eu. Somente meu ponto de 

vista, segundo o qual todos estão lá e eu estou só aqui, pode realmente separá-los e 

distingui-los de mim. Posso conceber os outros como abstração, como uma instância 
 

126
 “Eu lhes dizia: “Eu sei, vocês sofrem. Vocês são todos colocados no mesmo saco pelos quebequenses, e 

confundidos: vocês não têm mais direito à diferença, a não ser aquela definida por nós”. “E o que você faz com a 

questão dos autóctones?” perguntava Antonio com veemência. Ele tinha agora traços inuites (Povo indígena). Eu 

lhe respondia: “Também tenho sangue indígena!” Falava com ele em quechua. Não havia nada de penoso nessas 

trocas, ao contrário: uma impressão de alcançar enfim a meta: De dizer a verdade.” (NOËL, 1992, p. 156) 



78 
 

 

 
 

da configuração psíquica de cada indivíduo, como o Outro, outro ou outrem em 

relação a mim. Ou então como um grupo social concreto ao qual nós não 

pertencemos. Este grupo, por sua vez, pode ser contido numa sociedade. Ou pode 

ser exterior a ela, uma outra sociedade que, dependendo do caso, será próxima ou 

longínqua: seres que em tudo se aproximam de nós, no plano cultural, moral e 

histórico, ou desconhecidos, estrangeiros cuja língua e costumes não compreendo, 

tão estrangeiros que chego a hesitar em reconhecer que pertencemos a uma mesma 

espécie. (TODOROV, 1988, p. 3) 

 

Todorov empreende uma vasta análise de fatos históricos, relatos e cartas da época da 

colonização europeia nas Américas. Baseando-se em fatos reais a partir do início século XVI, 

com a chegada de Colombo no continente americano, corrobora que “é a conquista da 

América que anuncia e funda nossa identidade presente” (TODOROV, 1988, p. 6). Interessa- 

nos, em particular, as considerações feitas pelo autor para esclarecer as questões do 

envolvimento de Cortez e a sua intérprete Malinche, colocada no centro do relacionamento do 

conquistador europeu e o império de Montezuma. São também significativas as 

consequências dessa descoberta na formação de todos os descendentes americanos. 

Privilegiando a força fabulativa do mito, Todorov revela sua intenção de contar uma história: 

 
Escolhi contar uma história. Mais próxima do mito do que da argumentação, mas 

distinta em dois planos: em primeiro lugar, é uma história verdadeira (o que o mito 

podia, mas não devia ser), e em segundo lugar, meu interesse principal é mais de um 

moralista do que o de um historiador. O presente me importa mais do que o passado. 

(TODOROV, 1988, p. 6) 

 

Destacam-se para este estudo, as ações que comprovam a atuação da primeira mulher, 

intérprete das línguas e seu simbolismo, segundo a análise de Tzvetan Todorov: 

 
Malinche não se contenta em traduzir, é evidente que adota os valores dos espanhóis 

e contribui como pode para a realização de seus objetivos. Por um lado, efetua uma 

conversão cultural, interpretando para Cortez não somente as palavras, mas também 

os comportamentos; por outro lado sabe tomar a iniciativa quando necessário, e 

dizer a Montezuma as palavras apropriadas (especialmente no momento de sua 

prisão), sem que Cortez as tenha pronunciado anteriormente (…) Mesmo depois da 

queda da cidade do México, ela continua a ser tão apreciada como antes, “porque 

Cortez sem ela, não podia entender os índios” (Bernal Díaz, p. 180) Também é 

revelador o apelido que os astecas dão a Cortez: chamam-no… Malinche (pelo 

menos uma vez, não é a mulher que adota o nome do homem)… Ela é, para começar  

o primeiro exemplo, e por isso mesmo o símbolo, da mestiçagem das culturas; 

anuncia assim o Estado mexicano moderno e, mais ainda, o estado atual de todos 

nós, que apesar de nem sempre sermos bilíngues, somos inevitavelmente bi ou tri 

culturais. (TODOROV, 1988, p. 98) 

 

O fragmento citado contém alguns elementos necessários para que se possa entender a 

escolha desse mito na elaboração do romance. Apesar da revolta dos mexicanos pós- 

independência que desprezam a Malinche tratando-a como traidora, o fato é que se deve 
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pensar na importância de interpretar a história considerando o passado refletido na atualidade. 

A ação necessária é de transportar os acontecimentos e suas consequências para que o 

reconhecimento da diversidade sirva de alicerce para a fundação de uma nova construção 

identitária, como foi abordado no romance de Noël. 

Outras colonizações aconteceram depois desta conquista, além de guerras e conflitos 

geopolíticos como os noticiários até hoje anunciam, os quais foram ou são os causadores das 

diásporas e imigrações em massa constatados nos relatos de Fatima, neste romance de autoria 

feminina, sensível às questões da contemporaneidade. A autora e sua protagonista trazem para 

a narração um motivo de reflexão para os canadenses franceses que vivem as consequências 

culturais e linguísticas de uma dupla colonização, como também defendem a solidariedade em 

relação aos imigrantes que escolheram, ou foram “descobrir” um país onde pudessem 

produzir e sobreviver com dignidade, apesar das diferenças. As línguas sempre serão 

necessárias para a comunicação humana e para a manifestação cultural de um povo, aí reside 

sua riqueza. Saber usá-las é o maior desafio; elas tanto podem servir para seduzir, quanto para 

argumentar ideias nas quais prevaleçam o reconhecimento da heterogeneidade e a consciência 

de que somos os únicos que podemos (re)criar identidades através das várias possibilidades de 

sermos outros. Como também, podem servir para contar uma boa história sobre descobertas. 
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4 CONCLUSÃO 

 
As questões referentes à análise do romance Nous avons tous découvert l’Amérique 

(1992), de Francine Noël, abarcaram assuntos da atualidade, como os deslocamentos e 

migrações do mundo pós-colonial. Enfatizaram a problematização do mito de Babel sob 

vários aspectos, tais como a diversidade cultural e a mediação, assim como a importância da 

tradução no livro escolhido, a qual se reveste de uma perspectiva intercultural, levando-se em 

conta a representação da língua francesa como espaço de hospitalidade de diferentes 

estrangeiros. 

Noël enfatiza no romance a pluralidade de registros linguageiros e as peculiaridades 

do francês-quebequense, como constata Khordoc: “Noël ‘reterritorializa’ o francês na 

América: Para Fatima, então, Babel é um mito apto a descrever a realidade na qual ela vive, 

isto é, um meio urbano, multicultural e plurilíngue.” (KHORDOC, 2003, p. 78)
127

 Para refletir 

sobre esse aspecto, além dos estudos da Khordoc, os conceitos de “surconscience 

linguistique” (GAUVIN, 2000) e de “imaginário das línguas” (GLISSANT, 1993) foram de 

grande valia. 

O romance pós-moderno tornou-se um fenômeno estético e discursivo sobre seres 

deslocados que viveram ou vivem o percurso do existir e do devir, compreendidos como 

travessia e (re)união, como comprovado na análise do autor Homi Bhabha (2019, p. 25) em 

seu livro O Local da Cultura, no qual cita a frase de Heidegger – “A ponte reúne enquanto 

passagem que atravessa” –, para exemplificar o conceito de “pós” moderno e a condição das 

“fronteiras enunciativas” e suas vozes plurais. Como afirma Bhabha (2019, p. 25): “É nesse 

sentido que a fronteira se torna o lugar do qual algo começa a se fazer presente”. Mostra-se, 

assim, uma tentativa de melhorar a compreensão dessas “vozes” que permitem a travessia e, 

ao mesmo tempo, o encontro entre o passado e o presente em busca de um futuro 

“reinventado”. 

Neste trabalho, que abrange vários conceitos discutidos e potencializados no mundo 

contemporâneo, procurou-se enfatizar aqueles relacionados mais estritamente com a noção da 

construção identitária dos seres que vivem fora de seus lugares e com a língua de escolha para 

a elaboração de suas obras (neste caso, da escrita migrante), ou mesmo para sua vida cotidiana 

como cidadãos do mundo. 

 

 
 

127
 “Pour Fatima, donc, Babel est un mythe apte à décrire la réalité dans laquelle elle vit, c’est-à-dire un milieu 

urbain, multiculturel et plurilingue.” (KHORDOK, 2003, p. 78) 
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O inacabamento, como já foi salientado, está representado no romance pela escolha 

das profissões dos três personagens principais. Fatima trabalha no resgate da memória da 

linguagem dos seus pacientes afásicos, em um processo obstinado de reabilitação. Ao 

comparar a recuperação da memória à (re)construção simbólica de uma casa destruída por um 

terremoto, a protagonista afirma que essa casa estará sempre num processo constante de 

restauração. Amélia é tradutora e domina vários idiomas, nos quais ela transita, devido a sua 

condição de imigrante. Como figura do acolhimento de mão dupla (ela é, ao mesmo tempo, 

hóspede e anfitriã no Quebec), procura dar hospitalidade, na língua francesa, aos escritos de 

uma autora sul-americana, projeto que fica inacabado por causa de sua morte. Quanto a Louis, 

o arquiteto que faz parte do triângulo amoroso da trama, ele vive uma crise existencial e se 

reinventa num novo espaço, no qual empreende a busca, sempre inacabada, de si mesmo. 

No primeiro capítulo, a escolha do diário coloca em cena o caráter inacabado desse 

gênero de escrita de si, o que corresponde ao estar em trânsito permanente, que coincide com 

o percurso urbano empreendido pela protagonista, em constantes travessias pelo tecido urbano 

de Montreal. A representação da cidade nos relatos de Fatima, que deambula captando os 

flashes do cotidiano nesse espaço físico, que é sempre o mesmo, porém diferente a cada vez 

que é lido, torna Montreal um personagem coadjuvante em contínuo devir. 

No segundo capítulo, analisou-se a empreitada idealizada por Fatima na construção 

metafórica de uma “torre refúgio” onde pudesse agregar as diferentes etnias e culturas dos 

estrangeiros que coabitam na cidade de Montreal. Esta construção sempre em fase de 

elaboração trouxe para o romance a releitura e a ressignificação positiva da incompletude da 

torre de Babel. O espaço simbólico da cidade cosmopolita transcenderá a sua realidade física 

e neste lugar será construída uma “torre” horizontal e rizomática, sempre em expansão, para 

ser o “refúgio” de uma rede de identidades em constante mutação, como a própria linguagem 

e suas variações que circulam e se renovam num movimento sem fim. 

No último item do capítulo dois, foram analisados a alteridade e o processo 

“inacabado” de tradução, o que faz desse romance polifônico uma reflexão constante sobre a 

aceitação do outro, como também sobre as várias possibilidades de pertencimentos. 

Em resumo, a poética do inacabamento fez-se presente nesta dissertação de várias 

maneiras, como já foi constatado ao longo dos capítulos. Cabe também observar a pista 

deixada pela autora no diário de Fatima: a última frase do romance termina com reticências, 

que em francês corresponde ao ponto de suspensão, o que sugere a possibilidade de um novo 

recomeço criativo, neste diverso mundo contemporâneo. 
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Francine Noël aborda, nesse romance de autoria feminina, assuntos de diversos 

campos de interesse, sempre de maneira solidária e humanística. Introduz uma personagem 

idealista e engajada política, social e culturalmente com as questões do seu país e do mundo. 

Isso faz do romance uma fonte de pesquisa para várias áreas do saber, mostrando-se de grande    

importância para o estudo das literaturas francófonas e da contemporaneidade. 
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