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RESUMO

Neste trabalho, refletimos sobre o trabalho com a leitura de uma obra integral
em sala de aula de língua estrangeira. Descrevemos como se deu a leitura de
L’Odeur du café, uma autobiografia de infância de Dany Laferrière, escritor de
língua francesa associado à dita literatura migrante, por um grupo de alunos que já
possuíam cerca de 130h de aprendizado da língua francesa. Primeiramente,
discorremos sobre o uso histórico do texto literário em FLE e sobre as
especificidades do texto literário, assim como discutimos os processos de leitura e
especialmente a leitura literária em língua estrangeira (capítulo1). Em seguida,
abordamos as especificidades da autobiografia, da autobiografia de infância,
contextualizamos o autor Dany Laferrière e L’Odeur du café (capítulo 2), e
apresentamos contribuições teórico-metodológicas que embasaram nosso trabalho
em sala de aula (capítulo 3). Por fim, descrevemos e analisamos a recepção literária
dos alunos a partir de suas verbalizações escritas e a forma com que estes
conseguiram apropriar-se da leitura literária de uma obra integral em língua
estrangeira (capítulo 4).

PALAVRAS-CHAVES: leitura literária, Francês Língua Estrangeira (FLE),
autobiografia de infância
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ABSTRACT

This paper is a reflection about reading a whole piece in a foreign language
classroom. I describe the reading of L’Odeur du café, a childhood autobiography of
Dany Laferrière, French language writer joined to the called migrant literature, by a
group of students with 130h of French language learning. First, I discuss the
historical use of the literary text in FLE and specifities of the literary text as well as
processes of reading and especially literary reading in foreign language (chapter 1).
After that, I discuss specifities of autobiography, childhood autobiography, I
contextualize the author Dany Laferrière and L’Odeur du café (chapter 2), and I
present some theoretical-methodologic contributions which are in the bases of our
work in classroom (chapter 3). Finally, I describe and I analyze literary reception
students from their written verbalizations and the way they have incorporated to
themselves a literary reading of a whole piece in foreign language (chapter 4).

KEY-WORDS: literary reading, FLE, childhood autobiography
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Algumas perguntas fazem-se imperativas para explicarmos o que desejamos
e o que buscamos com nossa pesquisa e, colocá-las, antes de mais nada, define o fio
condutor seguido nesse trabalho desde suas primeiras linhas: Por que o texto
literário no aprendizado de língua estrangeira? Por que uma autobiografia de
infância? Por que uma obra do escritor contemporâneo Dany Laferrière, nascido no
Haiti? Como introduzir o texto literário no contexto específico da sala de aula de
língua estrangeira? Eis as principais questões que nos colocamos e que nortearam
nossa dissertação. Refletir sobre a recepção literária, a leitura literária ou a leitura
literária em sala de aula não é certamente constituir campos pioneiros de pesquisa.
Vemos, já no capítulo 1, autores que discorrem sobre estes temas, com suas
implicações e problemáticas. Consideramos que algumas características diferenciais
de nossa pesquisa consistem principalmente em três pontos: o primeiro, não
necessariamente em trazer o texto literário para a sala de aula de língua estrangeira,
mas sim em trabalhar com uma obra literária integral, e não com extratos como
costuma ser feito no ensino de língua estrangeira. Em segundo lugar, em
escolhermos especificamente a autobiografia de infância, de que trataremos mais
detalhadamente no capítulo 2 e cujos resultados analisaremos no capítulo 4. Em
último lugar, nossa escolha por uma obra que não se insere dentre os cânones
literários em língua francesa, por se tratar de um autor contemporâneo associado
pela crítica especializada a uma literatura minoritária de expressão francesa,
conforme veremos um pouco mais adiante.
No capítulo 1, procuramos considerar e responder a nossa primeira pergunta
“Por que o texto literário no aprendizado de língua estrangeira”, e observamos
primeiramente de que forma o texto literário no ensino de Francês Língua
Estrangeira (doravante FLE) passou de uma posição privilegiada a um lugar
freqüentemente descontextualizado, em que aparece como um item acessório ou sem
um espaço específico na constituição dos manuais didáticos. Para isto, pontuamos
seu uso em um percurso histórico-metodológico do FLE exemplificando o uso do
texto literário em alguns manuais de FLE mais recentes, que datam da década de 90
e ano 2000.
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Em segundo lugar, foram tratadas especificidades do texto literário,
privilegiando seu caráter polissêmico, do qual deriva o prazer e a experiência
estética. Ao pensarmos sobre a interpretação do texto literário pelos leitores,
retomamos Umberto Eco, que afirmou no final dos anos 70 que um texto, embora
polissêmico, não admite qualquer ato de interpretação, e recorremos, dentre outros, a
autores da recepção, também da década de 70, como Hans Robert Jauss e Wolfgang
Iser, que insistem sobre o efeito produzido da obra literária sobre o público e a
experiência que os leitores fazem desta obra.
Vale dizer que Jauss, ao refletir sobre o prazer estético na leitura do texto
literário, utiliza freqüentemente bases psicanalíticas; para isto, o autor retoma o
conceito catártico da poética aristotélica sob o ponto de vista de Freud (os estudos de
Freud aparecem principalmente no capítulo 2 de nossa dissertação). Retomamos
também Roland Barthes (primeira metade dos anos 70), que ressalta o prazer do
texto nos planos que vão desde a euforia até uma crise relacional com a linguagem.
Além da dimensão estética, temos também em vista a constituição intertextual da
obra literária e consideramos assim Mikhaïl Bakhtin, cujas preciosas publicações na
segunda metade do século XX (embora elas datem, de fato, dos anos 30) ressaltam o
caráter social e dialógico da interação verbal, ao mostrarem a obra como um elo na
cadeia da comunicação discursiva. Desta forma, estabelecemos também alguns elos
com aspectos interculturais no texto literário, visto que este se constitui como fonte
de conhecimento, no sentido de um lugar de representações e de percepções do
mundo e do outro.
Nos últimos itens do capítulo 1, tratamos dos processos de leitura e
representação de mundo, tomando por base os estudos da pesquisadora canadense
em leitura em língua materna, Jocelyne Giasson (década de 90), do francês Guy
Dehnière (década de 80) e de Umberto Eco, e abordamos a construção do sentido na
leitura do texto literário em língua estrangeira. Para este último ponto, consideramos
principalmente Bakhtin, que insiste sobre a descodificação (termo do autor) e o
deciframento em língua estrangeira, em oposição ao processo de identificação em
língua materna, e os estudos de Daniel Gaonac’h (2005), especialista em leitura em
língua estrangeira que enfatiza o caráter cognitivo no tratamento da informação
durante o processo de leitura, ressaltando a articulação entre os mecanismos de
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baixo nível (microprocessos e processos de integração) e os de alto nível (processos
de elaboração e o estabelecimento da coerência e coesão textuais).
No capítulo 2, temos em vista a segunda e terceira perguntas que levantamos:
“Por que uma autobiografia de infância? Por que uma obra do escritor
contemporâneo Dany Laferrière?”. Para isto, tecemos considerações teóricas sobre a
autobiografia com o especialista Philippe Lejeune, pioneiro nos estudos
autobiográficos na França na década de 70, Pierre Bourdieu e Mikhaïl Bakhtin. Para
a tipologia específica da autobiografia de infância, retomamos Lejeune e as bases
psicanalíticas de Freud. No mesmo capítulo, discorremos sobre o escritor Dany
Laferrière, em especial sobre sua narrativa autobiográfica de infância, L’Odeur du
café, expondo o estilo do autor e a constituição desta obra, e expomos como o autor
e sua produção literária são vistos atualmente pela crítica especializada, que os
insere freqüentemente nos estudos de “literatura migrante”, embora o próprio termo
esteja sendo problematizado na atualidade literária, sobretudo no Quebec.
A literatura migrante remete, na verdade, à literatura produzida por uma
minoria de escritores ditos migrantes no Quebec. Cabe dizer que não empregamos o
termo “minoria” num sentido pejorativo, pelo contrário, retomamos o termo
freqüentemente usado no “XIIe Congrès Mondial de la FIPF (Fédération
internationale des professeurs de français) – Québec 2008”, cuja temática foi “Faire
vivre les identités francophones”. Procurando privilegiar a diversidade cultural
dentro da francofonia, assim como o pluralismo lingüístico e cultural, o congresso
contou com conferências, ateliês, comunicações e mesas-redondas, dentre muitas
outras atividades, e as reflexões culturais e literárias giraram em torno de questões
como as seguintes: “Como passar de uma competência linguageira a uma
competência linguageira intercultural dentro do contexto da globalização?”, “A
contribuição das literaturas migrantes ao aprendizado das literaturas nacionais”, e
“Como valorizar a nova literatura contemporânea na aula de francês?”.
Diante destas grandes questões temáticas, observamos que nossa pesquisa
caminha na mesma direção da atualidade cultural e didático-pedagógica.
Ressaltamos que um dos questionamentos do congresso também é a busca de como
trabalhar o texto literário em sala de aula. Expomos nossas reflexões a este respeito
(referentes à terceira questão apresentada no primeiro parágrafo de nossa introdução,
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“Como introduzir o texto literário no contexto específico da sala de aula de língua
estrangeira?”) no capítulo 3. Temos em vista o desenvolvimento de uma
competência simbólica em língua estrangeira por parte do aluno e contribuições da
teoria da “reader-response”, grandemente em voga nos Estados Unidos, que
valoriza as verbalizações dos leitores. Como vemos no capítulo, são muito valiosas
as contribuições dos atuais pesquisadores canadenses (em literatura e didática do
francês), Luc Collès e Monique Lebrun, e americanos, Claire Kramsch (na área de
língua estrangeira), Jeanne Connel (nas áreas de educação e literatura) e da
precursora nos Estados Unidos da metodologia da resposta do leitor, Louise
Rosenblatt (educação e literatura), que difundiu seus escritos teóricos a partir da
segunda metade da década de 30 até o final dos anos 90. No último item do capítulo
(item 3 e subdivisões 3.1, 3.2 e 3.3), descrevemos as diversas etapas do trabalho de
campo com L’Odeur du café e o perfil do grupo com o qual realizamos o trabalho de
campo desta pesquisa.
No último capítulo, analisamos as verbalizações dos alunos, privilegiando as
que se mostraram mais completas. Investigamos os processos cognitivos durante
suas leituras, as conexões intertextuais que fizeram, e julgamentos e verbalizações
que descreveram detalhadamente os processos de identificação com ações e
personagens da narrativa. Procuramos assim organizar e dispor as verbalizações de
acordo com as temáticas que pudemos extrair do vasto corpus produzido pelos
alunos acerca de suas leituras (e expostos nos anexos desta dissertação, logo após as
conclusões e a bibliografia).

Odeur du café, saveur des lectures. Espero que este trabalho possa contribuir
para tornar o trabalho com o texto literário dentro do ensino-aprendizagem do
francês língua estrangeira algo cada vez mais prazeroso... para alunos e professores.
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CAPÍTULO 1

O TEXTO LITERÁRIO EM FRANCÊS
LÍNGUA ESTRANGEIRA
_________________________________
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1.

O texto literário no ensino de Francês Língua Estrangeira: do apogeu à

busca de alternativas

Mireille Naturel (1995) mostra que o estatuto do texto literário nos manuais
de FLE poderia ser resumido em três palavras que retratam seu percurso histórico:
grandeza, decadência e renovação. O período de grandeza remete à metodologia
gramática-tradução, baseada no ensino das línguas clássicas, o grego e o latim, e que
durou até a década de 50. O objetivo era a leitura dos textos literários, que
representavam um capital incontestável de conhecimento; através de extratos
literários, em geral sem referência a um contexto histórico, aprendia-se a língua
como um corpus de regras gramaticais justapostos aos textos, geralmente usados
também para a memorização.
Daniel Coste (1982, p.60) ressalta que “Aprender outras línguas (antigas e
modernas) aparece sob este ângulo como uma maneira de aumentar um capital
cultural de referências literárias”1. Assim, como evidencia Rita Jover (2006, p.97),
“Estudava-se francês para ler Racine, como se estudava grego para ler Aristóteles”.
Nesta perspectiva, o texto literário não era um mero suporte, mas um objeto
sacralizado, fornecedor dos principais materiais e suportes requeridos para uma
aprendizagem, em que a língua aparecia como um inventário descritivo
metalingüístico.
Contrariamente à metodologia gramática-tradução, surgiu no início do século
XX a metodologia direta do ensino de línguas estrangeiras, com prioridade à fala,
visando a comunicação (oral). Cristina Pietraróia aponta que

Dando primazia ao oral e a uma aprendizagem que se espelhava
na aquisição da língua materna, a metodologia direta tentava reproduzir
na sala de aula as condições naturais de aquisição de uma língua, com
grande ênfase ao “banho lingüístico”. (Pietraróia, 1997, p.28)

1

Tradução minha: “Apprendre des langues autres (anciennes ou modernes) apparaît sous cet angle
comme une manière d’accroître un capital culturel de références littéraires (…)”.
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Pietraróia ressalta ainda que a metodologia direta, por privilegiar o oral,
tornou-se de certa maneira precursora da metodologia audiovisual. Com a voga dos
manuais audiovisuais, sobretudo a partir dos anos 70, embora a metodologia tenha
se desenvolvido desde meados dos anos 50, os textos literários passaram a ocupar
um espaço restrito de material complementar. Segundo Coste (1982), o diálogo
passa, a partir de então, a ocupar cada vez mais a cena nos manuais de FLE; a
maquinaria lingüística, necessária para a construção da aprendizagem da língua
estrangeira segundo a nova perspectiva, coloca em evidência muito mais o trabalho
com frases do que com textos. A língua é “colocada em cena”, num espetáculo que
requer dramatizações, o uso de sketch e a fala em detrimento da leitura. Jover
também ressalta a insistência sobre o oral nesta corrente metodológica:

Partia-se de uma imagem representando uma situação de
comunicação à qual eram associados diálogos. A atividade de leitura
continuava atrelada à expressão oral. Ela aparecia quando o aluno já
deveria, em princípio, dominar o sistema fonológico e, assim, treinar a
entonação, as ligações entre consoantes e vogais, o ritmo etc. Isso
significa que a leitura permanecia mais como uma prática do oral.
(Jover, 2006, p.72)

O texto literário representava nesta perspectiva um elemento de perturbação
de uma metodologia construída sobre textos controlados, sobretudo orais. Falamos
aqui, sem dúvida nenhuma, da decadência do texto literário, de acordo com Naturel.
Os pesquisadores em didática de FLE, dentre eles Amor Séoud (1997), já
anunciavam desde a década de 80 que o espaço destinado à literatura nas classes de
francês língua segunda ou estrangeira havia se restringido à “uma cereja sobre o
bolo”. Naturel aponta que, embora o texto literário continue aparecendo no nível 3
dos manuais, sua presença se torna rara e

(...) quando ele é citado, é para ilustrar um tema de estudo, um
fenômeno de sociedade, etc., dificilmente reconhecível entre um artigo de
jornal e uma página de estatísticas, ora citado por seu autor, ora por ele
mesmo, mutilado às vezes, incompreendido mais freqüentemente, ou ao
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menos jamais compreendido por ele mesmo, jamais na sua literaridade.2
(Naturel, 1995, p.19)

Falamos aqui do momento em que o texto literário passa a fazer parte dos
chamados “documentos autênticos” nos manuais de FLE. Henri Besse (1982) lembra
que o adjetivo autêntico estava conhecendo (e ainda hoje conhece) uma voga
didática pela impressão de verdadeiro e natural em oposição aos materiais
apresentando indícios de fabricado para o ensino. No entanto, o autor critica que o
simples fato de um documento ser considerado autêntico não justifica sua eficiência
pedagógica e, no caso do texto literário, ele aparecia freqüentemente numa
perspectiva utilitarista e meramente ilustrativa, ocultando assim sua real dimensão
literária. Os poucos textos literários presentes nos manuais eram propostos para
enfeitar e exemplificar conteúdos lingüísticos trabalhados, ou serviam simplesmente
como uma espécie de prêmio para os estudantes que haviam chegado até um nível
suficientemente avançado de estudo da língua. Os objetivos lingüísticos e funcionais
da língua, o trabalho com a gramática normativa e com os manuais didáticos
ocupavam (e por que não dizer ocupam?) de tal forma o cenário do ensinoaprendizagem da língua estrangeira, que pouco ou nada restava para se pensar na
literatura como um elemento de difusão de uma cultura e, no caso, de uma cultura
estrangeira.
A principal razão para este uso ambíguo do texto literário pelos manuais de
língua estrangeira é a ausência de teorias fundadoras para o trabalho literário em sala
de aula (ainda mais em sala de aula de língua estrangeira), como apontam Arnaud
Pelfrêne e Robert Strick (1982). Diante de tal crise, qual seria o momento de
renovação do estatuto do texto literário nos manuais de FLE? Para Naturel, ele
começaria por volta do final dos anos 80, primeiramente devido ao interesse
concedido à leitura após os trabalhos de Hans Robert Jauss sobre a estética da
recepção. O problema apontado pela autora estaria relacionado à formação dos
professores de francês língua estrangeira, dos quais a maioria não teria o hábito de
2

Tradução minha: “(...) lorsque’il est cité, c’est pour illustrer un thème d’étude, un phénomène de
société, etc., à peine reconnaissable entre un article de journal et une page de stastistiques, tantôt cité
pour son auteur, tantôt pour lui-même, mutilé parfois, incompris le plus souvent, ou du moins jamais
compris pour lui-même, jamais dans sa littérarité.”

10

ensinar a literatura nem a formação necessária para realizá-la. Entretanto, veremos
que o problema em questão tem raízes históricas bem mais profundas do que o papel
desempenhado pelo professor.
Séoud (1997) evidencia que a didática de línguas constitui-se rapidamente
enquanto disciplina autônoma, pois traz respostas a uma necessidade que se
impunha cada vez mais: aprender uma língua para comunicação, sobretudo oral. Já
na área da literatura, os avanços não seguiram o mesmo ritmo da didática de línguas;
no final dos anos 60, o mercado de emprego causa uma depreciação das
“humanidades clássicas” e o papel da instituição universitária é colocado em
discussão. No caso da literatura, a crise não é do objeto em si, mas do ensino
literário, do qual se critica a falta de rigor e o excesso de subjetividade. Juntamente
com o desenvolvimento dos manuais estruturais e semióticos, reivindica-se uma
“ciência literária”. Cabe lembrar que a década de 60 foi a década da reforma
universitária e, no caso da França, maio de 68 mais pontualmente, período em que os
estudantes fizeram grandes manifestações por um processo mais democrático no
sistema de ingresso nas universidades. Os desdobramentos do movimento chegaram
a alcances inimagináveis e, conforme indicam Cláudia Pino e Roberto Zular (2007,
p.8), “A partir dos anos 70, a intelectualidade francesa entra em um novo período
produtivo (...) no qual propostas neomarxistas e a teoria estruturalista dos anos 60 se
fundem, dando lugar a novos paradigmas em diversas áreas.”
No domínio literário, o estruturalismo questionava a crítica literária
tradicional, baseada na biografia e na psicologia dos autores, centrando-se no estudo
do texto como estrutura fechada e banindo, definitivamente, o autor, conforme
ressalta Anne Claire Gignoux (2005). Com a mudança no paradigma das
humanidades, surgiram, dentre outras, teorias como a crítica genética, que viria a se
constituir como uma disciplina investigativa do(s) processo(s) de criação, a linha
semiótica, na qual ingressaram Roland Barthes e Julia Kristeva, embora ainda
fortemente influenciados pelas teorias estruturalistas, e a estética da recepção,
interessada na “relação dinâmica entre autor, obra e público, utilizando-se para isso
da hermenêutica da pergunta e resposta”. (Hans Robert Jauss, 2002a, p.71)
No entanto, as mudanças originadas na reforma universitária causaram
algumas conseqüências questionáveis, como a tendência de se transformar a
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educação histórico-humanista em uma formação de cunho profissional, isto é,
visando exigências do mercado de emprego. No campo da literatura, a Escola de
Constância teve um papel fundamental: os especialistas que se deslocaram para lá
em 67 e 68 interessavam-se pela revisão da auto-imagem da teoria da ciência e
fundaram, assim, o primeiro departamento de Ciência da literatura na Alemanha.
(Hans Robert Jauss, 2002a, p.71) Ciência e literatura colocados, desta forma, lado a
lado, formam um novo termo, no mínimo, curioso, para não dizer questionável.
Pode-se “cientificar” a literatura? Pino e Zular (2007, p.12) relatam que neste
contexto histórico, “a produção em ciências humanas é avaliada a partir de critérios
das ciências exatas”. Séoud (1997) lembra ainda que mais tarde seria percebido que
a intervenção das ciências reduziu, afinal, a literatura a um campo de
experimentação e impediu que se pensasse mais profundamente sobre as
possibilidades de se constituir uma didática da literatura, contrariamente ao que
ocorreu no campo das línguas.
Assim, a própria crítica literária se tornou um obstáculo para o
desenvolvimento de uma reflexão didática na área do ensino literário, incidindo
diretamente no despreparo para o trabalho com o texto literário em sala de aula, e
seduzindo professores com a idéia inconclusa de uma “ciência literária”. Os efeitos
podem ser sentidos até hoje, seja no ensino de literatura em francês língua materna,
seja em FLE, e poderíamos dizer, também no ensino de literatura no Brasil,
conforme menciona Marisa Lajolo (1999) ao falar da presença de “franjas da
semiótica” em livros e práticas escolares no Brasil e afirmar que as teorias da
literatura não chegaram à nenhuma unidade metodológica e contribuíram pouco às
teorias e práticas de leitura.
Séoud aponta ainda que, paradoxalmente, os manuais de FLE contribuíram
para retardar o desenvolvimento de uma didática da literatura, pois se por um lado
eles ajudaram o nascimento de uma didática de línguas, por outro, colocaram em
questão a utilização da literatura no ensino de línguas, que era antes a base do ensino
tradicional. Vale lembrar como dissemos anteriormente que, fruto da tradição
clássica de ensino de línguas, baseada no ensino do grego e do latim, a literatura era
vista como um capital de conhecimento cultural incontestável e um meio
privilegiado para se aprender a língua.

12

O problema criado era que o texto literário passava a ser colocado à parte de
um ensino de língua para “comunicação” (falamos aqui do desenvolvimento da
abordagem comunicativa para o ensino de línguas). Qual foi, então, a solução
encontrada? O texto literário como documento autêntico, lado a lado com extratos de
guia de viagem, de artigos de imprensa, receitas de crepe etc., seguidos
freqüentemente por exercícios que não ultrapassam o denotativo referencial com os
usuais “mostre que”, “estude..., seguido por um complemento abstrato”, como
apontam Pelfrêne e Strick (1982), (veremos alguns exemplos no próximo item).
No final da década de 70 e início da de 80, pesquisadores como Besse
apontavam a necessidade de atingir as potencialidades conotativas no trabalho com o
texto literário em sala de aula:

O documento literário na aula de língua não deveria ser
concebido, em nossa opinião, como um lugar de ensino da língua, da
civilização ou das teorias críticas, mas como um lugar de aprendizagem
no qual os estudantes podem explorar todos os possíveis (acústicos,
gráficos, morfossintáticos, semânticos) da língua estrangeira e todas as
virtualidades conotativas, pragmáticas e culturais que se inscrevem
nela. Como um lugar de exploração pedagógica do que está em vias de
aquisição, preferencialmente do que como um pretexto para ensinar
novos conhecimentos.3 (Besse, 1982, p.34)

Assim, o ressurgimento um pouco mais acentuado do texto literário nos
manuais de FLE, sobretudo a partir dos anos 90, não constitui, na verdade, uma
renovação, como sugere Naturel, na medida em que este texto não encontra seu
devido lugar dentre os demais documentos, conforme veremos mais detalhadamente
no próximo item. Acreditamos que a provável renovação estaria no fato de que o
corpus literário que passa a ser integrado aos manuais não se constitui mais
3

Tradução minha: “Le document littéraire dans la classe de langue ne devrait pas être conçu à notre
avis, comme un lieu d’enseignement de la langue, de la civilisation ou des théories critiques, mais
comme un lieu d’apprentissage dans lequel les étudiants peuvent explorer tous les possibles
(acoustiques, graphiques, morphosyntaxiques, sémantiques) de la langue étrangère et toutes les
virtualités connotatives, pragmatiques et culturelles qui s’inscrivent en elle. Comme un lieu
d’exploitation pédagogique de ce qui est en voie d’acquisition, plutôt que comme prétexte à
enseigner de nouvelles connaissances.”
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exclusivamente das chamadas obras literárias clássicas ou contemporâneas da
história literária francesa. Passa-se a integrar também a literatura de expressão
francesa, sob o signo político da francofonia, como indica Jean-Claude Beacco
(2000, p.19), que sugere que o retorno do texto literário em FLE “é talvez acentuado
pela valorização das literaturas de expressão francesa, que não estão mais reduzidas,
francofonia obriga, à porção restrita em certas situações educativas.”
Vejamos como se desenvolveu a questão da renovação dos textos literários
na geração mais recente de manuais de FLE.

2.

O texto literário em manuais de abordagem comunicativa

A abordagem comunicativa é a metodologia que, muito mais do que qualquer
outra precedente, privilegia o trabalho com atos de fala e o uso de documentos
autênticos para diálogos e textos escritos. Com a publicação em 76 do Niveau Seuil4
e as pesquisas em didática das línguas estrangeiras, veremos a voga da nova
metodologia. O Niveau Seuil serviria como uma referência quase exclusiva para a
abordagem comunicativa, designando o que era preciso para os atos de fala, que
constituiriam a base dos livros didáticos da abordagem. Claudette Cornaire aponta o
imperativo de interação social da metodologia:

a abordagem comunicativa (...) repousa sobre o princípio de que
a língua é um instrumento de comunicação, e sobretudo de interação
social. Aprender uma língua, é aprender a se comunicar e de agora em
diante são as necessidades de comunicação do aluno que deverão ditar
as escolhas das práticas pedagógicas (...) No que se refere aos

4

Em meados dos anos 70, especialistas elaboraram um modelo operacional do que um aprendiz de
língua estrangeira devia ser capaz de fazer para se comunicar de maneira independente. A primeira
especificação havia sido elaborada pelo inglês Threshold Level; com os trabalhos de Level e
posteriormente do Niveau Seuil para o francês, foram definidos os elementos necessários para um
desempenho satisfatório em língua estrangeira. Este modelo tornou-se muito importante para o ensino
de línguas e contribuiu grandemente para a elaboração de manuais e novos programas nacionais de
ensino, incentivando o uso de novos recursos e documentos, incluindo os de multimídia.
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conteúdos, vai-se na verdade privilegiar os documentos autênticos5
(Cornaire, 1999, p.8)

Dentro desta perspectiva, o texto literário ocupa o lugar (caso ocupe algum)
de um dentre os vários documentos autênticos, conforme mencionado no item
anterior. Ao observar a título ilustrativo dois manuais de FLE de grande difusão no
Brasil, Café Crème (1997) e Reflets (1999), podemos notar com uma certa
incredulidade o descuido no trabalho com textos literários. Café Crème (1997) é o
que mais anuncia desde o prefácio que trabalhará a compreensão escrita de textos
informativos, argumentativos, explicativos e narrativos. As últimas unidades do
livro, quinze e dezesseis, trazem textos fabricados para parecerem seqüências
narrativas que imitam o gênero de romances policiais, o roman polar, e vêm
seguidos de exercícios ingênuos de pergunta/resposta que requerem simplesmente o
reconhecimento de pequenas seqüências do texto como resposta ou servem para
reemprego de estruturas lingüísticas. Em Reflets, o texto literário é sempre um
poema no final da página de vocabulário. Podemos deduzir que o poema é, portanto,
um pretexto para o reemprego lexical do dossiê em que está inserido. Jover (2006,
p.99 e 100) ressalta que o modo como os poemas estão inseridos na paginação é um
indício da falta de lugar e de posição dentro da unidade: a autora nota que “o texto
foi colocado de viés em relação aos demais textos que estão retos. (...) sua posição
indicaria uma marginalidade ou efeito decorativo” e a autora conclui que a
dificuldade na percepção da leitura literária neste manual traz “o cerne da
dificuldade da metodologia comunicativa para absorver uma atividade que julga
nobre”, a leitura literária.
Se observamos outro manual de FLE mais recente, Tout va bien (2005),
adotado há pouco tempo nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro por uma
renomada escola de francês, veremos que a situação referente ao uso do texto
literário não é muito diferente. O primeiro extrato literário aparece no primeiro

5

Tradução minha: “l’approche communicative (…) repose sur le principe que la langue est un
instrument de communication, et surtout d’interaction sociale. Apprendre une langue, c’est apprendre
à communiquer et désormais ce sont les besoins de communication de l’apprenant qui devront dicter
les choix des pratiques pédagogiques (…) Pour ce qui est des contenus, on va en effet privilégier les
documents authentiques”.
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volume após uma quantidade relativamente grande de horas de aprendizado, cerca
de 75h ou 80h (p.104), tendo em vista a progressão apresentada pelo manual no
prefácio (8 a 10h por lição). Trata-se de um breve extrato da obra Des cornichons au
chocolat, do autor Stéphanie, seguido de um questionário de “verdadeiro ou falso”.
Café Crème, p.150

(Texto “fabricado” para se contar uma história no passado.)
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Café Crème, p.151

(Texto “fabricado” para se contar uma história no passado.)
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Reflets, p.53

(Poema colocado no final da página de viés em relação aos exercícios.)
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Reflets, p.85

(Poema colocado no final da página de viés em relação aos outros textos.)
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Tout va bien 1, p.104

(Primeiro extrato literário que aparece no livro didático, após 75h ou 80h de aprendizado.)
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No segundo volume, Tout va bien 2, há um breve extrato na lição 2, página
25, de um diálogo em que um dos personagens conta uma lembrança de infância. A
paginação insere também uma foto da capa e da contra-capa do romance, Je
voudrais que quelqu’un m’attende quelque part. Curiosamente, há um erro na
citação do extrato, que traz logo abaixo do texto o título da narrativa como
J’aimerais que quelqu’un m’attende quelque part. Em seguida, há um exercício para
“imaginar as respostas” com base na leitura; o problema é que o extrato não oferece
índices suficientes para se responder satisfatoriamente às questões, pois é
extremamente curto. O exercício seguinte pede “Esforce-se para exprimir as
emoções dos dois interlocutores e para ler sem parar muito pronunciando o mais
corretamente possível”. Além dos exercícios um pouco desastrados propostos pelo
manual, podemos imaginar que outro objetivo seria reempregar os tempos do
passado, visto que a lição na qual o extrato literário está inserido aborda os tempos
do passado, imparfait e plus-que-parfait, no entanto, sem a habitual presença do
passé composé, que costuma acompanhar o menu pedagógico de se contar algo no
passado, no caso da proposta da lição, “évoquer des souvenirs personnels” e “récits
autobiographiques”.
O que nos chama a atenção aqui, dentro do nosso quadro de trabalho, é o item
“récits autobiographiques”. A proposição da lição é ambígua, pois não se sabe se ela
traz extratos autobiográficos ou se se refere a produções autobiográficas (orais) dos
alunos. Na página 31, há uma narrativa de infância (o manual não traz nenhum
indício que defina se se trata de uma narrativa autobiográfica ou de ficção),
precedida do enunciado “Escolha uma foto de você criança. Prepare um breve relato
sobre você nesta época, seguindo como modelo a apresentação do escritor Marc
Lambron”. Além do extrato ser, no final das contas, meramente ilustrativo para uma
atividade oral a ser apresentada aos demais alunos do grupo, conforme se vê na
seqüência do enunciado, a formulação ainda induz a se pensar que se trata de uma
narrativa autobiográfica do escritor mencionado, porém a obra, Jardins d’enfance, é
apresentada editorialmente na contra-capa como uma coletânea de dezessete
narrativas de autores contemporâneos, que se propõem a compor uma visão e a
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percorrer os caminhos da infância, e não necessariamente a escrever relatos
autobiográficos.
Tout va bien 2, p.25
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Tout va bien 2, p.31
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Podemos concluir, enfim, que os procedimentos nos manuais citados fazem
do texto literário um suporte para outros (quaisquer outros) fins que não a leitura de
um texto literário. Além disto, o uso freqüente de pequenos extratos literários
favorece uma abordagem bastante superficial ou incompleta dos textos, pois nunca o
aluno é convidado a ler uma obra completa, nem a aprofundar sua(s) leitura(s).
Assim, Pietraróia (1997, p.79 e 80) aponta que o trabalho com textos em alguns
manuais (e por que não dizer na maioria dos manuais) é extremamente simplificado,
“utilizando o texto como suporte para o estudo da gramática, da civilização, do
vocabulário, e fazendo da leitura uma atividade sem objetivos construtivos”, ou
ainda, como diz enfaticamente Lajolo (1982, p.52), “O texto não é pretexto para
nada. Ou melhor, não deve ser.” Ainda mais o texto literário, que é, por excelência,
zona de polissemia e multiplicidade de possibilidades, conforme veremos no item
seguinte, e não deveria, de forma alguma, ser reduzido a um pretexto, seja qual for o
pretexto...

3.

Construção do sentido no texto literário: leituras plurais de uma

experiência estética

Antes de iniciar nossa discussão acerca de quais seriam os fatores e
elementos em jogo na construção do sentido na leitura do texto literário, devemos
relembrar em que contexto situamos a realização deste processo: a leitura do texto
literário por estudantes de FLE, que têm um duplo desafio pela frente: a leitura
literária em si, realizada em língua estrangeira. Para isto, veremos características
inerentes à constituição do texto literário dentro da perspectiva de recepção e leituras
literárias.

3.1. Recepção do texto literário: horizonte social e intertextualidade

Até os anos 60, o paradigma dos estudos literários, e de uma forma mais
geral, da natureza textual, girava em torno das teorias estruturalistas, segundo as
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quais o objeto (texto) encerrava quase que exclusivamente em si a investigação e
sentidos da leitura. Umberto Eco (1999) aponta que a partir deste momento em
diante, multiplicaram-se as teorias sobre a leitura e a relação leitor-autor.
Intensificavam-se os estudos sobre a colaboração e a cooperação do leitor enquanto
receptor e, dentro deste novo horizonte, nasceram as teorias da recepção, que se
solidificaram na segunda metade dos anos 70, como resposta ao precedente
paradigma estruturalista. Dentre os principais protagonistas deste novo momento,
estava o teórico alemão Jauss, que insistia sobre a necessidade de se levar em
consideração os aspectos da recepção de uma obra por um determinado público.
Público que reage, que vive uma experiência diferente daquela do horizonte de
expectativa do primeiro público que recebeu uma determinada obra:

(...) é necessário eliminar os preconceitos do objetivismo
histórico e fundar a tradicional estética da produção e da representação
sobre uma estética do efeito produzido e da recepção. A historicidade da
literatura não consiste em uma relação de coerência estabelecida
posteriormente (...), mas repousa sobre a experiência que os leitores
fazem primeiramente das obras. Esta relação dialética é também para a
história literária o dado primeiro.6 (Jauss, 1978, p.46, grifos meus)

Jauss alertava, assim, sobre a importância de se observar os efeitos
produzidos de uma obra nos leitores. Segundo a estética da recepção defendida por
ele, a relação dialética estabelecida envolve tanto o horizonte de perspectiva do
primeiro público, quanto as diversas interpretações posteriores, constituindo a
chamada “distância estética” (écart esthétique): a reconstituição do horizonte
primeiro, acrescentada pelas mudanças de horizontes subseqüentes podem “se tornar
um critério da análise histórica” (Jauss, 1978, p.53, tradução minha). Baseando-se
principalmente no trabalho de Jauss, Eco afirma que para a estética da recepção

6

Tradução minha: “(...) il est nécessaire d’éliminer les préjugés de l’objectivisme historique et de
fonder la traditionnelle esthétique de la production et de la représentation sur une esthétique de
l’effet produit et de la réception. L’historicité de la littérature ne consiste pas dans un rapport de
cohérence établi à posteriori (...), mais repose sur l’expérience que les lecteurs font d’abord des
oeuvres. Cette relation dialectique est aussi pour l’histoire littéraire la donnée première.”
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(...) a obra se enriquece ao longo dos séculos com as
interpretações que delas são dadas; [a estética da recepção] tem
presente a relação entre efeito social da obra e horizonte de expectativa
dos destinatários historicamente situados; mas não nega que as
interpretações dadas do texto devam ser comensuradas com uma
hipótese sobre a natureza da intentio profunda do texto. (Eco, 1999, p.9)

Cortina (2000), ao trabalhar com a teoria de Eco, que se situa na linha de uma
semiótica da recepção, mostra que durante séculos a intenção do autor era a
perspectiva dominante na interpretação de um texto, o que significa dizer que ler era
“tentar descobrir exatamente aquilo que seu autor pretendeu dizer.” (Cortina, 2000,
p.35) Foi somente a partir do século XX, com as teorias do Círculo Lingüístico de
Praga, que surgiram os alicerces que sustentariam o estruturalismo na segunda
metade do século: ler não era mais, de maneira nenhuma, buscar a intenção do autor,
mas sim a intenção da obra, de forma que o texto passou a ser uma unidade autosuficiente. Já com a perspectiva dos estudos da recepção textual, o leitor foi
privilegiado como elemento constituinte, e mesmo determinante, de todo ato de
leitura, numa tríade autor-texto-leitor: “É sensato pressupor que o autor, o texto e o
leitor são intimamente interconectados em uma relação a ser concebida como um
processo em andamento que produz algo que antes inexistia.” (Wolfgang Iser, 2002,
p.105)
Para os teóricos da recepção, a leitura é a atualização dos processos de efeito
e recepção, dentro do jogo do texto. Efeito enquanto momento condicionado pelo
texto e implicado pela obra, e recepção condicionada pelo leitor de uma certa
sociedade e época. Assim,

Os autores jogam com os leitores e o texto é o campo do jogo. O
próprio texto é o resultado de um ato intencional pelo qual um autor se
refere e intervém em um mundo existente, mas, conquanto o ato seja
intencional, visa a algo que ainda não é acessível à consciência. Assim o
texto é composto por um mundo que ainda há de ser identificado e que é
esboçado de modo a incitar o leitor a imaginá-lo e, por fim, a
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interpretá-lo. Essa dupla operação de imaginar e interpretar faz com
que o leitor se empenhe na tarefa de visualizar as muitas formas
possíveis do mundo identificável (...) (Iser, 2002, p.107)

Cortina, embora considere a contribuição dos teóricos da recepção para o
estudo da leitura literária, alerta que há uma pequena distância entre a importância
concedida, então, ao leitor para a “supervalorização do ato interpretativo”. Desta
forma, o autor defende que se leve em conta tanto a intenção da obra quanto a
intenção do leitor (intentio operis e intentio lectoris na teoria de Eco) em vez da
“ditadura do leitor”.
Discutir até que ponto poderiam e deveriam ser levada(s) em conta a(s)
possível(is) interpretação(ões) para um texto, a priori, polissêmico, constituiria uma
segunda questão, cuja própria estética da recepção problematizou. Eco (1999,
p.XXII) mesmo concluiu que “(...) dizer que um texto é potencialmente sem fim não
significa que todo ato de interpretação possa ter um final feliz. (...) existem
interpretações clamorosamente inaceitáveis.”
A contribuição principal dos estudos da recepção está, certamente, na
insistência sobre a relação dialética sobre o ato de leitura, defendida tanto por Jauss
como por Iser, dentre outros representantes. Na verdade, não se trata
necessariamente de um elemento novo na(s) discussão(ões) acerca dos estudos
textuais, conforme veremos. Em meados dos anos 60, Benveniste já concebia a
interação como um binômio entre um eu e um tu. Sendo assim, o discurso, qualquer
que seja, implica necessariamente a existência de um interlocutor. O “eu” só existe
devido a existir também o “tu”, numa relação de oposição e complementação:

Eu não emprego eu a não ser dirigindo-me a alguém, que será
na minha alocução um tu. (...) Essa polaridade não significa igualdade
nem simetria (...) nenhum dos dois termos se concebe um sem o outro;
são complementares (...) e ao mesmo tempo são reversíveis. (Benveniste,
1976, p.286-287, grifos meus)

27

Com as publicações tardias das teorias de Mikhaïl Bakhtin na segunda
metade do século XX (embora, elas datem, na verdade, dos anos 30), graças à Julia
Kristeva e Tzvetan Todorov, vemos que as reflexões bakhtinianas já colocavam em
evidência a natureza dialógica, assim como a relação dialética e histórica, nos textos.
Bakhtin vê a obra literária como um produto verbal dentro de uma perspectiva
dialógica. Para ele, a enunciação não é a ação única de um “eu” individualizado em
direção a um ouvinte, um “tu”. Ela é um processo plurivalente, constituído por um
sujeito social, polifônico, indiscutivelmente formado por um “nós”.
A verdadeira substância da língua não é constituída por um
sistema abstrato de formas lingüísticas nem pela enunciação monológica
isolada (...) mas pelo fenômeno social da interação verbal, realizada
através da enunciação ou das enunciações. A interação verbal constitui
assim a realidade fundamental da língua (...) pode-se compreender a
palavra “diálogo” num sentido amplo, isto é, não apenas como a
comunicação em voz alta, de pessoas colocadas face a face, mas toda
comunicação verbal, de qualquer tipo que seja. (Bakhtin, 1979, p.109,
grifos presentes no texto original)

Segundo a perspectiva bakhtiniana é intrínseca a interação verbal entre o
enunciador e o leitor; é intrínseco também o diálogo interno dentro do próprio texto,
uma vez que este é fruto também de uma interação histórico/cultural. Uma
determinada obra constitui-se, assim, como um elo (r)estabelecido pela atualização
da construção de sentidos da leitura, num processo de alternância responsiva:

A obra, como a réplica do diálogo, está disposta para a resposta
do outro (dos outros), para a sua ativa compreensão responsiva, que
pode assumir diferentes formas: influência educativa sobre os leitores,
sobre suas convicções, respostas críticas, influência sobre seguidores e
continuadores; ela determina as posições responsivas dos outros nas
complexas condições de comunicação discursiva de um dado campo da
cultura. A obra é um elo na cadeia da comunicação discursiva; como a
réplica do diálogo, está vinculada a outras obras – enunciados: com
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aquelas às quais ela responde, e com aquelas que lhe respondem;
(Bakhtin, 2006, p.279, grifos meus)

Curiosamente, os teóricos da recepção parecem não mencionar e não assumir
as perspectivas de Bakhtin como referência para seus estudos. Em todo caso, a
contribuição de Bakhtin para os estudos lingüísticos e literários é incontestável, e
fundamental para a elaboração do conceito de intertextualidade, desenvolvido por
Kristeva no final dos anos 60 e meados da década de 70. O principal ponto em que
Kristeva diverge de Bakhtin refere-se à presença (ou ausência) do autor:

Enquanto se viu Bakhtin insistir na presença do autor na obra,
Kristeva (...) vai ao contrário procurar abolir a noção de sujeito da
enunciação (...)
Este partido tomado, característico da época, visa a recentrar a
crítica literária sobre o texto enquanto estrutura (...)7 (Gignoux, 2005,
p.16)

Assim, apesar das diferenças teóricas, o legado intertextual como
característica intrínseca à natureza textual é inegável, pois o “diálogo entre os muitos
textos da cultura” (Barros, 1994) o define:

(...) o texto aparece tal como Bakhtin o defende: tecido
polifonicamente por fios dialógicos de vozes que polemizam entre si, se
completam ou respondem umas às outras. Afirma-se o primado do
intertextual sobre o textual: a intertextualidade não é mais uma
dimensão derivada, mas, ao contrário, a dimensão primeira de que o
texto deriva. (Diana Barros, 1994, p.4)

Ou ainda, como Kristeva reformularia, “todo texto é absorção e
transformação de um outro texto”. (Gignoux, 2005) Este diálogo entre os muitos
7

Tradução minha: “Alors qu’on a vu Bakhtine insister sur la présence de l’auteur dans l’oeuvre,
Kristeva (…) va au contraire chercher à abolir la notion de sujet de l’énonciation (…)
Ce parti-pris, caractéristique de l’époque, vise à recentrer la critique littéraire sur le texte en tant que
structure (…)”
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textos da cultura, formado polifonicamente, será um elemento integrante do
território do intercultural, conforme veremos no próximo item.

3.2. O texto literário: corpus intercultural por excelência

Num momento em que o conceito de “intercultural” e suas aplicações são
colocados em evidência como nunca por diversos pesquisadores no campo da
didática das línguas estrangeiras, como Geneviève Zarate, Jean-Claude Beacco,
Louis Porcher e Martine Abdallah-Pretceille, que evidenciam os fatores
lingüísticos, sociais e políticos determinantes para uma abordagem da diversidade e
da pluralidade, reencontramo-nos com a literatura como um corpus de excelência no
domínio; excelência pois implica a apropriação de um patrimônio cultural (Séoud,
1997), edificado por autores do passado e de hoje, num processo de constituição de
um capital diverso, que se dá, ao mesmo tempo, por testemunhos individuais banais
e testemunhos sobre realidades sociais (Beacco, 2000), numa relação dinâmica de
complementação (e não de oposição).
Séoud evidencia ainda que a didática do Francês Língua Estrangeira (FLE),
em especial, acolheu enormemente o conceito de intercultural e Zarate (2005)
acrescenta que os motivos envolvidos para que o campo do intercultural se tornasse
de tal forma frutífero no FLE remetem também a questões políticas, pois num
período histórico em que a Europa busca, segundo a autora, principalmente desde a
consolidação da União Européia, a formação de uma “cidadania européia”, incitando
a mobilidade territorial e esforça-se para a coexistência e a formação de um capital
plurilíngüe e pluricultural, diríamos que os avanços do intercultural incentivados,
dentre outros, pela Comissão Européia chamam a atenção.
Visto que o intercultural remete, intrinsecamente, à “resultante de uma
dinâmica entre grupos culturais ou sociais e indivíduos no seio destes grupos em
permanente redefinição dos espaços (territoriais e simbólicos), denominações de si e
do outro”, (Gohard-Radenkovic, 2005, p.22), o texto literário constitui-se como
lugar privilegiado para esta dinâmica a ser constantemente redefinida: como já
vimos, trata-se justamente de um campo de diálogo (inter)cultural, polifônico,
interpretativamente plural e requisitório de uma competência simbólica, esta última
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só podendo ser atingida plenamente num processo de descentralização e percepção
do outro. Para se entender em que sentido podemos falar de descentralização na
leitura do texto literário, retomaremos a dicotomia de Barthes, que faz a
diferenciação entre texto de prazer (texte de plaisir) e texto de fruição (texte de
jouissance), tomando como elemento importante de distinção a relação com as bases
históricas e culturais:

Texto de prazer : aquele que contenta, enche, dá euforia ; aquele
que vem da cultura, não rompe com ela, está ligado a uma prática
confortável da leitura. Texto de fruição: aquele que põe em estado de
perda, aquele que desconforta (talvez até um certo enfado), faz vacilar
as bases históricas, culturais, psicológicas do leitor, a consistência de
seus gostos, de seus valores e de suas lembranças, faz entrar em crise
sua relação com a linguagem. (Barthes, 2006, p.20 e 21)

O que Barthes mencionou como texto de fruição, toca justamente no que
poderíamos remeter aos territórios do intercultural. Sendo a literatura uma fonte de
conhecimento do mundo nas suas relações societárias (Beacco, 2000), desnudar o
outro, a outra cultura, pode se tornar uma leitura de descoberta realmente
perturbadora, questionadora e, por isto mesmo, fascinante.
Cabe dizer que o texto de fruição e o intercultural não precisam
necessariamente remeter à língua estrangeira. Pode-se vivenciar aspectos
interculturais e o “desconforto” do texto de fruição em língua materna. No caso
brasileiro, podemos citar o caso da leitura de Macunaíma, de Mário de Andrade, por
brasileiros mesmos, na medida em que ela exige uma densa reflexão sobre nossa
herança cultural e referências de identidade. Apresentado pelo autor mesmo como
“entidade nacional” (e não identidade, pela restrição de representações que o termo
causaria), Macunaíma, “herói de nossa gente”, mistura do índio, do branco e do
negro, sem idealização de nenhuma das etnias, é, como aponta Leyla PerroneMoisés (2007), “um ser desprovido de toda determinação particular”. O ambíguo
epíteto acrescentado pelo próprio autor, “o herói sem nenhum caráter” aumenta
ainda mais o desconforto, o estremecimento das bases históricas, culturais e
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psicológicas de um leitor brasileiro “desavisado” que descobre Macunaíma, e
provoca o interesse contínuo da crítica especializada que continua a (re)descobrir
sentidos na obra, classificada por Mário de Andrade como uma rapsódia, e definida
por Antonio Candido (1999) como uma féerie rabelaisiana, dado o encadeamento
vertiginoso da narrativa.
Perrone-Moisés (2007, p.191) acrescenta “Como ‘retrato’ do brasileiro,
Macunaíma é fiel, na medida em que o retratado é um ser híbrido, contraditório, em
processo.” Atrevo-me, assim, a retomar algumas passagens da obra de Mário de
Andrade e pergunto-me: como reagir ao refrão “Ai! Que preguiça!...” (um herói
nacional preguiçoso?) e também ao ver que o “herói de nossa gente”, na cáustica
ironia andradiana, “Vivia deitado mas si punha os olhos em dinheiro, Macunaíma
dandava pra ganhar vintém.”? (Andrade, 1997, p.9) Ao ver a síntese a que chega
Perrone-Moisés, concluo que meu desconforto diante da leitura do herói da minha
gente não é exclusivamente meu:

Ao tentar sintetizar o que observou nessa ‘entidade’, Mário de
Andrade é severo. Observa ‘nossa gatunagem’, ‘a elasticidade de nossa
honradez’, ‘o desapreço à cultura verdadeira’, ‘o improviso’. E conclui:
‘É feio’. (Perrone-Moisés, 2007, p.199)

Com a leitura de Macunaíma, torna-se imprescindível a descentralização para
a compreensão do texto, para que ele frua, para que passemos do estado de perda, de
desconforto, (e por que não?) de crise para um estado de redefinição e percepção de
nós mesmos, do que é esta “entidade brasileira”, e em que medida somos ou não
macunaímicos. Este alcance interpretativo dificilmente poderia ser atingido em outro
lugar que não fosse o do texto literário, pois a competência simbólica e a
representação cultural que nos são solicitadas dificilmente seriam exigidas, de tal
forma, em outro corpus.
O texto literário torna-se, à medida que se avança nas camadas mais
profundas do seu descobrimento, lugar de representações a serem observadas, que
são, nas palavras de Catherine Sablé-Delvert (2005), “uma maneira de se constituir,
uma maneira de ser e de existir”, (no caso de estereótipos, a serem desconstruídos).
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Por isto mesmo, a atenção sobre o leitor não pode ser negligenciada, pois é ele o
sujeito atuante na elaboração das representações (que veremos mais detalhadamente
no item 3.4):

E é precisamente porque toda abordagem literária se inscreve
num ato de percepção, de conhecimento e de reconhecimento, que as
representações dos sujeitos-leitores não podem ser negligenciadas. Elas
devem logicamente estar integradas na dinâmica interativa, que
caracteriza a leitura literária, na qual serão chamadas a se modificar à
medida que o leitor entra em relação com o outro do texto literário, do
qual sofre a influência.8 (Sablé-Delvert, 2005, p.141)

Séoud (1997) evidencia que os pesquisadores que trabalham sobre o
intercultural concordam que só se vê o mundo através de si mesmo. Trata-se de um
filtro que nos inibe de ver, de perceber o outro que não seja através de nossa própria
cultura; filtro, portanto, determinante para a construção de representações. É neste
campo que o texto literário pode trazer elementos preciosos para iluminar nosso
campo de visão:

(...) O texto literário, por definição, ultrapassa toda
contingência, aquela do aqui e agora. O escritor escreve para a
eternidade (...) Esta qualidade, o texto literário deve a sua polissemia, a
sua riqueza inesgotável de sentidos, que faz com que, além do espaço e
tempo, além às vezes até mesmo das fronteiras da língua, ele possa falar
a todo mundo. (...)
Moral da história: a literatura, o contato com os textos, graças a
sua polissemia, é o terreno mais favorável, mais propício à expressão
intercultural.9 (Séoud, 1997, p.15)

8

Tradução minha: “Et c’est précisément parce que toute approche littéraire s’inscrit dans un acte de
perception, de connaissance et de reconnaissance que les représentations des sujets-lecteurs ne
peuvent être négligées. Elles doivent logiquement être intégrées dans la dynamique interactive, que
caracterise la lecture littéraire, où elles vont être appelées à se modifier à mesure que le lecteur entre
en relation avec l’autre du texte littéraire, don’t il subit l’influence.”
9
Tradução minha: “(...) Le texte littéraire, par définition, dépasse toute contingence, celle de l’ici et
maintenant. L’écrivain écrit pour l’éternité (...) Cette qualité, le texte littéraire la doit à sa polysémie,
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Se a única justificativa para se trabalhar o texto literário em sala de aula de
FLE, ou de qualquer língua estrangeira, fosse a de se promover uma abordagem
intercultural, já teríamos elementos suficientemente numerosos para uma leitura, no
mínimo interessante, do texto literário. Entretanto, não tratamos ainda de uma
característica inerente à leitura literária: o prazer ou a experiência estética. Vejamona com mais detalhes no próximo item.

3.3. Pluralidade e prazer da leitura

A leitura literária é, sobretudo, uma experiência de prazer, conforme defende
veementemente Roland Barthes em seu Le plaisir du texte. Prazer, que pode chegar
à jouissance, traduzida na edição brasileira como fruição (da leitura). Fruição se o
leitor cede à experiência estética, isto é, uma leitura não orientada para a aquisição
intencional de conhecimento, mas sim pelo prazer da linguagem. Segundo Barthes
(200610, p.8), “o texto de prazer é Babel feliz”. Em que momento? Diríamos que no
momento em que o leitor cria prazer no seu objeto, o texto; e neste momento, as
contradições, a pluralidade e polissemia da linguagem não constituem elementos
perturbadores, mas sim determinantes e imprescindíveis para erguer, como na
passagem bíblica, a (feliz) Torre de Babel da leitura.
A excelência do texto literário reside, justamente, na sua polissemia, que
autoriza e até mesmo exige a pluralidade de leituras. A experiência estética se dá em
todos os sentidos, em todos os alicerces da construção, e tijolo por tijolo da torre
textual, como afirma um dos grandes especialistas do FLE (Francês Língua
Estrangeira):

à sa richesse inépuisable de sens, qui fait que, par-délà l’espace et le temps, par-délà même parfois les
frontières de la langue, il peut parler à tout le monde. (...)
Morale de l’histoire : la litérature, le contact avec les textes, grâce à leur polysémie, est le terrain le
plus favorable, le plus propice à l’expression interculturelle.”
10
1973 para a primeira edição do original francês.
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Tipografia do texto, ritmo de seus grupos, correspondências
internas de forma ou de sentido, equívocos sintáticos, tantos indícios
pelos quais o documento literário exerce sobre o leitor sua insólita
fascinação. Toda a atenção é solicitada, desde a abordagem, não pelas
informações que o texto pode trazer, mas pelo próprio texto na sua
textura visual, sonora, gramatical e semântica.11 (Besse, 1982, p.25)

Esta “insólita fascinação”, detentora de toda atenção, incide também sobre o
plano afetivo do leitor, podemos dizer, sem nenhum pudor, sobre sua emoção. Não
basta deslumbrar o texto literário, é necessário envolver-se, atirar-se, naufragar,
deixar-se voluntariamente arrebatar, caso contrário, fechemos o livro e procuremos
outra coisa. Chegar ao final de uma obra literária sem prazer, sem emoção, é algo
próximo da depressão, paralisia da leitura, torpor da potencialidade de sentidos.
Jocelyne Giasson afirma que

Um autor que escreve um texto narrativo tem como objetivo
influenciar os sentimentos do leitor e o leitor, por seu lado, tem a
intenção de se deixar tocar pelo autor, de outra maneira ele não se
engajaria neste tipo de leitura.12 (Giasson, 1990, p.144)

É neste jogo que entramos quando nos abandonamos, de uma maneira mais
geral, à leitura literária. Você escreveu este texto para me influenciar. Você quer
influenciar meus sentimentos, minha emoção. Tudo bem. Aceito. Quero ler todas as
possibilidades de ritmos e imagens. Preferimos aqui jogo, mas Barthes, de maneira
mais contundente, prefere guerra, guerra da fala literária:

11

Tradução minha: “Typographie du texte, rythme de ses groupes, correspondances internes de
forme ou de sens, équivoques syntaxiques, autant d’indices par lesquels le document littéraire exerce
sur le lecteur son insolite fascination. Toute l’attention est sollicitée, dès l’approche, non par les
informations dont le texte peut être porteur mais par le texte lui-même dans sa texture visuelle,
sonore, grammaticale et sémantique.”
12
Tradução minha: “Un auteur qui écrit un texte narratif a comme objectif d’influencer les
sentiments du lecteur et le lecteur, de son côté, a l’intention de se laisser toucher par l’auteur,
autrement il ne s’engagerait pas dans ce type de lecture.”
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Como criatura de linguagem, o escritor está sempre envolvido
na guerra das ficções (dos falares), mas nunca é mais do que um
joguete, porque a linguagem que o constitui (a escritura) está sempre
fora de lugar (atópica); pelo simples efeito da polissemia (estádio
rudimentar da escritura), o engajamento guerreiro de uma fala literária
é duvidoso desde a origem. (Barthes, 2006, p.43)

O que Giasson aponta de maneira um pouco suscinta como “influenciar os
sentimentos do leitor” e “se deixar tocar”, e Barthes, como a guerra da duvidosa e
polissêmica fala literária no prazer solitário da leitura, Jauss define como prazer
estético, trazendo à luz, para tanto, o conceito aristotélico de catarse (katharsis) sob
a ótica da psicanálise freudiana. Para (re)definir a catarse, Jauss retoma o capítulo IV
da poética de Aristóteles, dizendo que

O espectador pode ser afetado pelo que se representa,
identificar-se com as pessoas em ação, dar assim livre curso às próprias
paixões despertadas e sentir-se aliviado por sua descarga prazerosa,
como se participasse de uma cura (katharsis). (Jauss, 2002 b, p.87)

Jauss acrescenta o conceito catártico da poética aristotélica com o que Freud
descreve como o prazer estético da identificação através da distância estética quando
diz que o leitor do texto literário pode

gozar-se como uma figura importante e se entregar de peito
aberto a emoções normalmente recalcadas, pois o seu prazer tem por
pressuposto a ilusão estética, ou seja, o alívio da dor pela segurança de
que, em primeiro lugar, trata-se de um outro que age e sofre, na cena, e,
em segundo lugar, de que se trata apenas de um jogo, que não pode
causar dano algum a nossa segurança pessoal. (Freud apud Jauss, 2002
b, p.99)

Jauss se preocupa em especificar que o prazer estético em Freud não se
restringe a uma reprise psicanalítica da catarse aristotélica, pois recobre um prazer
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proveniente de fontes em mais profundas, que remontam à infância, numa catarse
que brota da relembrança:

Trata-se da chocante experiência estética do retorno do
recalcado: o reencontro das expectativas investidas nos jogos infantis e
dos desejos ali experimentados, e, daí, o ditoso reconhecimento da
experiência passada e do tempo perdido. (Jauss, 2002 b, p.100)

Ao estudo de Jauss, e enquanto leitora de Proust, eu acrescentaria um elo com
o tempo perdido proustiano; tempo perdido e reencontrado com a rememoração,
próximo à experiência que o narrador descreve em Du côté de chez Swann, no
primeiro volume de À la recherche du temps perdu: na célebre passagem, o herói, ao
sentir o gosto do pedaço de uma madeleine, vive uma experiência de memória
involuntária, que consiste não apenas numa lembrança, mas em (res)suscitar
instantes de sua infância no âmbito familiar. Tudo ressurge, o odor, o sabor, as
pessoas, os cenários de outrora:

Et tout d'un coup le souvenir m'est apparu. Ce goût c'était celui
du petit morceau de madeleine que (...) ma tante Léonie m'offrait après
l'avoir trempé dans son infusion de thé ou de tilleul. La vue de la petite
madeleine ne m'avait rien rappelé avant que je n'y eusse goûté (...) peutêtre parce que de ces souvenirs abandonnés si longtemps hors de la
mémoire, rien ne survivait, tout s'était désagrégé ; (...)
Mais, quand d'un passé ancien rien ne subsiste, après la mort
des êtres, après la destruction des choses, seules, plus frêles mais plus
vivaces, plus immatérielles, plus persistantes, plus fidèles, l'odeur et la
saveur restent encore longtemps, comme des âmes, à se rappeler, à
attendre, à espérer, sur la ruine de tout le reste, à porter sans fléchir, sur
leur gouttelette presque impalpable, l'édifice immense du souvenir.
Et dès que j'eus reconnu le goût du morceau de madeleine
trempé dans le tilleul que me donnait ma tante (...), aussitôt la vieille
maison grise sur la rue, ou était sa chambre, vint comme un décor de
théâtre s'appliquer au petit pavillon, donnant sur le jardin, qu'on avait
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construit pour mes parents sur ses derrières (...) ; et avec la maison, la
ville, depuis le matin jusqu'au soir et par tous les temps, la place où on
m'envoyait avant déjeuner, les rues où j'allais faire des courses, les
chemins qu'on prenait si le temps était beau. (Proust, 1987, p.46 e 47)

De uma maneira próxima à cena proustiana, a experiência estética e o prazer
advindo deste tipo de leitura podem chegar a suscitar uma camada realmente
profunda que remete ao reconhecimento de uma experiência passada, não
necessariamente identificada de imediato, mas facilmente associada à história de
vida do leitor e até mesmo a algumas de suas experiências infantis. Se o prazer do
leitor chegará ou não a brotar de camadas tão profundas, o reconhecimento do prazer
estético se manifesta privilegiadamente nos textos literários. É a linguagem literária,
rudimentarmente polissêmica, quem convida à experiência da pluralidade no jogo da
leitura. Na verdadeira experiência estética, o grande beneficiado é o leitor, que
desfrutará da construção da Torre de Babel da leitura literária, entregando-se (ou
não) de peito aberto a suas emoções.

3.4. Processos de leitura e representação de mundo

Ler é, antes de mais nada, construir a significação de um discurso específico
dentro de uma complexa rede de processos e representações operando
cognitivamente no leitor. O problema durante este processo de construção é que o
grande número de fatores que interferem na construção do sentido na leitura de um
texto literário, polissêmico por natureza, pode chegar a representações mentais
questionáveis, que dificilmente poderiam ser aceitas, conforme mencionado no item
3.1. Para entender as dificuldades envolvidas na construção do sentido em leitura,
primeiramente em língua materna, devemos ver primeiramente os processos
cognitivos usados pelo leitor, e como o tratamento do texto se dá pelas
representações mentais feitas por ele. Para isto, servimo-nos das obras de Jocelyne
Giasson (1990), Guy Dehnière (1984) e Eco (1999 e 2004).
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Segundo Giasson, que desenvolve sua teoria no âmbito da língua materna, as
estruturas cognitivas mobilizadas pelo leitor não são apenas conhecimentos
linguísticos, mas também conhecimentos de mundo. Os principais tipos de processos
atuando simultaneamente são: microprocessos, que se baseiam principalmente no
reconhecimento das palavras e na seleção de informações no nível frasal; processos
de integração, que implicam o tratamento dos elementos de coesão e a elaboração
de inferências; macroprocessos, que se baseiam na identificação das idéias
principais do texto, assim como o estabelecimento da coerência textual; processos
de elaboração, que envolvem a capacidade do leitor de reagir e se posicionar diante
do texto, o que é feito pela integração da informação nova as suas representações de
mundo; processos metacognitivos, que se referem aos conhecimentos do leitor para
controlar o seu próprio processo de leitura, e mais precisamente, à conscientização
do gerenciamento das estratégias de leitura.
Nos microprocessos, um leitor hábil reconhece sem dificuldade as palavras e
as associa com rapidez, podendo facilmente encontrar as seqüências mais
importantes no nível frasal, enquanto que um leitor menos hábil tem dificuldade para
gerenciar a construção de sentido no nível microprocessual (que será definitivo para
se chegar aos macroprocessos e aos processos de elaboração). Trata-se de um
processo de microseleção, em que a habilidade no reconhecimento de palavras será
decisivo. A autora distingue os termos de decodificação e reconhecimento, o
primeiro servindo como etapa intermediária para o segundo. Na decodificação, o
leitor precisa identificar as palavras, requerendo, portanto, um maior tempo para
avançar no processo de leitura. No reconhecimento, o leitor já integrou a maioria das
palavras e pode, assim, avançar mais rapidamente.
Nos processos de integração, o leitor gera os elementos de coesão do texto,
como a rede pronominal e os conectores textuais, além de conseguir fazer
freqüentemente inferências sobre o texto e/ou pragmáticas. A construção de sentido
ocorre, assim, na relação de sentido entre frases e períodos, estabelecendo os
vínculos necessários entre as partes e o todo textual, e mesmo inferir os que não
foram explicitados. Os processos de integração são imprescindíveis para que o leitor
chegue aos macroprocessos, pois reconheça adequadamente a organização frasal e
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de parágrafos para ascender à extração de idéias e reconhecimento da estrutura
textual.
Nos macroprocessos, o leitor extrai as idéias principais e identifica a estrutura
do texto (narrativo, informativo, argumentativo...). O gerenciamento da coerência
textual é muito importante neste processo, pois

A significação e a referência são atribuídas às frases não
somente sobre a base dos constituintes que as compõem, mas também
pela relação a outras frases (...) Assim, cada frase ou proposição é
sujeita a uma interpretação contextual.13 (Dehnière, 1984, p.132, grifo
meu.)

Neste nível, o leitor pode, por exemplo, realizar o resumo do texto,
trabalhando, desta forma, no nível macrotextual. O leitor que gerencia
adequadamente este nível de tratamento das informações aproveitará, assim, a
estrutura retórica para sua compreensão na construção do sentido. Na leitura de uma
narrativa, por exemplo, o leitor apreende a configuração desta estrutura específica.
Segundo a definição de Denhière (1984), a estrutura canônica de uma narrativa,
encontrada em diversas culturas, é composta por cinco etapas: uma exposição que
abrange a descrição da (das) personagem(ns) principal(ais) e da situação inicial, uma
complicação da intriga, que descreve um ou vários acontecimentos notáveis, uma
resolução, que constitui o desenlace da intriga e, a título optativo, uma
avaliação e/ou

uma

moral,

que

especificam

as

reações

mentais

do

personagem/narrador.
Há ainda inferências que ultrapassam os limites da estrutura textual e os do
âmbito do autor; são os processos de elaboração, que são particularmente complexos
por abrangerem: as representações de mundo, os esquemas mentais do leitor
(frames) e a formação de imagens mentais, a(s) reação(ões) e reflexão(ões) acerca
do texto, e a integração das novas informações aos conhecimentos de mundo
anteriores. Eles constituem, na verdade, as respostas do leitor a sua leitura.
13

Tradução minha. Texto original: “La signification et la référence sont assignées aux phrases non
seulement sur la base des constituants qui les composent mais aussi par rapport à d’autres phrases (...)
Ainsi, chaque phrase ou proposition est sujette à une interprétation contextuelle.”
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No caso dos frames, o leitor ativa conhecimentos de mundo que ele já tinha
antes de efetuar a leitura. Cortina ressalta que Eco vê na definição de frame a
atualização do conceito de enciclopédia, proveniente de estudos da lingüística
textual:

Assim, para o autor, a forma como a enciclopédia registra os
hábitos e costumes dos sujeitos de um determinado grupo social se dá
sob a forma de roteiros, entendidos como frames ou scripts. Um falante
incorpora os sentidos dos termos de sua língua por meio de esquemas
mentais de registro e os frames e os scripts correspondem a diferentes
tipos de esquemas. (Cortina, 2000, p.69)

O termo, utilizado nas pesquisas lingüísticas americanas e traduzido
freqüentemente como “moldura” ou esquema mental, refere-se, assim, à ativação de
um determinado campo ou situação, por exemplo: o frame infância, o frame morte, o
frame guerras etc. (Fávero, 2004). Assim, no caso do corpus de nossa pesquisa,
facilmente ativa-se o frame “infância” a partir de elementos diversos como o título
da narrativa, ou subtítulos, ou a introdução. Com este esquema ativado, o leitor entra
na narrativa com a hipótese a ser confirmada de que lerá lembranças de infância.
Ao contrário dos frames, recorrentes na(s) representação(ões) da maioria dos
leitores, a criação de imagens mentais é uma habilidade que pode variar muito. Não
são todos os leitores que farão imagens sobre o que leram, assim como as imagens
criadas não são todas pertinentes à construção do sentido na narrativa. Trata-se de
uma capacidade de visualização, não necessariamente indispensável à construção do
sentido, mas freqüentemente facilitadora para a memorização das informações do
texto, assim como para a criação de conexões e analogias, que contribuem para o
envolvimento do leitor com o texto.
Por fim, os processos metacognitivos (que atuam em conjunto com todos os
demais citados até aqui) requerem uma grande habilidade do leitor, pois pressupõem
que este tenha consciência (ou passe a ter) de suas estratégias de estudo e de
construção do sentido, para gerenciar e, se necessário, buscar por si próprio
alternativas para solucionar dificuldades ou lacunas no processo de leitura. Assim
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Os processos metacognitivos referem-se aos conhecimentos que
um leitor possui sobre os processos de leitura ; eles abrangem
igualmente a capacidade do leitor de se dar conta de uma perda de
compreensão e, neste caso, a utilizar as estratégias apropriadas para
remediar o problema14. (Giasson, 1990, p.153)

Parece-nos importante ressaltar que leitores que desenvolvem uma boa
competência metacognitiva desenvolvem também estratégias para remediar a(s)
perda(s) de compreensão, tais como a releitura e (r)estabelecimento da relação entre
as seqüências incompreendidas, a apreensão do contexto, ou o ato de recorrer à
fontes exteriores ao texto, como por exemplo o dicionário ou outros documentos, em
momentos pontuais.
Vistos os processos envolvidos na construção de sentido em leitura, no
âmbito da língua materna, veremos agora as especificidades no caso específico da
leitura em língua estrangeira.

3.5. Construção do sentido na leitura do texto literário em língua estrangeira

Na leitura em língua estrangeira, as dificuldades encontradas pelo leitor são
geralmente maiores do que em língua materna, pois além do processo natural (e
necessário) de compreensão que consiste em estabelecer-se uma unidade entre as
diferentes seqüências do texto, há ainda a dificuldade de reconhecimento por parte
do falante estrangeiro; a palavra é muitas vezes para ele um item de dicionário nãocompreendido. Bakhtin comenta este processo ao dizer que:

No processo de assimilação de uma língua estrangeira, sente-se
a “sinalidade” e o reconhecimento, que não foram ainda dominados: a

14

Tradução minha. Texto original : “Les processus métacognitifs font référence aux connaissances
qu’un lecteur possède sur le processus de lecture ; ils concernent également la capacité du lecteur à se
rendre compte d’une perte de compréhension et, dans ce cas, à utiliser les stratégies appropriées pour
remédier au problème.”
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língua ainda não se tornou língua. A assimilação ideal de uma língua
dá-se quando o sinal é completamente absorvido pelo signo e o
reconhecimento pela compreensão. (...) Para o falante nativo, a palavra
não se apresenta como um item de dicionário, mas como parte das mais
diversas enunciações dos locutores A, B ou C (...) (Bakhtin, 1979, p. 80
e 81)

Como sinal, Bakhtin entende a forma lingüística sempre estável e igual,
desprovida de um contexto. O caráter do signo, por sua vez, é o de ser flexível e
variável, pois ele remete sempre a um contexto preciso, a uma situação particular. O
sinal remete ao processo de identificação, enquanto que o signo remete ao de
compreensão.

Ainda nas palavras de Bakhtin (1979, p.79) “O processo de

descodificação (compreensão) não deve ser confundido com o processo de
identificação. Trata-se de dois processos profundamente distintos.”
No processo de leitura em língua estrangeira, há três níveis que se articulam
para a construção do sentido: primeiro, o de reconhecimento; segundo, o de
compreensão; terceiro, o de “preenchimento” de lacunas que requerem a atitude
interpretativa do leitor, visto que:

O texto está (...) entremeado de espaços brancos, de interstícios a
serem preenchidos, e quem o emitiu previa que esses espaços e interstícios
seriam preenchidos e os deixou brancos por duas razões. Antes de tudo,
porque um texto é um mecanismo preguiçoso (ou econômico) (...) Em
segundo lugar, (...) o texto quer deixar ao leitor a iniciativa interpretativa,
embora costume ser interpretado com uma margem suficiente de
univocidade. (Eco, 2004, p.37)

Vale ressaltar que na concepção de Eco, o texto é um espaço incompleto,
destinado a alguém que o atualize neste processo de preenchimento. Trata-se da
competência do “Leitor-Modelo”, cuja solicitação cooperativa seria imperativa para
a finalização do texto, enquanto produto. Poderíamos nos questionar em que medida
o leitor pode se tornar um Leitor-Modelo? Vimos no item anterior que a construção
da leitura envolve, ao mesmo tempo, processos cognitivos, dentre os quais, o
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reconhecimento da estrutura do texto, metacognitivos e de representação e, no caso
específico do texto literário, o trabalho no nível simbólico e conotativo da língua.
Vimos também que o leitor pode ter dificuldades para gerenciar seus processos de
leitura, tanto micro quanto macrotextualmente, e que o desenvolvimento de uma
competência metacognitiva requer uma grande habilidade do leitor. Este leitor,
muito mais empírico do que modelo, está bastante distante da concepção do leitor
ideal que Eco defendia naquele momento teórico, pois pode, inclusive, incorrer em
interpretações “clamorosamente inaceitáveis” (Eco, 1999). Assim, o próprio Eco
repensou pontos problemáticos de sua teoria e voltou um pouco atrás, idealizando
menos o leitor e propondo Os limites da interpretação (que abordamos no item 3.1).
Podemos dizer que no caso da língua estrangeira, o desafio cognitivo torna-se
ainda maior para o leitor real e empírico: ele precisará adquirir não só os
procedimentos para realizar a leitura e a atitude de se propor a preencher com seus
conhecimentos de mundo as “lacunas” do texto, mas também o meio que lhe permita
ter acesso a estes procedimentos, ou seja, a própria língua e seus referentes culturais
implícitos.
A construção e o tratamento da(s) informação(ões) na leitura em língua
estrangeira mobilizam, de fato, uma complexa rede de operações cognitivas para se
constituir uma representação mental. Cabe dizer que o interesse pela leitura em
língua estrangeira deve muito a evoluções fortemente derivadas da psicologia
cognitiva há pouco mais de vinte anos. Ao investigar os modelos de orientação
cognitiva, Pietraróia diz que

Considerando o indivíduo humano como um sistema de
transformação da informação, a ciência cognitiva procura descrevê-lo
então segundo suas estruturas cognitivas, que indicam os vários
momentos do tratamento da informação, e segundo as operações
cognitivas que asseguram a transformação da informação numa
representação mental. (Pietraróia, 1997, p.134)

Segundo Gaonac’h (2005), a psicologia cognitiva não recusa que os
conhecimentos anteriores do leitor, assim como os textuais, tenham um importante
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papel na construção do sentido, ou seja, não se trata de priorizar o tratamento da
informação em detrimento dos conhecimentos discursivos e de mundo, mas sim de
observar que estes conhecimentos não são exclusivamente determinantes para a
competência em leitura. Isto quer dizer que não se pode negligenciar a articulação
entre os mecanismos de baixo nível (os microprocessos e os processos de
integração) e os de alto nível (os processos de elaboração, o estabelecimento da
coerência e coesão textuais) no tratamento da informação. A este respeito, Gaonac’h
afirma:

Sabe-se agora (...) que a diferença entre bons e maus leitores
apóia-se, sobretudo, sobre os mecanismos “de baixo nível”, do qual o
principal, no estado atual de nossos conhecimentos, parece ser o
reconhecimento das palavras. (...) Se os mecanismos de reconhecimento
são deficitários, muito lentos, executados de maneira não-automática, o
risco é grande de que monopolizem o essencial dos recursos cognitivos
do leitor, e, portanto, de que outros mecanismos, não automatizáveis (...)
não possam mais ser colocados em funcionamento.15 (Gaonac’h, 2005)

Gaonac’h, citando pesquisas cognitivas do final dos anos 80 e início dos anos
90, lembra que se considera atualmente como uma das competências observáveis do
“bom leitor” o fato de que, durante o processo de leitura, seu número de fixações
oculares diminui quando o domínio da língua estrangeira aumenta, ou seja, o tempo
passado para a realização do tratamento das informações e do reconhecimento
lexical é menor. Quando o leitor não consegue gerenciar bem os mecanismos de
baixo nível, tem muito mais dificuldade para chegar a uma construção eficaz do(s)
sentido(s) do texto e, portanto, para atingir de maneira satisfatória os mecanismos de
alto nível, pois permanece excessivamente preso aos processos ascendentes, fazendo
uma leitura linear (diríamos, quase palavra por palavra), numa operação de alto
15

Tradução minha: On sait maintenant (...) que la différence entre bons et mauvais lecteurs porte
surtout sur l’efficacité des mécanismes « de bas niveau », dont le principal, dans l’état actuel de nos
connaissances, semble être la reconnaissance des mots. Si les mécanismes de reconnaissance sont
déficitaires, trop lents, exécutés de façon non automatique, le risque est grand qu’ils accaparent
l’essentiel des ressources cognitives du lecteur, et donc que d’autres mécanismes, non automatisables
(...), ne puissent plus être mis en œuvre.
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custo cognitivo que pode, inclusive, causar um “curto-circuito” no tratamento das
informações, agravado pela estranheza da língua estrangeira. Neste processo, a
palavra se aproxima de um item de dicionário a ser decifrado. Retomando Bakhtin,
que fala exatamente desta árdua operação, vemos que

(...) desde a mais remota antiguidade até nossos dias, a filosofia
da palavra e a reflexão lingüística fundamentam-se, especificamente, na
apreensão da palavra estrangeira e nos problemas que a língua
estrangeira apresenta para a consciência: a saber, o deciframento (...) A
palavra nativa é percebida como um irmão, como uma roupa familiar,
ou melhor, como a atmosfera na qual habitualmente se vive e se respira.
Ela não apresenta nenhum mistério. Só pode apresentar algum, na boca
de um estrangeiro (...) Bakhtin (1979, p.86, grifos meus):

Podemos ver alguns exemplos muito bem humorados do processo de
deciframento, em que a palavra é percebida como um item de dicionário, na crônica
de Rubem Braga, “Aula de inglês”:

- Is it a book?
Sorri da pergunta: tenho vivido uma parte de minha vida no
meio de livros, conheço livros, lido com livros, sou capaz de distinguir
um livro a primeira vista no meio de quaisquer outros objetos, sejam
eles garrafas, tijolos ou cerejas maduras – sejam quais forem. Aquilo
não era um livro (...) Minha resposta durou no máximo dois segundos:
- No, it’s not.
(...)
- Is it a handkerchief?
Fiquei muito perturbado com essa pergunta. Para dizer a
verdade, não sabia o que poderia ser um handkerchief; talvez fosse
hipoteca... Não, hipoteca não. Por que haveria de ser hipoteca?
Handkerchief! Era uma palavra sem a menor sombra de dúvida
antipática; talvez fosse chefe de serviço ou relógio de pulso ou ainda, e
muito provavelmente, enxaqueca. Fosse como fosse, respondi impávido:
- No, it’s not.
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(...)
- Is it an ash-tray?
Uma grande alegria me inundou a alma. Em primeiro lugar
porque eu sei o que é um ash-tray: um ash-tray é um cinzeiro. Em
segundo lugar porque, fitando o objeto que ela me apresentava, notei
uma extraordinária semelhança entre ele e um ash-tray. Era um objeto
de louça de forma oval, com cerca de 13 centímetros de comprimento.
As bordas eram da altura aproximada de um centímetro, e nelas
havia reentrâncias curvas – duas ou três – na parte superior. (...)
Respondi:
- Yes!
(Braga, 1978)

Vimos no item anterior que a distinção entre “decodificação” e
“reconhecimento”, segundo Giasson, marca justamente a diferença entre um leitor
menos hábil e um mais hábil, isto é, um que gerencia melhor suas estratégias de
leitura e outro que um que tem mais dificuldade para decodificar o que lê. No caso
da língua estrangeira, esta dificuldade acentua-se, constituindo-se num grande
esforço cognitivo de deciframento. Da mesma forma que a palavra nativa é, segundo
o termo bakhtiniano, um “irmão”, e diríamos mais, um pai e uma mãe, a palavra
estrangeira remete a um mistério que necessita ser decifrado pela consciência, a um
estranhamento que freqüentemente causa uma espécie de bloqueio no aluno de
língua estrangeira: algo que nossos olhos podem ver, mas não conseguem enxergar,
podemos escutar, mas não conseguimos entender e isto torna-se um fator de
dificuldade para se chegar aos macroprocessos e representações de mundo,
indispensáveis para se preencher as lacunas textuais de que Eco fala.
Convém ressaltar que a escrita e a leitura são práticas sociais instituídas
(Bresson, 1984), portanto, organizadas e dirigidas. Como a leitura é produção de
sentido, torna-se necessário para o aluno apoiar-se nos pontos que possam ser
significativos para ele e lhe propiciar uma entrada no texto. Desta forma, o leitor em
língua estrangeira pode não encontrar no texto as “chaves” que lhe dêem o acesso a
esta outra cultura intrínseca à língua. A partir daí, ele precisa lutar (e por que não
dizer lutarmos?)

para construir o sentido de conjunto pela articulação das
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seqüências, pois “Ler é dar um sentido de conjunto, uma globalização e uma
articulação aos sentidos produzidos pelas sequências. Não é encontrar o sentido
desejado pelo autor (...) Ler é, portanto, constituir e não reconstituir um sentido.”
(Goulemot, 1998, p.113)
A concepção de Goulemot aproxima-se bastante da de Eco (conforme vimos
um pouco acima) no que se refere à relação entre o texto e o leitor. No trabalho de
leitura em língua estrangeira, queremos justamente que o aluno preencha as lacunas
do texto, respeitando uma margem suficiente de univocidade e constituindo o
sentido do texto. Não será só o texto enquanto sequência formal que nos dará todas
as respostas (senão faríamos uma leitura estruturalista do tipo close-reading16), mas
a leitura será também (e não somente) “fazer emergir a biblioteca vivida, quer dizer,
a memória de leituras anteriores e de dados culturais.” (Goulemot, 1998, p.113), ou
seja, a intertextualidade, da qual não podemos (nem se quisermos) nos desvencilhar.
Maingueneau faz igualmente menção a esta “memória discursiva” abordada por
Goulemot. Segundo Maingueneau (2005, p.41):

Outras instâncias devem ser mobilizadas para produzir e
interpretar um enunciado. É preciso, naturalmente, uma competência
lingüística, o domínio da língua em questão. É preciso, além disso,
dispor de um número considerável de conhecimentos sobre o mundo,
uma competência enciclopédica.

Maingueneau prefere “competência enciclopédica” a “memória discursiva”,
mas ambas remetem a conhecimentos subjacentes e intrínsecos à enunciação, que
determinam o nível de compreensão discursiva, decisivos para a interação verbal e
para a compreensão de um enunciado.
No caso da língua materna, o indivíduo dificilmente se dá conta deste
complexo processo constitutivo não só da enunciação, mas da própria linguagem em
si. É somente no processo de aquisição da língua estrangeira que esta consciência já
constituída se confronta com uma língua toda “pronta”, que o indivíduo deve, então,
16

Noção formulada pelos New Critics americanos do período entreguerras, segundo a qual o texto
seria uma “unidade orgânica” auto-suficiente. O leitor não dispunha de um “espaço” reservado a ele
no texto. Para mais detalhes, ver Compagnon, 1999.
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assimilar a ponto de ler... e constituir sentidos, no caso específico do texto literário,
usufruindo de sua natural polissemia.
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CAPÍTULO 2

A NARRATIVA AUTOBIOGRÁFICA DE
INFÂNCIA
_____________________________________
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1.

A narrativa autobiográfica de infância: considerações teóricas
“ Enfance, c’est richesse dont jamais tu n’accordes géographie très claire.”17
(Chamoiseau, 1990, p. 21)

Infância. Récit d’enfance. Como narrar a infância através dos olhos de um
escritor-narrador-personagem adulto, distanciado no tempo, nas emoções e nas
sensações? Mais do que isto, por que narrar a infância? Seria realmente possível
encontrar na infância as chaves da identidade adulta? Um projeto aparentemente
improvável devido às nossas inúmeras limitações de indivíduo adulto, as quais não
apreendem mais a riqueza daquela geografia ilimitada... infância18. Freud aponta
justamente a instabilidade e a dificuldade para delimitarem-se as lembranças de
infância:

Muito diferente das lembranças da idade adulta, elas [as
lembranças de infância] não se fixam no momento da experiência para
mais tarde serem repetidas; somente surgem muito mais tarde, quando a
infância já acabou; nesse processo, sofrem alterações e falsificações de
acordo com os interesses de tendências ulteriores, de maneira que, de
um modo geral, não poderão ser claramente diferenciadas de fantasias.

(Freud, 1969, p.77)

Para entendermos o que é uma narrativa de infância, não podemos deixar de
considerar o que é um discurso autobiográfico, pois ela é um discurso autobiográfico
de busca iniciática, empreendida pelo autor adulto da própria infância. Para isto,
retomamos alguns pressupostos básicos que Philippe Lejeune (2004, p.10) indica
para uma possível definição de autobiografia: “chamamos autobiografia a narrativa
introspectiva em prosa que alguém faz de sua própria existência, quando ele enfatiza
17

“Infância é riqueza de que jamais você recorda geografia muito clara.”
Ainda assim, há escritores que se lançam nesta empreitada no mínimo intensa; por exemplo, as
edições Gallimard têm toda uma coleção, Haute Enfance, em que os autores dedicam-se a falar do
tema da infância.
18
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sua vida individual, em particular a história de sua personalidade.” Lejeune ressalta
ainda que esta definição nos remete a três categorias: a forma da linguagem, o
assunto tratado e a situação do autor; a forma da linguagem seria a narrativa em
prosa, o assunto tratado, a história de um indivíduo, e quanto à situação do autor,
haveria a identidade do autor, do narrador e do personagem numa narrativa
retrospectiva.
As categorias reunidas acima e apresentadas por Lejeune definem o discurso
autobiográfico de um ponto de vista formal. Seriam elementos ideais dentro de uma
composição ideal de texto autobiográfico. Vale ressaltar que eles são bastante
pertinentes e, de fato, dão conta da maioria das produções dentro do domínio da
autobiografia. No entanto, como ocorre com toda regra que tenta estabelecer as
diretrizes classificatórias de uma determinada área, não serão todos os autores que se
“enquadrarão” nesta definição (veremos alguns exemplos com a introdução da
narrativa de Dany Laferrière em L’Odeur du café no item 2.2.1 deste capítulo).
Somente os elementos formais de definição do discurso autobiográfico não são,
portanto, suficientes para definí-lo enquanto tal. Por isto, consideraremos a noção de
história de vida ou história de uma vida proposta por Pierre Bordieu:

Falar de história de vida é pelo menos pressupor – e isso não é
pouco – que a vida é uma história e que (...) uma vida é
inseparavelmente o conjunto dos acontecimentos de uma existência
individual concebida como uma história e o relato dessa história.
(...) Sem dúvida, cabe supor que o relato autobiográfico se
baseia sempre, ou pelo menos em parte, na preocupação de dar sentido,
de tornar razoável, de extrair uma lógica ao mesmo tempo retrospectiva
e prospectiva, uma consistência e uma constância, estabelecendo
relações inteligíveis, como a do efeito à causa eficiente ou final, entre os
estados sucessivos, assim constituídos em etapas de um desenvolvimento
necessário. (Bourdieu, 1996, p.183 e 184)

Por outro lado, Bakhtin fala preferencialmente de uma unidade biográfica
mais do que uma história de vida, no sentido em que os valores da estética da vida
(re)constituem “um quadro minimamente inteligível e coerente de minha vida e de
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seu mundo”. (Bakhtin, 2006, p.139 e p.141) Isto é, para Bakhtin, a pergunta a se
fazer é “como eu represento a mim mesmo?” e não “quem sou?”: para representar-se
a si mesmo, é necessário reunir os valores biográficos de que tomamos
conhecimento pela boca de outras pessoas, familiares, pessoas próximas. Desta
forma, tornamo-nos personagem da narração de nossa própria vida, na tentativa de
compormos a unidade biográfica da vida, formada pelos fragmentos, valores da
estética da vida, de uma vida que flui, e (re)constituídos pelos outros para serem
reunidos pela consciência do narrador:

Ao narrar sobre minha vida cujas personagens são os outros
para mim, passo a passo eu me entrelaço em sua estrutura formal da
vida (não sou o herói da minha vida mas tomo parte nela), coloco-me na
condição de personagem, abranjo a mim mesmo com minha narração
(...) Tomo conhecimento de uma parte considerável da minha biografia
através das palavras alheias das pessoas íntimas e em sua tonalidade
emocional: meu nascimento, minha origem, os acontecimentos da vida
familiar e nacional na minha tenra infância (...) Sem essas narrações
dos outros, minha vida não seria só desprovida de plenitude de conteúdo
e de clareza como ainda ficaria interiormente dispersa, sem unidade
biográfica axiológica. (Bakhtin, 2006, p.141-142)

Esta consistência e constância, que não são óbvias nem facilmente
alcançadas, só podem ser estabelecidas pela conexão imprevisível de diversos
fragmentos de um “eu”, numa busca cuja única finalidade é, na verdade, assegurar
sua coerência (da forma o mais integral possível), o que pressupõe, portanto,
reencontrar sua gênese na infância. Na narrativa autobiográfica de infância, o “eu”
busca na sua origem as chaves da identidade adulta (Lejeune, 1998). O tempo
definitivamente passou, o autor-narrador-personagem é agora adulto, mas o espaço
disponível para se encontrar as possibilidades de sentido da história de uma vida,
hoje, começa lá, no outrora dos tempos de infância. Nada resta daquela geografia
ilimitada, mas ela assegura ao “eu” o seu nascimento e o início de sua capacidade de
existir. Lejeune (1998, p.54) faz questão de lembrar que a psicanálise confirma o
papel inegável da infância na significação do “eu”, assim como a dificuldade de
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(re)apreender esta(s) origem(ns) primeira(s) ao dizer que a psicanálise nos mostra
que “tudo (ou muito) se passa nos primeiros anos, esquecendo que ela pôde também
mostrar o quanto estes primeiros anos eram difíceis de se conhecer”19, o que retoma
com muita pertinência as conclusões de Freud sobre o tema:

O que alguém crê lembrar da infância não pode ser considerado
com indiferença; como regra geral, os restos de recordações – que ele
próprio não compreende – encobrem valiosos testemunhos dos traços
mais importantes de seu desenvolvimento mental. (Freud, 1969, p.78)

Lejeune faz as seguintes considerações sobre a natureza profunda das
recordações e a narrativa de infância:

As lembranças de infância são descontínuas e incertas, mas
freqüentemente intensas (...) Mergulha-se diretamente no fundo de si,
numa fonte de vida. É por isto que o regime banal da lembrança de
infância é o lirismo. Está-se no domínio da fé.
(...) A narrativa de infância se apresenta, então, como uma busca
iniciática, da qual se mostram as dificuldades. A memória é
fragmentada, as lembranças flutuam (...) É o estremecer da memória
(...)20 (Lejeune, 1998, p.36)

Apesar das diferentes escolhas narrativas que vários autores literários fazem,
retomamos alguns elementos apontados por Lejeune (1998) como recorrentes na
maioria das narrativas de infância: a descontinuidade, a fragmentação, a intensidade
das recordações que afloram, a inconstância do processo de rememorização, e a
observação e percepção sobre a infância como objeto a ser apreendido na
constituição da identidade do sujeito; estes elementos vão de encontro com o que
19

Tradução minha: “tout (ou beaucoup) se joue dans les premières années, en oubliant qu’elle a pu
aussi montrer combien ces premières années étaient difficiles à connaître.”
20
Tradução minha. Texto original : “Les souvenirs d’enfance sont discontinus et incertains, mais
souvent intenses (...) On puise directement au fond de soi, à une source de vie. C’est pourquoi le
régime ordinaire du souvenir d’enfance est le lyrisme. On est dans le domaine de la foi.
(...) Le récit d’enfance se présente donc souvent comme une quête initiatique, dont on met en scène
les difficultés. La mémoire est morcelée, les souvenirs flottent (...) C’est le tremblé de la mémoire
(...)”
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Bakhtin chama de credulidade ingênua no mundo inconcluso da biografia (ou
autobiografia):

O mundo da biografia não é fechado nem concluído, não está
isolado do acontecimento único e singular da existência por fronteiras
sólidas e de princípio. (...) A vida biográfica e a enunciação biográfica
são sempre cercadas de uma fé ingênua, seu clima é quente; a biografia
é profundamente crédula mas de uma credulidade ingênua (sem crises)
(Bakhtin, 2006, 152)

Assim, a narrativa de infância constitui uma tipologia especial de narrativa
autobiográfica que não se propõe a recuperar “ingenuamente” uma infância perdida
no tempo, mas sim a revivificar uma etapa indispensável para se compor o extenso e
complexo quadro da história de uma vida. Esta busca, incerta e frágil, sofre
freqüentemente rupturas causadas pelas lacunas da memória seletiva, parcial e
imprevisível, numa reconstituição de fé ingênua do rio da infância, que deságua no
mar da vida adulta, para compor a geografia de uma vida.

2.

A narrativa autobiográfica de infância de Dany Laferrière

2.1. Um autor migrante ou um autor sem fronteiras?
A escrita de autores haitianos que vivem e publicam no Quebec constitui
atualmente um novo campo de estudos em literatura. Na verdade, ela se insere num
horizonte bem maior, que remete às obras dos escritores ditos migrantes no Quebec,
ou seja, na literatura migrante, cujo corpus constitui, na verdade, uma literatura em
construção, que escapa a definições (de)limitantes. Atribui-se freqüentemente a este
universo o tema do exílio, partindo-se da dualidade, o entre-dois mundos, à
expressão de uma identidade plural e à configuração de uma escritura híbrida.
Monique Lebrun (2007) nota que o conceito atual de literatura migrante no Quebec
se delimitou há cerca de quinze anos e Clément Moisan (2004, p.93), retomando
Pierre Nepveu, estudioso do tema na década de 80, aponta que o termo migrante

55

insiste principalmente sobre “o movimento, a deriva, os cruzamentos múltiplos que
suscita a experiência do exílio”.
Já Joëlle Vitiello (1996, p.350) observa que a dificuldade em se definir estes
escritos (literatura de exílio, literatura migrante, literatura haitiana, no caso dos
escritores nascidos no Haiti, ou literatura do Quebec) constitui uma questão
complexa nos estudos atuais sobre o tema. A autora evidencia ainda que “Esta
necessidade de ser identificado nacional e culturalmente só pode trazer problemas
suplementares aos autores ‘deslocados’, cuja literatura é percebida como sendo ‘de
fora’”, nem do Quebec, nem do país natal, mas sim deste espaço de fora. Neste
contexto, instala-se o escritor pluricultural, “à busca de sua coerência através de suas
experiências em várias línguas e culturas” (Lebrun, 2007, p.14).
No momento em que vivemos os efeitos e polêmicas da globalização e da
concorrência econômica internacional, as diversas áreas do conhecimento voltam-se
para a diversidade e a pluralidade. Vimos no capítulo 1 que a década de 60, e em
especial as manifestações de maio de 68 na França, foi decisiva para a reforma
universitária e a mudança no paradigma das humanidades. Fatos como estes nos
mostram que a produção artística, teórica e crítica, dentre outras, de uma dada época
nunca está desvencilhada de um fundo social e histórico. Neste contexto, pensar o
outro torna-se uma necessidade intrínseca para a tomada de consciência sobre
possíveis olhares etnocentrados e estereotipantes, e para chegar-se a uma
descentralização que permita um olhar redefinidor, capaz de ser relativo diante da(s)
diferença(s). No contexto de ensino de língua estrangeira e ensino de literatura (em
aula de língua estrangeira), Claire Kramsch ressalta que

Em resumo, a exacerbação das desigualdades econômicas e
sociais globais e das questões de identidades étnicas, assim como o
crescimento da importância da religião e ideologia ao redor do mundo,
criaram

lacunas

culturais

e

históricas

que

uma

abordagem

comunicativa para o ensino de línguas não pode reduzir em si. Para
entendermos outros, temos de entender o que lembram do passado, o
que imaginam e projetam para o futuro, e como posicionam a si mesmos
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no presente. E temos de entender as mesmas coisas de nós mesmos.21
(Kramsch, 2006, p.250-251)

Assim, a tentativa de se perceber e entender o outro na complexidade de
nossa época conduz ao triunfo dos prefixos (Gohard-Radenkovic, 2005) em ciências
humanas, tais como multicultural, pluricultural, intercultural, transcultural,
transnacional, todos presentes nos estudos teóricos sobre a literatura migrante.
Neste contexto de produção artística e cultural, Dany Laferrière aparece
como um expoente de uma escritura híbrida e plural no espaço dos escritores
migrantes: “Nasci fisicamente no Haiti, mas nasci como escritor em Montreal”22
(Laferrière apud Vitiello, 1996, p.354). O resultado: uma obra, grandemente
autobiográfica, que recria e reinventa o real, escrita entre o Haiti, Montreal e Miami,
(visto que o autor passou seus primeiros vinte e três anos no Haiti, e cerca de trinta,
até os dias atuais, entre Montreal e Miami), remetendo a um universo de travessia de
línguas, de territórios e do imaginário, que Laferrière recusa-se, resolutamente, a
delimitar:

O fato é que me perco nesta confusão lingüística. Sou
atravessado por diferentes línguas, por diferentes costumes, por
diferentes histórias, que fazem uma guerra incessante para saber quem
vai dominar meu espírito.23 (Laferrière, 2000, p.181)

Ou ainda, confundindo e embaralhando todas as pistas de uma possível
classificação de sua obra literária:

21

Tradução minha: “In sum, the exacerbation of global social and economic inequalities and of ethnic
identity issues, as well as the rise in importance of religion and ideology around the world have
created historical and cultural gaps that a communicative approach to language teaching cannot
bridge in itself. In order to understand others, we have to understand what they imagine and project
onto the future, and how they position themselves in the present. And we have to understand the same
things of ourselves.”
22
O autor nasceu em 1953 no Haiti e publicou seu primeiro livro, Comment faire l’amour avec un
nègre sans se fatiguer, em 1985, Montreal: VLB.
23
Tradução minha: “Le fait est que je me perds dans ce fouillis linguistique. Je suis traversé par
différentes langues, par différentes coutumes, par différentes histoires, qui se livrent une guerre
incessante pour savoir qui va dominer mon esprit.”
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(...) tenho vários chapéus. Sou também tudo que não quero ser.
Sou um escritor haitiano, um escritor caribenho (o que é levemente
diferente de um escritor antilhano, mas sou também um escritor
antilhano), um escritor quebequense, um escritor canadense e um
escritor afro-canadense, um escritor americano e um escritor afroamericano, e há pouco tempo, um escritor francês.24 (Laferrière, 2000,
p.94)

A recusa das diversas “etiquetas” pelo autor abrange também a de escritor
francófono: “As pessoas me perguntam por que sou visceralmente contra a
francofonia? Eis uma das razões: não quero mais uma fronteira.” (Laferrière, 2000,
p.72) Não apenas Laferrière, mas também cerca de quarenta outros expoentes de
literaturas e culturas de expressão francesa, que recusam a classificação de escritor
francófono, como ele, assinaram o manifesto Pour une “littérature-monde”en
français (Anexo 1, no final deste trabalho), publicado na edição do jornal Le Monde
de 15/03/2007. O objetivo principal do manifesto, assinado também por Laferrière, é
o de reivindicar uma literatura sem fronteiras, isto é, sem a limitação da classificação
“francophone”, que remete, por si só, a um passado colonialista e, portanto, a um
quadro pós-colonial:

Sejamos claros: a emergência de uma literatura-mundo em
língua francesa conscientemente afirmada, aberta sobre o mundo,
transnacional, assina o ato de falecimento da francofonia. Ninguém fala
o francófono, nem escreve em francófono. (...)
Literatura-mundo, porque, certamente, múltiplas, diversas, são
hoje as literaturas de língua francesas pelo mundo, formando um vasto
conjunto cujas ramificações enlaçam vários continentes.25

24

Tradução minha: “(…) j’ai plusieurs chapeaux. Je suis aussi tout ce que je ne veux pas être. Je suis
un écrivain haïtien, un écrivain caraïbéen (ce qui est légèrement différent d’un écrivain antillais, mais
je suis aussi un écrivain antillais), un écrivain québécois, un écrivain canadien et un écrivain afrocanadien, un écrivain américain et un écrivain afro-américain, et, depuis peu, un écrivain français.”
25
Tradução minha: “Soyons clairs : l'émergence d'une littérature-monde en langue française
consciemment affirmée, ouverte sur le monde, transnationale, signe l'acte de décès de la
francophonie. Personne ne parle le francophone, ni n'écrit en francophone. (...)
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Ramificações que remetem à pluralidade artística e cultural de uma grande
produção em língua francesa, assim como a obra de Laferrière; obra que alcançou
aos olhos da crítica a dimensão de uma de uma vasta “autobiografia americana”
(formada por cerca de doze romances até agora). Por quê? Diríamos que, dentre
muitos aspectos, graças à escrita pincelada, subjetiva, e (auto)biográfica das
emoções do indivíduo-autor:

(...) meu trabalho não consiste em dizer os fatos, mas
preferencialmente em fazer surgir a emoção de uma situação. Para mim,
é a verdade da emoção que conta, e nada mais. (...) pinto
preferencialmente as coisas tais como as sinto (...) trata-se somente de
mim, e é desta forma que tenho uma chance de interessar os outros.
Quanto mais escrevo próximo de meu coração, mais risco de tocar o
universal.26 (Laferrière, 2000, p.36)

Vitiello (1996, p.352) aponta justamente o que chama de espaço haitianoquebequense como possível representante de “um espaço e um momento
imaginários, constitutivo de uma memória local temporária, cujas poéticas
fragmentadas oscilam do particular ao universal, do transitório ao traço inextinguível
da hibridez.” A escrita de Laferrière integra este espaço na medida em que sua
escrita naturalmente híbrida se delimita como uma autobiografia americana, que é
coerentemente reagrupada através dos dez romances do autor (até o ano de 2000),
não por ordem de publicação, mas pelo todo formando a história de uma vida. A
ordem narrativa sugerida na entrevista de Laferrière com Bernard Magnier
(Laferrière, 2000) é: a história de um pequeno menino, Vieux Os, que passou os
melhores anos de sua infância na pequena Petit Gôave (L’Odeur du café,1991, e Le

Littérature-monde parce que, à l'évidence multiples, diverses, sont aujourd'hui les littératures de
langue françaises de par le monde, formant un vaste ensemble dont les ramifications enlacent
plusieurs continents.”
26
Tradução minha: “(…) mon travail ne consiste pas à dire les faits mais plutôt à faire surgir
l’émotion d’une situation. Pour moi, c’est la vérité de l’émotion qui compte, et rien d’autre. (…) je
peins les choses telles que je les ressens (…) il ne s’agit que de moi, et c’est comme ça que j’ai une
chance d’intéresser les autres. Plus j’écris proche de mon coeur, plus je risque de toucher à
l’universel.”
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Charme des après-midi sans fin, 1997), e um dia é reenviado a Port-au-Prince, onde
volta a viver com sua mãe e passa os inquietos anos da adolescência (Le Goût des
jeunes filles, 1992), maravilhado com o encanto das moças, que não cansa de
observar e, enfim, torna-se adulto.
Port-au-Prince é um cruzamento de classes, história, etnias e política (La
Chair du maître, 1997), em que é preciso aprender a sobreviver à vigilância dos
tontons-macoutes27 (Le Cri des oiseaux fous, 2000). Vieux Os aprende a sobreviver,
mas precisa deixar o solo do Haiti, em direção a uma Montreal que não o espera, e
que não o acolherá calorosamente (Chronique de la dérive douce, 1994): o narrador
deixa o Haiti aos vinte e três anos e depois de um ano de trabalho em “condições de
inferioridade”, anuncia ao chefe que vai deixar o serviço para se tornar escritor.
Numa outra narrativa, de tom fortemente irônico, o intrigante Comment faire
l’amour avec un nègre sans se fatiguer (1985), o narrador, assim como o autor,
escreve também seu primeiro livro, em trinta e seis dias e dezoito noites, trinta
garrafas de vinho e doze caixas de cerveja, dentre outras enumerações. Vitiello
(1996) ressalta que Comment faire l’amour avec un nègre sans se fatiguer, na
verdade, não é um livro sobre sexo, mas sim sobre a condição do Outro numa
Montreal que pensa não alimentar nenhuma afecção ou racismo. O narrador e ainda
jovem escritor, em outro romance, Éroshima (1987), que traz o espaço novaiorquino, recusa-se a “deixar o apartamento de uma fotógrafa japonesa” (Laferrière,
2000, p.192). Não poderia faltar um balanço ou, ao menos, uma reflexão, de quase
vinte anos do narrador passados nas terras norte-americanas, que temos com Cette
grenade dans la main du jeune nègre est-elle une arme ou un fruit? Enfim, após
todo este vasto percurso, o retorno ao país natal, Pays sans chapeau (1996), país em
parte real, em parte sonhado, irreconhecível pela miséria.

27

Membros da milícia haitiana sob o regime Duvalier, representado primeiramente por François
Duvalier, mais conhecido como “Papa Doc”, eleito presidente do Haiti em 1957, posição que ocupou
até sua morte em 1971. Ao morrer, foi substituído por seu filho, Jean-Claude Duvalier, que passou a
ser conhecido como “Baby Doc”. Em 1985, Baby-Doc fugiu para um exílio na França. O Haiti
procurou, então, estabilizar sua situação política, mas uma sucessão de golpes militares mantiveram o
país numa situação político-social caótica.
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Eis uma vasta autobiografia americana, certamente a ser acrescentada, de um
escritor que recusa rótulos e fronteiras. Por todos estes motivos, podemos dizer que
Laferrière é mais do que um autor migrante, ele é, na verdade, um autor sem
fronteiras, tal qual a literatura-mundo defendida no manifesto, escrituras frutos da
poética híbrida de uma língua francesa reinventada. Falemos agora com mais
detalhes de L’Odeur du café, narrativa de infância de Laferrière.

2.2. L’Odeur du café
“(...) j’ai écrit ce livre pour cette seule raison qui m’a poursuivi si longtemps: un petit
garçon assis aux pieds de sa grand-mère sur la galerie ensoleillée d’une petite ville de province.”28
(Laferrière, 2001, p.226-227)

2.2.1. O caloroso presente do indicativo
Vejamos a introdução da narrativa de infância de Laferrière :

I
LA GALERIE

L’été 63

J’ai passé mon enfance à Petit-Gôave, à quelques kilomètres de
Port-au-Prince. Si vous prenez la nationale Sud, c’est un peu après le
terrible morne Tapion. Laissez rouler votre camion (on voyage en
camion, bien sûr) jusqu’aux casernes (jaune feu), tournez tranquillement
à gauche, une légère pente à grimper, et essayez de vous arrêter au 88
de la rue Lamarre.
Il est fort possible que vous voyiez, assis sur la galerie, une
vieille dame au viasage serein et souriant à côté d’un petit garçon de dix

28

“(…) escrevi este livro por esta única razão que me perseguiu durante tanto tempo: um pequeno
menino sentado aos pés de sua avó no terraço ensolarado de uma pequena cidade do interior.”
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ans. La vieille dame, c’est ma grand-mère. Il faut l’appeler Da. Da tout
court. L’enfant, c’est moi. Et c’est l’été 63. (Laferrière, 2001, p. 15)

Vimos com Lejeune no item 1 deste capítulo que uma das categorias
convencionais na composição do texto autobiográfico é a perspectiva retrospectiva
da narrativa. Entretanto, a narrativa de Laferrière, embora comece de maneira
retrospectiva (J’ai passé mon enfance à Petit-Gôave), passa rapidamente para a
perspectiva de uma narrativa no presente que nos diz “estamos no verão de 63”.
Como explicar o recurso narrativo empregado principalmente no segundo parágrafo,
que passa da descrição pincelada de uma imagem da infância do autor-narrador para
a situação temporal “L’enfant, c’est moi. Et c’est l’été 63”? O primeiro passo para
entendermos o jogo narrativo de L’Odeur du café é notar que o narrador nos traz
para uma narrativa predominantemente presente, em que verbos no presente e no
passé composé se alternam, cedendo muito pouco espaço ao passé simple, que
deveria ser, essencialmente, o tempo predominante da narrativa em francês, mas não
na de Laferrière. O autor mesmo diz em sua entrevista com Bernard Magnier,
posteriormente escrita e publicada pelo próprio Laferrière (2000, p.14) “gosto do
quente presente do indicativo”, e quando perguntado sobre sua composição narrativa
em L’Odeur du café, responde que

L’Odeur du café é escrito no presente do indicativo. Jamais quis
fazer uma recriação do passado, quis em cada vez reviver minha
infância. O presente é um tempo em que me sinto bem. (...)
(...) Quando era pequeno, só gostava das histórias que se
passavam no presente. (...) Detestava as lendas. Na verdade, o presente,
para mim, é a vida. Então, quando escrevo meus livros, organizo-me
sempre para reencontrar o presente. L’Odeur du café começa no
passado (...), mas muito rapidamente, entra-se no presente.29
(Laferrière, 2000, p.157)

29

Tradução minha: “L’Odeur du café est écrit au présent de l’indicatif. Je n’ai jamais voulu faire une
recréation du passé, j’ai voulu à chaque fois revivre mon enfance. Le présent est un temps où je me
sens bien. (…) Quand j’étais petit, je n’aimais que les histoires qui se passaient au présent. (…) Je
détestait les légendes. En fait, le présent, pour moi, c’est la vie. Alors, quand j’écris mes livres, je
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Reencontrando, assim, o presente, o narrador-criança toma a frente da
narrativa desde as primeiras linhas, deixando muito pouco espaço para que o autornarrador adulto rememore a infância; esta travessia espacial e temporal se dá pela
“reconstrução do olhar da criança” (Vitiello, 1996) e o leitor é seduzido a aceitar o
foco narrativo desde as primeiras linhas: “L’enfant, c’est moi. Et c’est l’été 63”. O
narrador-criança se impõe definitivamente e, a partir de então, dificilmente se
questiona a exatidão do texto, criando-se a ilusão de um livro narrado pelos olhos de
uma criança. Vemo-nos freqüentemente no meio dos diálogos e das emoções
infantis:

Didi est amoureuse de Frantz. Je le sais parce qu’elle ne le
regarde jamais. Elle fait comme s’il n’existait pas.
Vava fait la même chose avec moi, mais c’est pas pour la même
raison. (Laferrière, 2001, p.128)

Não é necessário que um narrador adulto nos explique que o menino sofria
com a indiferença de Vava, “ce brûlant premier amour”, como nos será dito na
página final da narrativa; o sentimento está lá, no presente revivido da narrativa.
Em breves momentos, há uma indicação temporal indicando que o narrador
está em outro tempo e não no presente do verão 63:

Quand on y pense bien, il ne s’est rien passé cet été, sinon que
j’ai eu dix ans. Il faut dire que j’ai été un peu malade, j’ai eu de fortes
fièvres, et c’est pour cela que vous m’avez trouvé assis aux pieds de ma
grand-mère. (Laferrière, 2001, p.16, grifos meus)

No entanto, embora os verbos indiquem o passado, contrariamente à
indicação inicial da narrativa “c’est l’été 63”, predomina ainda a utilização do passé
composé e não do passé simple (que marcaria definitivamente uma ruptura temporal
com o presente da narrativa).
m’arrange pour retrouver le présent. L’Odeur du café commence au présent (…), mais, très
rapidement, on entre dans le présent.”
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2.2.2. O recurso da sinceridade
Na extensão de sua obra, uma vasta autobiografia americana, como vimos no
item 2.1 deste capítulo, e em especial, em sua narrativa de infância, Laferrière não
recorre, por exemplo, a uma explícita exaltação da memória (ou às lacunas da
memória) ou ao tom de confissão, como procedimento retórico, para marcar a
fragmentação das lembranças. Ao invés da retórica da sinceridade, ele prefere o
recurso da sinceridade, o qual chama de “artifício da sinceridade”:

Em literatura, a sinceridade é o primeiro artifício. (...) Você
pode ser sincero, mas não é suficiente para que acreditem em você, e
para isto você só dispõe de um lápis e de um pedaço de papel como todo
mundo. Para colocar em cena 60% de sinceridade e 40% de artifício. A
verdade precisa ser verossímil.30 (Laferrière, 2000, p.97)

O autor, por trás da escrita autobiográfica, reconhece, portanto, que é
necessário estabelecer uma verdade verossímil, cuja aparência de sinceridade é
alcançada pelo artifício. A “confissão” de Laferrière não constitui, na verdade, uma
surpresa. Vimos com Bakhtin no primeiro item deste capítulo que, para se atingir a
unidade biográfica, é necessário reconstituir um “quadro minimamente inteligível e
coerente” da vida. Vimos também com Bakhtin que, ao se narrar a própria vida, não
se é o herói dela, mas sim uma personagem, personagem da nossa própria história de
vida, cuja percepção de grande parte da biografia ocorre através das palavras de
outrem, pessoas íntimas e/ou do círculo familiar (“personagens de minha vida”). Já
Lejeune, como mencionado anteriormente, lembra que a psicanálise aponta que
muito da significação do “eu” se deve aos primeiros anos da infância.
Laferrière opta por não tentar reconstruir o quadro de sua tenra infância; não
há menção de elementos de seu nascimento, círculo familiar e experiências na tenra
infância (não se trata aqui da reconstituição de uma narrativa temporalmente linear,
30

Tradução minha: “En littérature, la sincérité est le premier artifice. (…) Tu peux être sincère, mais
ce n’est pas suffisant pour qu’on te croie, et pour cela tu ne dispose que d’un crayon et d’un morceau
de papier comme tout le monde. Pour mettre en scène 60% de sincérité, il faut 40% d’artifice. La
vérité a besoin d’être vraisemblable.”
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mas sim de momentos consideráveis para o delineamento de uma história de vida).
A narrativa começa quando o narrador já tem dez anos, sem se mencionar
longamente momentos anteriores ao “verão de 63”.
Entretanto, o autor confirma em depoimento exterior a sua narrativa os
diálogos que mantém com suas “personagens”, suas tias e a mãe, das leituras que
estas fazem de sua(s) obra(s), e como estes diálogos o ajudam a realizar seu trabalho
de escritor, que “não consiste em dizer os fatos, mas preferencialmente em fazer
surgir a emoção de uma situação”. (Laferière, 2000, p.36) Uma das tias do escritor,
Raymonde, personagem recorrente em L’Odeur du café e em outros de seus livros, e
que, segundo Dany Laferrière, queixa-se freqüentemente pelo fato de ele não
escrever as coisas “tais quais aconteceram”, diz-lhe que distingue dois Danys: “Há o
escritor que a impressiona, porque um livro é sagrado para ela. E há o moleque que
ela conhece desde o nascimento. E este moleque passa seu tempo roubando as vidas
das pessoas.” (Laferrière, 2000, p.41) Roubando vidas para escrever livros, sessenta
por cento sinceros, ou, talvez, próximos à realidade, quarenta por cento, artifício, ou
onde começa a capacidade do escritor em pintar a emoção de uma situação e
estabelecer um quadro narrado inteligível.

2.2.3. Uma escrita naïve

Em L’Odeur du café, é a criação de imagens, umas após as outras no desfile
dos inumeráveis títulos que se sucedem, o recurso usado para organizar os
fragmentos de uma infância, construindo um quadro verossímil dos seus caminhos.
O artifício da sinceridade está na construção visualmente organizada da narrativa, na
medida em que se compõem quadros definidos e breves para delimitarem-se as
cenas. Laferrière dá algumas pistas sobre seu processo de criação ao dizer que “Para
L’Odeur du café, por exemplo, vi uma imagem. Uma única. Um pequeno menino
sentado aos pés de sua avó numa pequena cidade do interior. Era todo o livro.”
(Laferrière, 2000, p.97) Livro em que o autor discorre sobre sua infância sob o
ângulo de um período feliz de sua vida, passado sob a larga saia da avó, Da (que
reaparece na maioria das suas obras, e, no caso de L’Odeur du café, é figura central.)
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Os capítulos são bastante curtos e muitíssimo numerosos, todos com títulos e
subtítulos, como se se quisesse nomear cada uma das cenas da infância, numa
tentativa de melhor apreendê-la, ou ao menos descrevê-la, sempre começando por
um título que anuncia e atualiza a cena revivida. O próprio autor diz em outro texto:

Quero perder a cabeça. Voltar a ser um moleque de quatro anos.
Ei, um pássaro atravessa meu campo de visão. Escrevo: pássaro. Uma
manga cai. Escrevo: manga. As crianças jogam bola na rua entre os
carros. Escrevo: crianças, bola, carros.31 (Laferrière, 1999, p.14)

Tanto as situações quanto as personagens vão e voltam todo o tempo, sob os
diversos títulos, exigindo do leitor que ele reestabeleça a coesão da narrativa,
costurando freqüentemente os diversos fragmentos para recompor a(s) sequência(s)
da narração, dispersas pelos vários capítulos, e marcada(s) pela oralidade
predominante do discurso, que se constrói a partir de uma espécie de escritura da
fala:

Seus textos [de Laferriére] têm uma aparência sincopada e
elíptica que se aproxima da reportagem ou de respostas de entrevista
traduzidas de uma língua estrangeira. A escritura de Laferrière adquire
um valor (...) nem totalmente americano, nem tipicamente francês do
Quebec, nem absolutamente haitiana (...) (Moisan, 2004, p.101)32

Quando perguntado sobre seu estilo, como vimos elíptico e sincopado,
Laferrière (2000, p.44) diz desejar “atingir a ausência de todo estilo. Nenhum traço.
Que o leitor esqueça as palavras para ver as coisas.” A grande ironia é que a busca
pela ausência de estilo, é, por si mesma, um estilo. Isto é, a escolha pela palavra

31

Tradução minha. Texto original: “Je veux perdre la tête. Redevenir un gosse de quatre ans. Tiens,
un oiseau traverse mon champ de vision. J’écris : oiseau. Une mangue tombe. J’ecris : mangue. Les
enfants jouent au ballon dans la rue parmi les voitures. J’écris : enfants, ballon, voiture.”
32
Tradução minha: “Ses textes ont une allure syncopée et elliptique qui s’apparente à du reportage ou
à des réponses d’interview traduites d’une langue étrangère. L’écriture de Laferrière prend une valeur
(...) ni totalement américaine, ni typiquemente française du Québec, ni tout à fait haïtienne (...)”.
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“simples” e banal, pelas frases curtas, assim como o apelo à criação de imagens, é
um estilo.
Assim, o escritor pinta as cenas da sua infância, os hábitos e crenças dos
habitantes da pequena cidade, o dia a dia, a paisagem e o clima, as sensações infantis
como o primeiro amor de infância, e as inúmeras personagens que aparecem,
reaparecem, e desaparecem ao longo da narrativa, num estilo de escritura próximo
ao da pintura naïf33, da qual o Haiti é um dos maiores expoentes, com artistas do
povo nas ruas, nos mercados e feiras, enfim, por toda parte.
Para entendermos melhor o estilo naïf do autor, tomemos como exemplo a
seguinte descrição: “On dirait un dessin de peintre naïf avec, au loin, de grosses
montagnes chauves et fumantes.” Laferrière descreve desta maneira, nas primeiras
páginas de sua narrativa, o cenário da sua infância, passada em grande parte em Petit
Gôave, no Haiti. A paisagem é diretamente associada com a pintura naïf. Vejamos,
então, a que universo remete a arte naïf, também chamada de ingênua, de art premier
ou primitiva, embora alguns críticos de arte, como Paulo Klein (2004), alertem para
o perigo de se rotular uma produção artística, visto que a arte naïf designa as obras
de artistas, freqüentemente autodidatas, em desacordo com as correntes artísticas de
seu tempo (por falta de jeito ou por ignorar as produções acadêmicas). A arte naïf
designa também uma escola de pintura, nomeada “peintres naïfs”, defendendo um
estilo figurativo caracterizado, sobretudo, pelo emprego de cores alegres (em tintas
planas), e uma representação “ingênua” de assuntos populares (como paisagens
campestres, costumes folclóricos e animais).
Para Jacqueline Finkelstein (2004, p.11), diretora do Museu Internacional de
Arte Naïf do Brasil (MIAN), os autodidatas da pintura naïf são “contadores pictórios
de histórias”, que “pintam molhando os pincéis no coração”. Já Klein, ao remeter o
estilo a um universo mais acadêmico, aponta que:

Óbvio que o termo naïf ou naïve não é de fácil interpretação.
Desde que surgiu como definição de um estilo, o termo usado
primeiramente por Alfred Jarry (1873-1907) para identificar o universo
33

Mantém-se freqüentemente em português o adjetivo no gênero masculino do francês, naïf, ao invés
do feminino, naïve. Assim, diz-se por exemplo em português “Museu Internacional de Arte Naïf do
Brasil (MIAN)”.
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ingênuo e harmonioso de Henry “Douanier” Rousseau (1844-1910),
artista admirado por Picasso (1881-1973), Matisse (1869-1954),
Kandinsky (1866-1944) e outros, o universo naïf se ampliou (...) por
onde passou, foi adotado e angariou entusiastas ingênuos e hábeis
comerciantes, intelectuais de vanguarda e leigos apaixonados. (Klein,
2004, p.9)

Ao pincelar o universo da pintura naïf, Filkelstein enfatiza o caráter popular e
autodidata do estilo, fortemente marcado pelo uso das cores planas, freqüentemente
vermelho, amarelo e azul (embora o uso destas cores seja um elemento facilmente
recorrente, mas não uma regra de definição):

A pintura naïf, realizada por autodidatas dotados de um tino
plástico natural e sem as delimitações da arte acadêmica ou outras, tem
como característica a total liberdade de criar.
Ingênuos, puros, livres e sem compromissos, espontâneos,
sonhadores, críticos, delatores e poetas, os naïfs buscam, em geral, no
âmago de suas emoções, a forma e a cor para recobrir o suporte da sua
arte. Tendo como intenção prioritária, expressar o que sentem.
(...) os naïfs relatam através de seus pincéis, o etéreo mundo dos
sonhos e desejos, as lendas, “causos” e tradições populares, por vezes
delatando também, quando necessário, a crueldade do ser humano.
(Filkelstein, 2004, p.11)

Laferrière diz que sua escrita, assim como na pintura naïf, em que não há
ponto de fuga nos quadros (visto que as tintas são planas na maioria deles e, por isto
mesmo, é o quadro que penetraria no observador, e não o observador no quadro),
invade o leitor:
Os pintores haitianos me deram minha maior lição estética. E é
verdade que, quando escrevo, tento fazer como eles, isto é, tento
intoxicar o leitor de maneira que ele não possa pensar em um outro
universo além daquele que lhe proponho. Eu o invado. (...) Quando você
está diante de um bom quadro primitivo (adoro a palavra primitivo), o
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universo que lhe é proposto não é um universo de análise (...)34
(Laferrière, 2000, p.104)

Ao procurar definir seu universo de escrita, o autor aponta o quadro de,
Matisse 35, Grand Intérieur rouge, como uma obra em adequação com seu trabalho:

Grand Intérieur rouge, de Henri Matisse

34

Tradução minha: “Les peintres primitifs haïtiens m’ont donné ma plus grande leçon esthétique. Et c’est
vrai que, quand j’écris, je tente de faire comme eux, c’est-à-dire que j’essaie d’intoxiquer le lecteur de
façon qu’il ne puisse penser à un autre univers que celui que je lui propose. Je l’envahis. (…) Quand vous
êtes devant un bon tableau primitif (j’adore le mot primitif), l’univers qui vous est proposé n’est pas un
univers d’analyse (…)”.
35

Henri Matisse é um dos principais nomes do Fauvismo ou Fovismo. O movimento tem como
algumas características significantes a simplificação das formas, o estudo do uso das cores e uma
elevada redução do nível de graduação das cores utilizadas. O Fauvismo procura criar seguindo os
impulsos do instinto e as sensações primárias; a cor pura deve ser exaltada, como saem das bisnagas e
o colorido “brutal” é realçado na pintura por manchas largas, formando grandes planos.
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E explica o porquê de sua escolha :
Força, alegria e vivacidade das cores. Eu teria gostado de viver
num tal universo. (...) Uma tal sexualidade! Uma tal vitalidade! (...) E
estes quadros no interior do grande quadro. Tudo isto é muito próximo
de mim. Gosto de descrever meus livros no interior do livro que estou
escrevendo. Como um desejo de engolir seu próprio universo. Não moro
mais em meu universo. É ele quem mora em mim. (...) Com suas cores
vivas (preto, amarelo, vermelho, azul) e sua ausência de profundidade,
este quadro “primitivo” me parece na linhagem dos grandes pintores
haitianos.36 (Laferrière, 2000, p.105)

Em outro de seus romances, Pays sans chapeau, o próprio autor se declara
um “écrivain primitif” ao dizer:

Escrevo a céu aberto no meio das árvores, das pessoas, dos
gritos, dos choros (...) em torno de mim, tudo vai tão lentamente. (...)
Dir-se-ía um pintor primitivo. É isto, encontrei. Eu sou um escritor
primitivo.37 (Laferrière, 1999, p.11-13)

O estilo naïf aparece também na linguagem “ingênua” e oral empregada por
Laferrière, como vimos, com frases curtas e elípticas, que procuram dar ao seu texto
em L’Odeur du café um estilo intenso e fluido como cores alegres numa paisagem
simples de céu azul, mar, e pés vagarosos: “o farniente, o interior, as ruas
ensolaradas e vazias, pessoas tomando um café sob uma mangueira por volta das
duas horas da tarde, o mar turquesa do Caribe, uma arte de viver que ainda mora em

36

Tradução minha: “Force, joie et vivacité des couleurs. J’aurais aimé vivre dans un tel univers. (…)
Une telle sexualité! Une telle vitalité! (…) Et ces tableaux à l’intérieur du grand tableau. Tout cela
m’est très proche. J’aime décrire les livres à l’intérieur du livre que je suis en train d’écrire. Comme
un désir d’avaler son propre univers. Je n’habite plus dans mon univers. C’est lui qui m’habite. (…)
Avec ses couleurs vives (noir, jaune, rouge, bleu) et son absence de profondeur, ce tableau
« primitif » me semble dans la lignée des grands peintres haïtiens.”
37
“J’écris à ciel ouvert au milieu des arbres, des gens, des cris, des pleurs (...) autour de moi, tout va
si lentement. On dirait un peintre primitif. Voilà, c’est ça, j’ai trouvé. Je suis un peintre primitif.”
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mim. A infância!”38 (Laferrière, 2000, p.74). Vejamos a título exemplificativo as
capas de duas editoras, que procuraram reempregar características da pintura naïf
para suas publicações de L’Odeur du café:
Éditions VLB, 1991,
Prix Carbet de la Caraïbe39 1991.

38

Tradução minha: “le farniente, la province, les rues ensoleillées et vides, des gens en train de boire
du café sous un manguier vers deux heures de l’après-midi, la mer tourquoise de la Caraïbe, un art de
vivre qui m’habite encore. L’enfance, quoi!”.
39
Em 1991, L’Odeur du café recebeu o Prix Carbet de la Caraïbe; criado em 1990, o Prix Carbet de
la Caraïbe recompensa e promove uma obra literária de reflexão ou de ficção, ilustrando a
diversidade da região do Caribe. O Prix Carbet contribui assim à abertura das culturas e das
sensibilidades e às trocas entre os indivíduos, favorecendo o conhecimento do imaginário dos povos
em sua diversidade, através da pluralidade das expressões artísticas.
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Éditeur Typo, 2005

2.2.4. Onde está a língua crioula?
Em L’Odeur du café, predomina a (re)construção de uma infância feliz, em
que não aparecem explicitamente conflitos ou lacunas referentes a uma identidade
social, lingüística ou conceitual. Em momento nenhum da narrativa se fala sobre a
existência de outra(s) língua(s) local(ais), como o crioulo, além da língua francesa
(oficial), nem de possíveis conflitos lingüísticos ou culturais. Não aparece na
narrativa um questionamento cultural ou histórico em relação às possíveis feridas de
um país portador de uma história de colonização e independência da metrópole
francesa. Primeiramente, o escritor diz não carregar nenhuma herança colonial, pelo
fato da sociedade haitiana ter, com a independência, realizado seu acerto de contas
com a França:
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É preciso se lembrar que o Haiti é um país ainda muito
orgulhoso por ter sido a primeira república negra do mundo. (...) Todos
os haitianos (...) sabem que jogamos os franceses no mar para nos
tornarmos uma nação independente no 1o de janeiro de 1804. (...) Não
sinto esta dor constante, este sentimento de impotência, que constato nos
outros Negros quando estão diante de um Branco. (...) Devo muito à
sociedade haitiana por ter acertado, bem antes que eu viesse ao mundo,
um certo número de questões que ainda continuam ardentes para
outros.40 (Laferrière, 2000, p.26-27)

Em segundo lugar, referente à língua crioula, que não aparece explicitamente
no livro, o autor afirma que

L’Odeur du café é um livro escrito em crioulo. Quando enviei o
manuscrito a meu editor, ele me fez observar um fato bem estranho. Se
ele compreendia todas as palavras, ele tinha, às vezes, dificuldade para
entender o sentido de algumas frases. Retomei imediatamente o
manuscrito para terminar descobrindo que era a sintaxe do crioulo. De
uma certa maneira, era praticamente impossível escrever um livro que
conta minha infância em Petit-Goâve numa outra língua além do
crioulo. Eu o escrevi em francês, porque a maioria de meus leitores só lê
francês. Mas o livro todo estava mergulhado numa cultura haitiana de
que o crioulo é a espinha dorsal. Retomei o manuscrito a fim de
restabelecer o texto em francês.41 (Laferrière, 2000, p.180)

40

Tradução minha: “Il faut se rappeler que Haïti est un pays encore très fier d’avoir été la première
république nègre du monde. Tous les Haïtiens (…) savent qu’on a jeté les Français à la mer pour
devenir une nation indépendante le 1er janvier 1804. Je ne ressens pas cette douleur constante, ce
sentiment d’impuissance, que je constate chez les autres Noirs quand ils sont en face d’un Blanc. (…)
Je dois beaucoup à la société haïtienne d’avoir réglé bien avant que je ne vienne au monde un certain
nombre de questions qui restent encore brûlantes pour d’autres.”
41
Tradução minha: “L’Odeur du café est un livre écrit en créole. Quand j’ai envoyé le manuscrit à
mon éditeur, celui-ci m’a fait remarquer un fait assez étrange. S’il comprenait tous les mots, il peinait
quelquefois à comprendre le sens de certaines phrases. J’ai repris tout de suite le manuscrit pour finir
par découvrir que c’était la syntaxe du créole. D’une certaine façon, il était pratiquement impossible
d’écrire un livre qui raconte mon enfance à Petit-Goâve dans une langue autre que le créole. Je l’ai
écrit en français. Mais tout le livre se trouvait baigné dans une culture haïtienne don’t le créole est
l’épine dorsale. J’ai repris le manuscrit afin de rétablir le texte en français.”
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O depoimento do autor confirma o que Vitiello observa como um caráter de
intermediação da língua francesa, para “traduzir” o imaginário híbrido de escritores
que, como Laferrière, encontram-se entre dois (ou mais) espaços, o haitiano e o do
Quebec:

O francês se faz língua intermediária, habitada por outras
culturas, de referendos diversos (...) Entretanto, mesmo se o francês
serviu para resistir-se frente à ameaça da hegemonia do inglês nos dois
espaços, haitiano e do Quebec (...), ele evoca também os traços
coloniais contra os quais o crioulo se forjou. O duplo aspecto político
do francês é neutralizado e a língua reinventada para tornar-se (...) uma
“bi-língua”, isto é, uma língua traduzida nela mesma, trabalhada,
dobrada, deslocada e de que se pode apropriar-se para fazê-la exprimir
um espaço referencial ao qual ela não se destinava ou ao qual não a
destinavam.42 (Vitiello, 1996, p.351)

Vistos detalhadamente a estruturação e os aspectos biográficos do autor,
pertinentes para a construção de L’Odeur du café, vejamos agora o trabalho
metodológico em sala de aula de FLE com a obra.

42

Tradução minha: “Le français se fait langue intermédiaire, habitée par des cultures autres, aux
référents divers (…) Cependant, même si le français a servi à résister face à la menace d’hégémonie
de l’anglais dans les deux espaces, haïtien et québécois (…), il évoque aussi les traces coloniales
contre lesquelles le créole s’est forgé. Le double aspect politique du français est neutralisé et la
langue réinventée pour devenir (…) une “bi-langue”, c’est-à-dire une langue traduite en elle-même,
travaillée, pliée, détournée et que l’on peut s’approprier pour lui faire exprimer un espace référentiel
auquel elle ne se destinait pas ou auquel on ne la destinait pas.”
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CAPÍTULO 3

A LEITURA LITERÁRIA EM SALA DE
AULA DE LÍNGUA ESTRANGEIRA
_____________________________________
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1.

Por uma competência simbólica
Observamos no capítulo 1 que vários teóricos em didática de línguas

defendem o trabalho com o texto literário no campo das línguas estrangeiras, seja
vendo-o como “um lugar de aprendizagem no qual os estudantes podem explorar
todos os possíveis” (Besse, 1982), o que o remete a um objeto de apreciação
estética, seja como um corpus privilegiado para a apropriação de um patrimônio
cultural (Séoud, 1997). O que outros pesquisadores no Canadá e nos Estados
Unidos, como Monique Lebrun, Jocelyne Giasson e Claire Kramsch, evidenciam
mais claramente sobre o tema é a necessidade de buscar-se na aprendizagem de
línguas “a manipulação do sistema simbólico, que permite com que se vá além da
denotação” (Lebrun, 2007, p.19) no trabalho em língua estrangeira. A este respeito,
Kramsch, ao criticar os limites da abordagem comunicativa no manuseio de um
sistema mais complexo que exceda os limites da pura comunicação (como vimos
na citação da autora no item 2.1 deste capítulo), diz que
Aprendizes de língua não são apenas comunicadores e
solucionadores de problemas, mas pessoas inteiras, com corações,
corpos e mentes, com memórias, fantasias, lealdades, identidades.
Formas simbólicas não são somente itens de vocabulário ou estratégias
de comunicação, mas experiências incorporadas (...) A competência
simbólica não condiz com a habilidade de exprimir-se, interpretar e
negociar significados num diálogo com outros, mas enriquece e ancora
isto à habilidade de produzir e intercambiar bens simbólicos no
complexo contexto global em que vivemos hoje.
A competência simbólica deve ser alimentada por uma
imaginação literária (...) Através da literatura, eles [os aprendizes]
podem aprender o completo potencial de construção do sentido da
língua.43 (Kramsch, 2006, p.251)

43

Tradução minha: “Language learners are not just communicators and problem solvers, but whole
persons with hearts, bodies, and minds, with memories, fantasies, loyalties, identities. Symbolic
forms are not just items of vocabulary or communication strategies, but embodied experiences (…)
Symbolic competence does not do away with the ability to express, interpret, and negociate meanings
in dialogue with others, but enriches it and embeds it into the ability to produce and exchange
symbolic goods in the complex global context in which we live today. Symbolic competence has to
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Kramsch aponta ainda que a competência simbólica possui três componentes
principais: a produção da complexidade, a tolerância diante da ambigüidade, visto
que o texto literário é intrinsecamente polissêmico, e a apreciação estética da forma
como portadora de sentidos, ou seja, o próprio trabalho com a língua no texto
literário.
Marc Souchon (2003) ressalta como a leitura realizada de maneira quase
automática em sala de aula está geralmente muito aquém do trabalho de reflexão que
ela exige:

Em termos de comunicação, a leitura em aula é sem nenhuma dúvida uma
das atividades linguageiras das mais distanciadas do que é efetivamente quando é
“realizada em situação”. A leitura em aula é com freqüência apenas uma simulação
muito fortemente guiada do que poderia ser esta leitura para o aluno se um dia ele
a realizasse ele mesmo, por iniciativa própria. (Souchon, 2003, p.98)

Para Souchon, não se lê um texto em sala de aula, isto é, analisa-se um texto,
trabalha-se sobre ele, comenta-se um texto, mas em geral não se realiza efetivamente
uma leitura, pois a atividade de leitura em si exige reflexão, recuo e tempo. O autor
insiste ainda sobre o interesse de “confrontar-se o aluno à leitura de textos ‘longos’,
ultrapassando o formato dos extratos normalmente estudados em aula.” (Souchon,
2003, p.102)
Para conduzir, portanto, os alunos a manusear o rico potencial lingüístico de
construção de sentidos do texto literário, em especial de uma obra literária integral,
conforme é proposto dentro de nosso quadro de pesquisa, faz-se imperativo
colocarmos a pergunta sobre qual metodologia seria mais adequada para trabalhar-se
com a complexidade do texto literário num contexto específico: o de ensino de
língua estrangeira (e da leitura em língua estrangeira que, como já vimos, traz novas
implicações e desafios à tarefa), aproveitando o melhor possível a sala de aula, com
suas limitações de espaço e de tempo.

be nourish by a literary imagination (…) Through literature, they can learn the full meaning making
potential of language.”
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2.

A entrada do texto literário em sala de aula de língua estrangeira

Mencionamos no primeiro item do capítulo 1 que o ensino de literatura
constitui em si mesmo uma questão polêmica de práticas diversas. Collès e Lebrun
(2007, p.9) indicam que no caso da França “o estudo dos textos repousa, antes de
mais nada, sobre o conhecimento das grandes correntes, gêneros e autores da
literatura francesa”. Esta perspectiva de estudos literários não é capaz de abranger,
por exemplo, o caso dos autores migrantes e de grande parte da literatura dita ainda
francófona, pois tratam-se de casos que não se enquadram numa classificação formal
e solidificada de tipologias.
Ao considerar a leitura literária em contexto escolar, Jover (2006), retomando
Séoud, observa uma “vontade ‘cientificista’” no trabalho com o texto literário em
grande parte das obras referentes à didática da língua francesa. A autora nota “uma
prioridade das tipologias, axiologia das classificações em detrimento do próprio
texto”44 (Jover, 2006, p.94), o que retoma a perspectiva apontada por Lebrun no
contexto francês e não resolve nosso “impasse” metodológico.
Num contexto escolar de língua estrangeira, acreditamos ser essencialmente
importante investigar os processos de recepção do texto literário pelos alunos. É
necessário que o aluno, antes de mais nada, leia, ou seja, que se observe sua leitura
pessoal ao invés de inventariarem-se classificações e/ou tentativas de reemprego de
teorias lingüísticas, por exemplo semióticas, como acerca da estrutura de uma
narrativa, ou pragmáticas, acerca da relação dos signos com seus usuários. Em
segundo lugar, que ele verbalize sua leitura para poder, a partir de então, haver a
possibilidade de discussão acerca das representações e construção do(s) sentido(s)
realizadas. Neste ponto, cabe considerar o horizonte de expectativa do público, ou
como vimos com Jauss (1978), o “efeito produzido”, a recepção, “a experiência que
os leitores fazem primeiramente das obras”. O aluno precisa ter o direito de entrar
no jogo do texto, no sentido que Iser (2002) dá ao termo, de construir sua

44

Algumas das obras citadas pela autora como exemplos desta postura são: Lecture des récits: pour
une approche sémio-linguistique du texte littéraire, de Ali Bouacha e Denis Bertrand, Discours et
enseignement du français, de Jean Peytard e Sophie Moirand, Littérature et classe de langue, de Jean
Peytard e Pragmatique pour le discours littéraire, de Dominique Maingueneau. Observação: todas
datam dos últimos vinte anos.
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experiência simbólica a partir da polissemia e da experiência estética. Se guiamos a
leitura dos alunos desde o início com o olhar especialista de uma análise de crítica
literária eliminamos, ou pelo menos reduzimos muito, as possibilidades de um aluno
não-especialista chegar à fruição do texto de que Barthes (2006) fala, e,
conseqüentemente, de desenvolver uma considerável competência simbólica em
língua estrangeira, de tolerar e lidar com a ambigüidade e de habituar-se a
ultrapassar a esfera denotativa da língua.
Para colocarmos em prática esta perspectiva, consideraremos a indicação de
Lebrun, que ressalta que uma abordagem produtiva de uma literatura não-canônica
passa pela resposta, isto é, a teoria da resposta do leitor, ou reader-response,
grandemente em voga nas teorias e práticas educacionais nos Estados Unidos. O
desenvolvimento da reader-response no contexto norte-americano deve-se
grandemente aos trabalhos pioneiros de Louise Rosenblatt, cujos artigos e ensaios
foram originalmente publicados ao longo de mais de seis décadas, de 1936 a 1999.
Baseando-se na filosofia pragmática, Rosenblatt vê como central a relação gerada
entre texto e leitor, sob uma perspectiva transacional (a autora prefere o termo
transacional a interacional):

Para Rosenblatt, as diferenças fundamentais entre as teorias da
resposta transacional e interacional são ambas claras e significativas.
Uma abordagem interacional enfatiza o processamento da informação,
o que repousa sobre uma metáfora mecânica e conserva uma visão
mecanicista do leitor como um observador passivo, aquele que descobre
significados fixos contidos no texto. A teoria transacional de leitura de
Rosenblatt, por outro lado, sugere uma experiência de qualquer forma
vivida pessoalmente com o texto, assim como o papel ativo do leitor na
construção do sentido, fazendo, desta forma, inevitavelmente, múltiplas
e divergentes interpretações do texto.45 (Connell, 2008, p.112)
45

Tradução minha: “For Rosenblatt, the fundamental differences between transactional and
interactional response theories are both clear and significant. An interactional approach emphasizes
information processing, which rests upon a more mechanical metaphor and retains a mechanist view
of the reader as a passive observer, one who discovers fixed meanings contained within the text.
Rosenblatt’s transactional theory of reading, on the other hand, suggests a personal, lived-though
experience with the text as well as the reader’s active role in constructing meaning, thus making
multiple and divergent interpretations of the text inevitable.”
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Reteremos da perspectiva de Rosenblatt não necessariamente a distinção
entre interação e transação, mas sim a ênfase sobre a necessidade de uma
experiência pessoal da leitura literária que exige uma postura ativa por parte do
leitor. Para entender mais profundamente o porquê da insistência sobre o termo
transacional por parte da autora, é necessário ver também em que contexto ocorre a
construção dessas interpretações “múltiplas e divergentes”. Primeiramente,
Rosenblatt sempre enfatizou a experiência estética através da leitura do texto
literário, ou seja, a literatura como “um meio de prazer e de sutileza de raciocínio
mais do que um objeto de estudo acadêmico”46. (Connel, 2008, p.114) Neste sentido,
Giasson (2003, p.15), retomando dentre outros Rosenblatt, considera a leitura em
duas perspectivas, que não são incompatíveis, podendo até mesmo ocorrer numa
mesma situação de leitura, em escalas diferentes: a leitura utilitária, voltada
prioritariamente para a aquisição de conhecimento, e a leitura estética, em que o
leitor “focaliza sua atenção sobre as emoções e os sentimentos suscitados pelas
experiências relatadas no texto, quando visualiza as cenas, sente as emoções do
personagem e reage aos eventos, sua posição é estética.” Podemos dizer que, no
primeiro caso, o leitor mantém uma postura preferencialmente objetiva diante do
objeto de leitura; no segundo, ele envolve-se afetivamente, deixando-se levar pelas
“atitudes, os sentimentos que suscitam as palavras” (Giasson, 2003). Rosenblatt
especifica o efeito estético da leitura do texto literário dizendo que:

Uma paráfrase ou um resumo de um texto de biologia ou uma
simplificação da linguagem técnica de uma lei pode ser tão útil quanto o
original. Uma outra pessoa pode ler o jornal ou um trabalho científico
para nós e resumí-lo de uma forma aceitável.
Ninguém, entretanto, pode ler um poema para nós. (...) o leitor
deve ter a experiência, deve “vivenciar” o que está sendo criado
durante a leitura. (...) Uma motivação estética requererá do leitor que
ele direcione mais atenção aos aspectos afetivos. Desta mistura de
sensações, sentimentos, imagens e idéias estrutura-se a experiência

46

Tradução minha: “a medium of enjoyment and insight rather than an object of academic study”.
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estética que constitui a história ou poema ou peça.47 (Rosenblatt, 1995,
p.32-33)

Além de enfatizar, portanto, a leitura literária como uma experiência estética,
Rosenblatt vê a sala de aula como um espaço para a discussão das interpretações dos
vários leitores, que têm diferentes histórias culturais, lingüísticas, sociais e pessoais,
e, assim, também como um espaço de formação de cidadãos críticos, pois

O processo de esclarecimento e ampliação do sentido fornece
aos estudantes oportunidades de refletir mais criticamente sobre sua
construção de sentido, assim como apreciar outros pontos de vista que
diferem do deles. Para Rosenblatt, acolher este tipo de abordagem
crítica para todos os escritos, não importando seu ponto de vista,
ajudará cidadãos em uma sociedade diversa a pensar criticamente sobre
idéias que competem.48 (Connell, 2008, p.119)

Para isto, a autora considera também o ambiente que se necessita criar no
espaço da sala de aula: um ambiente confiável, “em que os estudantes sintam-se
confortáveis expressando seus pontos de vista abertamente e engajando-se em
discussões com o professor e os colegas”49. (Connell, 2008, p.114) Neste contexto,
cabe pensar-se também em qual seria o papel do professor durante as discussões em
sala de aula; uma concepção bastante corrente atualmente dentre os teóricos na área
do Francês Língua Estrangeira é o do professor animador50. A este respeito, o
47

Tradução minha: “A paraphrase or a summary of a biology text or a rephrasing of the technical
language of a law may be quite as useful as the original. Someone else can read the newspaper or a
scientific work for us and summarize is acceptably. / No one, however, can read a poem for us. (…)
the reader must have the experience, must “live through” what is being created during the reading.
(…) An aesthetic purpose will require the reader to direct more attention to the affective aspects.
From this mixture of sensations, feelings, images, and ideas is structured the experience that
constitues the story or poem or play.”
48
Tradução minha: “The process of clarifying and broadening meaning provides students with
opportunities to reflect more critically on their own meaning making as well as to appreciate other
views that differ from their own. For Rosenblatt, fostering this kind of critical approach to all
writings, no matter what their point of view, will help citizens in a diverse society to think critically
about competing ideas.”
49
Tradução minha: “where students feel comfortable expressing their views freely and engaging in
discussions with the teacher and fellow students”.
50
O termo em francês é “animateur”. Em português “animador” não abrange a dimensão que
gostaríamos de manter para a palavra; mesmo em francês, alguns especialistas da área de didática
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professor é visto como uma referência solidária, que favorece a interação do grupo;
segundo Christine Tagliante, o professor animador das turmas

participa dos trabalhos de cada sub-grupo, circula na sala de
aula, oferece sua ajuda aqui, reexplica os enunciados mais adiante,
encoraja, induz as pistas de reflexão, felicita. Sua maneira de ser, seu
discurso, são diferentes; nesta relação, ele faz (quase) parte do grupo.51
(Tagliante, 2006, p.28)

Esta postura do professor, associada a elementos da teoria da resposta do
leitor no tratamento de um corpus polissêmico como o texto literário, podem ajudar
o aluno a superar eventuais lacunas de um ensino de língua estrangeira
excessivamente voltado para a comunicação, como ocorre no contexto atual, e que
nem sempre leva em conta aspectos subjetivos e dificuldades pessoais dos alunos,
conforme aponta Lebrun:

A abordagem comunicativa não considera o fato de que o aluno
de língua estrangeira pode reagir nervosamente quando lê, fala ou
escreve; pois não está seguro quanto à própria habilidade. É necessário
encorajá-lo, fazendo-o, entretanto, agir, mostrando a ele que suas
percepções são bem vindas e que lhe serão úteis na construção das
aprendizagens futuras. Isso fará com que ele desenvolva o gosto pelas
línguas,

criando

aprendizagem:

uma

motivação

receptividade

mental

intrínseca
e

com

emotiva,

relação

à

auto-estima,

flexibilidade cognitiva, articulação intelectual, empatia face ao outro. A
pedagogia da resposta é, pois, uma forma de humanizar e socializar a
sala de aula. (Lebrun, 2007, p.24)

preferem “metteur en scène”, que seria um diretor de um evento freqüentemente cinematográfico ou
teatral. Preferiríamos, portanto, o termo de “diretor” ou “organizador”. Entretanto, para mantermos
uma tradução mais próxima, usaremos “animador”.
51
Tradução minha: “il participe aux travaux de chaque sous-groupe, circule dans la classe, apporte
son aide ici, réexplique les consignes plus loin, encourage, infléchit les pistes de réflexion, félicite. Sa
façon d’être, son discours sont différents; dans cette relation, il fait (presque) partie du groupe.”
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Certamente, todas estas considerações nos levam a buscar ceder espaço à
palavra dos alunos e a encorajá-los a compreender melhor a pluralidade de um texto
literário, assim como a si mesmos. No entanto, resta ainda a questão sobre como
introduzir significativamente uma narrativa em sala de aula. Collès e Lebrun (2007)
pensam detalhadamente numa seqüência de etapas de exploração do texto literário
neste contexto: primeiramente, a contextualização de um extrato em relação à obra,
com a possibilidade de uma sensibilização feita com outros suportes; em segundo
lugar, explicações referenciais quanto à leitura; em terceiro, a leitura do texto com
uma pergunta geral (ou aberta); em quarto, a análise do texto por seções, com a
sensibilização a elementos culturais, eventuais comparações com o contexto cultural
do aluno (os autores propõem perguntas como “Você acha as atitudes do herói
simpáticas?”, “Você teria pensado como ele?”, “Este texto lhe faz lembrar um
outro? Ou um filme?”); por último, exercícios diversos de pós-leitura, como
dramatizações ou pesquisas sobre o autor, a obra, a comunidade cultural de que se
fala, outros textos a serem colocados em paralelo e mesmo reescrituras.
O que Collès e Lebrun propõem, portanto, é a integração de aprendizagens a
partir da experiência com o texto literário, para a exploração de seus potenciais e
ampliação de sentidos. Acreditamos que a primeira etapa, a de contextualização, é,
na verdade, um momento bastante importante para criar-se o interesse no aluno pela
leitura proposta. É um momento em que sua atenção é mobilizada para gerar sua
motivação (ou não) por uma leitura literária. Por isto mesmo, é necessário que o
professor reúna extratos significativos e pertinentes da obra, passíveis de abrirem o
caminho para a construção da Torre de Babel da leitura literária. Nesta etapa, Collès
e Lebrun indicam que o professor pode (ou não) fazer uso de uma música ou uma
imagem para a contextualização, mas, em realidade, não se trata de algo
imprescindível, pois é a leitura em si o que nos importa aqui. Na etapa seguinte, os
autores aconselham que as explicações referenciais sejam reduzidas ao essencial; de
fato, se se fornecem explicações excessivas ou que explicam demasiadamente a
obra, reduz-se o processo de manipulação do texto literário pelo aluno e,
conseqüentemente, a pluralidade de sentidos que este possa encontrar (e discutir
com os colegas). Em seguida, acreditamos que a leitura do texto com questões mais
abertas (passadas as etapas iniciais de entrada do texto, digamos que quando este já
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começa a fluir) constitui um importante meio de elaboração, reformulação e
confirmação de hipóteses e interpretações; por conseqüência, de enriquecimento
discussões em aula e mesmo da necessidade de releituras. Para este processo, a
leitura por seções faz-se indispensável; não podemos esquecer que temos,
geralmente, um tempo limitado de convivência com um grupo de alunos,
provavelmente um extenso programa de conteúdo lingüístico (e espera-se que
também cultural) a ser cumprido e, dentro de tudo isto, queremos ajudá-los a
desenvolverem também uma competência simbólica; provavelmente haverá leitores
mais hábeis e leitores menos hábeis, o que é perfeitamente normal, pois uma sala de
língua estrangeira é composta pela heterogeneidade, mas nosso objetivo é que todos
os leitores desenvolvam uma competência e gerenciamento satisfatórios dos
processos de leitura e, assim, cheguem à fruição do texto. Desta forma, a leitura por
seções de uma obra, favorece que os alunos tenham tempo para ler, reler se
necessário, e discutir entre si suas leituras, o que possibilita também que leitores
menos hábeis possam desenvolver uma flexibilidade cognitiva e não perderem sua
auto-estima achando que outros podem avançar muito mais rapidamente na leitura.
Os exercícios de pós-leitura de uma narrativa também constituem momentos
interessantes de apropriação do texto lido e exploração dos componentes
interculturais; servem , na verdade, como desdobramentos da construção de sentidos,
que podem ser feitos criativamente com o auxílio de habilidades de produção escrita
e oral, que integram o leque de competências a serem desenvolvidas em língua
estrangeira:

(...) é necessário abordá-las [as narrativas] por meio de outros
métodos, entre eles, o de uma explicação de texto renovada (...) que
possa aliar o estudo do contexto, o trabalho em ateliês de diferentes
tipos, a dramatização de cenas do romance por exemplo, e exercícios de
produção escrita concebidos como desdobramento da leitura. (Lebrun
2007, p.21)

Giasson acrescenta a este respeito que:
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Assim, um professor que faz perguntas somente sobre o conteúdo
do texto levará os alunos a adotar uma posição utilitarista para todos os
tipos de texto. É preciso, ao contrário, conservar aos textos literários
sua função verdadeira, que é de suscitar uma “experiência” no leitor, o
que exige uma leitura de tipo estética. (Giasson, 2003, p.17)

3.

Descrição das etapas do trabalho de campo com L’Odeur du café

Neste item, procuramos descrever detalhadamente as etapas da experiência
em sala de aula com a narrativa de infância L’Odeur du café, para retraçar as pistas
metodológicas que direcionaram nosso trabalho de campo, mas não comentaremos
ainda os resultados e experiências obtidos, pois estes aspectos constituirão o
conteúdo do próximo capítulo, que será dedicado a analisar a coleta de dados.

3.1. O perfil do grupo

A experiência foi realizada no primeiro semestre de 2007, no Curso ExtraCurricular de Francês da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas
(FFLCH) da Universidade de São Paulo (USP). Este é um curso do Serviço de
Cultura e Extensão Universitária da FFLCH/USP, que tem como objetivo
desenvolver habilidades orais e escritas em língua francesa em situações cotidianas e
cujo programa conta com sete níveis de aprendizado da língua. As turmas contam
com até vinte alunos por sala e são compostas por um público bastante heterogêneo,
tanto da comunidade USP (graduandos e pós-graduandos da FFLCH, alunos de
graduação em Francês da FFLCH, monitores bolsistas e estagiários da FFLCH,
docentes e funcionários da FFLCH, além de graduandos e de pós-graduandos de
outras faculdades ou institutos dentro da USP), quanto outros interessados
(professores ativos da rede pública, e no caso de estes terem mais de sessenta anos
podem beneficiar-se de um maior desconto sobre os valores totais do curso, e
interessados em geral com ensino médio completo).
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No caso do grupo específico com que trabalhamos aqui, trata-se de alunos do
nível IV, que iniciaram o semestre já tendo aproximadamente 130h de aprendizagem
de francês. O material didático obrigatório utilizado no semestre correspondia a um
manual de FLE (livro 152, dividido em quatro módulos, dos quais deveria ser usado
o último) e o caderno de exercícios correspondente ao livro. O trabalho com o livro
de leitura, L’Odeur du café, era algo adicional ao conteúdo obrigatório do semestre
e, por isto, deveria ser inserido no cronograma, juntamente com todas as outras
atividades do curso de língua, o que nos obrigou a fazer uma rigorosa organização
do tempo, para aproveitar-se o melhor possível em sala de aula a experiência de uma
leitura literária. Logo abaixo, temos a tabela que indica o perfil bastante heterogêneo
dos alunos integrantes do grupo; por uma questão de preservação de suas
identidades, não serão fornecidos seus nomes, mas somente siglas, pelas quais eles
serão tratados no capítulo seguinte desta pesquisa. Cabe dizer que não houve
nenhuma desistência ao longo do semestre e todos leram integralmente a narrativa
proposta. Vejamos a tabela:
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Sigla

Idade

Formação

Sexo

A1

75

M

A2

59

A3
A4
A5
A6

65
26
28
37

A7
A8
A9

20
19
85

A10
A11
A12
A13
A14

19
62
70
62
63

Graduação em Ciências Sociais e
Mestrado em Administração.
Doutorado em Psicopedagogia e
doutorando em Literatura Portuguesa.
Eletrotécnico (2º grau).
Graduação em Arquitetura.
Cursando Arquitetura e Urbanismo.
Graduação em Letras/espanhol. Mestrado
em Literatura Hispano-Americana.
Cursando História.
Cursando Arquitetura e Urbanismo.
US Military Academy, Cursos de Extensão
do NYO – Economia e Columbia U. –
História da Economia.
Cursando Arquitetura e Urbanismo.
Graduação em Pedagogia.
Graduação em Direito e Psicologia.
Graduação e Licenciatura em História.
Enfermagem com especialização em

M
M
F
F
F
M
F
M

F
F
F
F
F

GIRARDET, J. e PÉCHEUR, J. Campus 1- méthode de français, Paris: Clé International, 2002.
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A15

54

A16
A17

32
41

A18

63

A19
A20

21
71

Saúde Pública.
Graduação em História e em Letras
Português/armênio.
Graduação em Economia.
Graduação em Cinema, Filosofia e Letras.
Mestrado e doutorado em Letras
Clássicas.
Química Industrial – curso técnico e
Astrologia.
Cursando Letras português/francês.
Superior incompleto (em Pedagogia).

F
F
M

F
F
F

3.2. Os questionários por seções

Como vimos anteriormente, contextualizar a obra com a qual pretende-se
trabalhar a partir de alguns extratos pode ser uma boa maneira de despertar o
interesse dos alunos.53 Desta forma, apresentei aos alunos em uma aula no início do
semestre extratos (logo abaixo) que abrangiam diversas partes do livro, com um
breve questionário (na página seguinte), destinado a orientar um pouco seus
microprocessos de leitura, ajudá-los a empregar satisfatoriamente os macroprocessos
e os processos de elaboração, com a criação de imagens e as representações acerca
de suas leituras, assim como a possibilidade de estabelecer-se associações pessoais.
A seleção compreendia a introdução da narrativa (que vimos no item 2.2.1 deste
capítulo), além dos seguintes outros extratos:

Prière
Je prie, chaque soir, le petit Jésus de Prague pour qu’on retrouve Marquis sain et
sauf. Je prie aussi Notre-Dame et saint Jude, le patron des causes désespérées. Depuis le
départ de Marquis, je ne prends plus de souper. Je le vois, chaque nuit, dans mes rêves,
en train de courir. Tout le monde essaie de l’attraper, mais il nous file entre les doigts.
Des fois, on dirait un tout petit toutou. D’autres, il a l’air d’un loup affamé. Souvent, je

53

Gostaria de considerar um fato que muito me marcou ao ler Collès e Lebrun (2007): fui
apresentada aos escritos destes autores após já ter feito muitas experiências com questionários por
seções para acompanhar a leitura de meus alunos. Estava ainda numa fase em que buscava
alternativas para o trabalho de campo a ser desenvolvido nesta pesquisa e quando descobri as grandes
confluências com a metodologia descrita por estes especialistas, decidi reorganizar o que já havia
feito intuitivamente a partir destas bases prático-teóricas.
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me réveille la nuit en sursaut et j’appelle Marquis de toutes mes forces. Da me prend
dans son lit. (p.50)
Chien
Nous avons un chien, mais il est si maigre et si laid que je fais semblant de ne pas
le connaître. Il a eu un accident, et depuis, il a une drôle de démarche. On dirait qu’il
porte des chaussures à talon haut, et qu’il a adopté la démarche prudente et élégante des
vieilles dames qui reviennent de l’église. On l’appelle Marquis, mais mes amis le
surnomment « Madame la marquise ». (p.18)
La première fois
Je ne me souviens pas de la première fois où j’ai vu la mer. Peut-être une
quinzaine de jours après ma naissance. Sûrement, le premier jour où je suis sorti sur la
galerie dans les bras de ma mère. Ma mère adorait la mer. Et de notre galerie, on peut la
voir. (p.149)
Bleu
Da m’a toujours dit que si le ciel est bleu, c’est à cause de la mer. J’ai longtemps
confondu le ciel avec la mer. La mer a des poissons. Le ciel, des étoiles. Quand il pleut,
c’est la preuve que le ciel est liquide. (p.149)

Cabe dizer que os extratos não estão na ordem seqüencial em que aparecem
na narrativa, pois tratava-se de um momento de apresentação da obra e, por isto, os
alunos não tinham ainda o contexto suficiente para acompanhar a estrutura
fragmentária da narrativa e a descontinuidade temporal das cenas, como por
exemplo, saber que no extrato da página 18 o narrador tinha um cachorro que sofreu
um acidente, o mesmo que na página 50 estava desaparecido (antes de retornar
acidentado para casa) e por isto era o tema das preces do narrador. Junto com os
extratos, os alunos receberam as seguintes perguntas, que responderam em grupos de
duas ou três pessoas:

1. Où et quand le récit se passe-t-il ?
2. Citez une personne de la famille de l’auteur.
3. Pourquoi l’enfant priait-il chaque soir ? Quelles prières faisait-il ?
4. Pourquoi appelait-on son chien de « Madame la marquise » ?
5. Quand l’enfant a-t-il vu la mer pour la première fois ?
6. Pourquoi le dernier extrait est-il nommé « Bleu » ?
7. Associez quelques-uns de ces mots aux différents souvenirs racontés par l´auteur.
Expliquez pourquoi.
triste nostalgique
doux
romantique
amusant
violent
gai
sensoriel
tendre drôle
intellectuel autres: __________
8. Quelle impression/sensation avez-vous eue quand vous avez lu ces souvenirs?
9. Lequel(s) avez-vous préféré(s) et pourquoi?
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10. Choisissez un souvenir d´enfance et parlez-en à votre collègue:
un animal domestique
un lieu
un ami
un événement
une personne de la famille
autres: ________________

Quando todos os alunos já tinham o livro integralmente em mãos,
começamos a leitura por seções, ao todo seis seções, discutidas ao longo do
semestre, geralmente com intervalos que variavam de duas a três semanas entre uma
e outra. Em sala de aula, os alunos recebiam sempre um questionário (todos
presentes no Anexo 2 desta pesquisa), com o intuito de que eu pudesse orientar um
pouco seus processos cognitivos, observar os que estavam acompanhando mais ou
menos habilmente a leitura, se as interpretações eram pertinentes, e levá-los a
discutir tanto pontos simples como complexos da narrativa; as discussões eram
sempre feitas em grupos que podiam variar de três a cinco alunos. Assim, eles
esclareciam entre si tanto dúvidas lexicais que dificultavam a fruição do texto,
quanto pontos que haviam achado mais trabalhosos, além das diferentes
interpretações que encontravam às vezes para uma mesma passagem, ou até mesmo
a correção feita pelos colegas de uma interpretação errada. Na maior parte do tempo,
esforçavam-se para manter a comunicação em francês e, quando os comentários
eram excessivamente complexos, passavam à língua materna, para retomar mais
tarde o francês durante a discussão. Como nosso contexto de trabalho não favorecia
que se filmassem estas aulas, também por uma questão de se preservar a imagem dos
alunos, trabalharemos somente com os dados documentados por escrito, como os
questionários respondidos em casa e o mural coletivo, descrito no próximo item.
Paralelamente aos questionários para discussão no espaço da sala de aula, os
alunos receberam também outros três a serem respondidos por escrito em casa, os
quais descreveremos agora. Os dois primeiros correspondiam a seções da narrativa e
o último abrangia a leitura integral da obra; o primeiro correspondia às primeiras
páginas até a 61, pois desta forma abrangeríamos quase a totalidade da primeira
parte do livro, num tempo suficiente para a realização da leitura e o início das
discussões e atividades:
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1. Quelle image vous faites-vous du paysage d’Haïti?
2. Comment imaginez-vous le climat de ce pays?
3. Comment les habitants de Petit-Goâve sont-ils?
4. Citez un souvenir que vous avez aimé. Pourquoi l’avez-vous aimé?
5. Citez un souvenir que vous n’avez pas aimé. Pourquoi ne l’avez-vous pas aimé?

Este primeiro questionário foi redigido em francês, pois eu tinha a intenção
de integrá-los a outras atividades a serem realizadas posteriormente (incluindo a
elaboração do mural coletivo). As perguntas foram intencionalmente abertas
(inclusive no questionário final sobre a leitura integral da obra), para que os alunos
tivessem a chance de desenvolver mais longamente suas impressões e imagens deste
primeiro momento de leitura (anteriormente havia feito uma tentativa de lhes propor
perguntas mais fechadas, mas a maioria das respostas neste caso eram
excessivamente curtas e, por isto, não favoreciam que os alunos se expressassem
mais profundamente acerca de suas leituras).54 Vejamos os dados integrais colhidos
com este questionário (as análises dos dados serão realizadas no capítulo 4):

Tabela 1 – Questionário referente às páginas 15 a 61 do livro L’Odeur du café
Questão 1

Questão 2

Questão 3

Questão 4

Quelle image
vous faites-vous
du paysage
d’Haïti?

Comment Comment les
imaginez-vous
habitants de Petitle climat de ce Goâve sont-ils?
pays?

Citez un souvenir
que vous avez
aimé. Pourquoi
l’avez-vous aimé?

L’image que je
fais du paysage
d’Haïti est
super. Il est au
bord de la mer
de la Caraïbe –
une des régions
les plus belles
du monde.

Le climat de ce
pays est
tropical.

La figure de son
(do autor) grandpère me fait
rappeler mon
enfance,
principalement
mon père et tout ce
qu’il représentait
pour l’union et le

Aluno
A1

54

La plupart des
habitants de PetitGôave sont
pauvres mais
gentils.

Questão 5
Citez un
souvenir que
vous n’avez pas
aimé. Pourquoi
ne l’avez-vous
pas aimé?
Les ongles
(p.46-47) : cette
partie en
référence à la
mort de son
grand-père est
très bizarre.

O especialista em Francês Língua Estrangeira Marc Souchon (2003), ao relatar experiências com o
uso do diário de leitura (“journal de lecture”) para se trabalhar a recepção dos textos literários em sala
de aula, propõe que sejam apresentados enunciados abertos aos alunos como “você deve anotar de
pouco em pouco como sua leitura está progredindo (ou não está avançando). (…) anotar suas
impressões, seus sentimentos a respeito de sua leitura; como você ‘está vivendo’ esta leitura”, para
que sirvam como pistas de reflexão individual do aluno para a compreensão e verbalização do texto.
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développe-ment de
notre famille.
A2

L’image d’Haïti
est comme un
dessin de
peinture naïve.
(p. 16)

A3

Un beau
paysage, la mer,
les montagnes.
« On dirait un
dessin de peintre
naïf avec, au
loin, de grosses
montagnes
chauves et
fumantes.»
(p.16)

A4

A5

55

Le climat du
pays est chaud,
avec un soleil
rouge qui
plonge
doucement dans
la mer
tourquoise. (p.
17) La mer des
Carïbes est très
belle et
indiscutable.
Le climat plûtot
chaud.

Les habitants de
Petit-Gôave sont
tranquilles et la
petite ville est
sereine.

Haïti est une
terre de
contrastes où bat
le coeur des
Caraïbes avec
les terres
agricoles, mais
aussi les
montagnes.

Haïti a un
climat tropical
et les
températures
varient peu
d’une saison à
l’autre.
J’imagine qu’il
se ressemble
beaucoup au
Brésil.

Les habitants de
Petit-Gôave sont
très simples et
travailleurs. Mais
ils sont aussi
curieux et savent
de la vie de tout le
monde, comme
toutes les petites
villes.

Mon souvenir
d’Haïti est très

J’imagine que
le climat de ce

Les habitants de
Petit-Gôave sont

Des personnes
pauvres, bonnes,
simples.

Le souvenir que
j’ai aimé : « Elle
est arrivée dans
mon dos comme
toujours. Elle
revenait de la
messe », (p.19)
c’est elle Vava,
parce que le même
incident s’est
passé..., ça fait 42
ans ma fiancée
revenait de la
messe...
Aujourd’hui nous
sommes heureux
avec 4 filles et 5
petites-filles.* 55
J’ai aimé le
souvenir « La
mer » (p.17) parce
que c’est un
souvenir très
poétique et je me
rappelle mes
voyages aux
Caraïbes et des
moments très
agreables de ma
vie.
J’ai aimé le
souvenir « Le

O aluno explicou que, na verdade, ele tem um filho e três filhas e, quanto aos netos, um neto e
quatro netas.
56
O aluno teve a intenção de utilizar o relativo composto “dans lequel”.
57
A aluna utilizou o relativo “que” ao invés de “dans lesquelles” por não conhecer ainda em francês
os relativos compostos.

Mon triste
souvenir est la
mort du grandpère, les fleurs
roses rouges les
funérailles. (p.
45, 46 e 47) Je
n’aime pas me
souvenir du
moment dans à
lequelle*56 la
mort vient. La
souffrance de
voir les
personnes
chéries qui
partent.
Je n’ai pas aimé
le souvenir
« Un liquide
jaune » parce
qu’il me fait
penser aux
conditions
que*57 les
personnes
vivaient dans
cette époque-là.
Je n’ai pas aimé
le souvenir
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agréable. Cela
semble un
paysage chaud
et familier. Un
lieu qui met les
personnes à
l’aise.

pays est
tropical,
comme au
Brésil, peut-être
comme celui à
São Paulo.

comme les
habitants d’un
petit village. Ils ne
sont pas des
étrangers parmi
eux.

retour » (p.50-51) ,
parce que j’ai bien
aimé le personnage
du chien et j’étais
triste d’imaginer
qu’il était mort.

A6

Je ne connais
pas le paysage
d’Haïti, je peux
parler un peu de
Petit-Gôave qui
est une ville
rurale. Cette
ville vit du café,
c’est pourquoi
elle a l’odeur du
café.

J’imagine
qu’Haïti est très
chaud, parce
qu’Haïti est un
pays caribéen.

A7

Je pense que
c’est un pays
très chaud et
beau et en raison
d’être une île la
mer a une
importance
continentale.

Chaud et avec
les grandes
pluies et avec
un vent léger.

Les habitants sont
bizarres58. Une
folle, une
paysanne qui a
écarté ses jambes
pour faire pipi,
une petite fille qui
s’appelle Vava,
qui porte toujours
une robe jaune.
Tous les habitants
sont bizarres.
Je pense que c’est
une ville très
bruyante.

J’ai aimé le
souvenir de la mer
(já na p. 149) parce
qu’il est le plus
poétique. La
relation de la mer
avec le ciel est plus
charmante,
principalement la
comparaison des
poissons avec les
étoiles.
J’ai aimé le
passage où il parle
de son grand-père
et des ses
caractéristiques.

A8

Je pense que le
paysage d’Haïti
est très naturel,
avec de petites
villes, il fait
aussi chaud et
les personnes
portent des
costumes60
légers.

J’imagine
qu’Haïti est un
pays où il fait
chaud, avec
beaucoup de
soleil, un pays
tropical.

Les habitants de
Petit-Gôave sont
agréables, ils se
connaissent bien,
mais travaillent
beaucoup, le texte
montre aussi des
habitants bizarres,
comme la femme
paysanne qui a fait
pipi devant la
galerie de Da, la
femme qui a

J’aime le souvenir
« La Galerie »,
principalement la
fin, quand
j’imagine l’auteur
avec sa grandmère, qui regarde
les fourmis et qui
sent l’odeur du café
de Da et le temps
qui n’existait pas.
Je pense que c’est
très poétique.

58

« Le souffle de
vie » (p.35-36)
parce que cela
représente pour
moi le
sentiment de
supériorité des
homes sur les
femmes.
Je n’ai pas aimé
le souvenir du
chien. C’est
très long, avec
beaucoup de
détails.

Je pense qu’il
n’y a pas une
mémoire*59 que
je peux appeler
de bon* ou
mauvais*, mais
l’auteur parle
beaucoup de
chien et je
n’aime pas les
chiens.
Je n’aime pas le
souvenir « Un
liquide jaune »
(p.17), même
s’il est très
subtil, l’image
que je fais n’est
pas très belle
pour moi.

A aluna havia usado em francês a palavra “rares”, por não saber exatamente qual palavra poderia
usar para expressar a idéia de “esquisitos”.
59
Com a correção proposta ao aluno, a frase ficaria: “Il n’y a pas un seul souvenir que je trouve bon
ou mauvais.”
60
Perguntei à aluna se ela queria dizer “roupas” e ela respondeu-me que sim. A palavra correta seria
“vêtements” e não “costumes”.
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A10

J’imagine que
le pays est très
chaud et il fait
beaucoup de
soleil.

vendu des poules.
Les habitants de
Petit-Gôave se
connaissent bien et
sont agréables. Ils
travaillent
beaucoup aussi
mais ils sont, en
général, pauvres et
habitent les
régions rurales.

(p. 26)
J’ai aimé le
souvenir « Le nom
secret »
(p. 27) J’ai trouvé
très intéressant
d’avoir un nom
officiel, pour les
gens et un autre, le
vrai, qui personne
ne doit savoir.

A11

L’image d’un
paysage
tranquille, avec
de grosses
montagnes, des
cocotiers, des
animaux, des
personnes
travailleuses, un
soleil rouge, une
mer tourquoise
et un vent léger.

Le climat du
paysage
d’Haïti, je crois
qu’il est très
chaud et à
cause de cela il
pleut beaucoup
là-bas.

Les habitants sont
des personnes
simples, pauvres,
travailleurs.
« ... Ils vont pieds
nus avec un large
chapeau de paille
sur la tête... »
(p.20)

« ... Ça ne fait rien,
tu comprendras un
jour... » (p.30)62 a
dit Da à son petitfils.
J’ai aimé parce
qu’il y a autant*63
de choses que nous
ne comprenons
jamais.
Ceci m’a fait
penser beau-coup64
à propos de la vie.

A12

Un paysage très
mélancolique.
La mer
tourquoise où un
soleil rouge se
plonge !
La mer des
Caraïbes à Petit
Gôave, c’est la
principal figure
à détacher*65. Il
y a aussi les
grosses

Je pense que le
climat de ce
pays est humide
– parce que la
pluie est forte et
violente. Le ciel
clair devient
brusquement
sombre. Les
pluies viennent
vite, fortes mais
(elles) sont
brèves –

Les habitants de
Petit Gôave sont
tristes. Ils fument
un calumet que
c’est la « pipe ».
Ses vêtements sont
simples et en
cotton blanc, un
chapeau grand
qu’ils touchaient
quand ils saluaient
les personnes.

Un souvenir que
j’ai aimé, c’est le
passage quand il
arrosait les roses
avec son grandpère.

61

Je n’ai pas aimé
le souvenir
« Le souffle de
vie » (p.35),
parce que je
pense qu’il est
trop triste
d’attendre la
mort du père,
même*61 qu’il
soit très cruel et
exigeant.
« ...Une
paysanne ... a
écarté ses
jambes maigres
sous la robe
noire et un
puissant jet de
liquide jaune a
suivi le
mouvement
... » (p.17)
Je n’aime pas
parce que cela
m’a semblé
superflu.
Un souvenir
que je n’ai pas
aimé, c’est sur
la paysanne qui
urine devant la
galerie. Parce
que je pense
que c’est
vulgaire!

A frase deveria ser “bien qu’il soit”, mas a aluna ainda não estudou expressões que são seguidas de
subjuntivo em francês. Ainda assim, tentou usar uma construção próxima ao português para exprimir
um objetivo comunicativo.
62
L’Odeur du café, p. 30: « ... personne ne doit être puni deux fois pour la même faute... Tu
comprends, Vieux os ?/ - Non, Da./ - Ça ne fait rien, tu comprendras un jour... »
63
Nas correções, sugeri à aluna o uso de “tellement”: “il y a tellement de choses que nous ne
comprenons jamais”.
64
“Ceci m’a fait beaucoup penser à propos de la vie.”
65
Com as correções propostas à aluna, a frase ficaria: “La mer des Caraïbes est la figure principale à
en détacher.”
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A13

A14

A15

montagnes. Les
paysans sont
pauvres et
humbles. Les
gens croient aux
histoires et aux
légendes
incroyables.
L’image du
paysage d’Haïti
est comme une
peinture naïve
avec de grosses
montagnes
chauves et
fumantes. Il y a
une fumée noire
et épaisse. Il y a
aussi des
cocotiers et une
cour avec des
manguiers.
Les gens qui
habitent en Haïti
sont en grand
partie noirs
(d’Afrique du
Sud), ils parlent
un peu de
Français et le
repas est de la
nourriture
créole.

Je fais une
image très
poétique –
L’image où le
ciel bleu et la
mer aussi bleue
se confondent.
Haïti serait une
île très belle et
heureuse.

« Quand la
pluie s’arrête,
les gens
semblent plus
heureux ».

Il y a un vent
léger qui
soulève la
poussière de la
rue. Le ciel est
presque
toujours bleu
clair. La mer
est tourquoise.
La pluie est
forte mais
brève et donc
clair, le soleil
plus chaud.
J’imagine que
le climat est
très chaud
parce qu’il est
près de
l’Équateur. Les
gens sont très
pauvres.

Ils sont des
paysans. Les gens
habitent dans de
petites chaumières
avec une porte et
deux fenêtres. Ils
vendent du café et
sisal. Les femmes
vendent des oeufs,
des légumes, des
fruits, du lait pour
s’acheter du sel,
du sucre, du savon
ou de l’huile.
Les habitants de
Petit-Gôave
viennent des
douze sections
rurales
environnantes qui
forment le district
de Petit-Gôave. Ils
vont pieds nus
avec un large
chapeau de paille
sur la tête, les
mulets les
précèdent, chargés
de sacs de café
pour
commercialiser.
J’imagine un
Pour moi
climat chaud et apparemment ils
quand il pleut le sont heureux,
mélange entre
pauvres, mais
le ciel et la mer contents et
est total.
créatifs.

La cafétière de Da
et l’odeur du café
des Palmes. Pour
Da, c’est le paradis.
C’est une idée
naïve.

Le cauchemar
de la naine de
trente
centimètres
avec l’air
d’avoir
soixante ans.
C’est une
image qui me
fait peur. (p.36
et 37)

J’ai aimé la
philosophie de Da
sur la mort quand
son petit-fils a
demandé :
- Pourquoi on
meurt, Da ?
- Pourquoi on
dort ?
- Pour se reposer.
- Alors ?
- Alors quoi, Da ?
- La mort, c’est le
sommeil éternel.
(p.64)
Da a un grand
savoir.
J’ai préféré le
souvenir « Bleu » parce que c’est le
souvenir le plus
sensible, touchant
et poétique.
L’auteur parle de la
mer et du ciel bleu.

Je n’aime pas
les histoires des
franc-maçons
qui fréquentent
chez Gros
Simon. Je ne
crois pas au
Diable et non
plus aux
superstitions.

Quand il
raconte que
Marquis a été
renversé. Le
chien a disparu
et l’auteur a été
très triste. Parce
que je préfère
les images
poétiques et je
n’aime pas les
images tristes.
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A17

Beau.

A18

Le paysage a de
mornes, grosses
montagnes, des
bois et grandes
plantations de
café. Il y a aussi
la mer et des
plages.

A19

Je pense qu’il
n’y a pas
beaucoup
d’arbres. Les
maisons sont
grandes et
simples et il n’y
a pas non plus
beaucoup de
voitures comme
il y (en) a dans
une ville
urbaine.

Chaud, tropical,
avec du soleil et
des pluies
brèves.
C’est un pays
tropical, très
chaud et
humide. Il pleut
beaucoup.

Ils sont simples et
superstitieux.

Ce sont les
paysans qui
travaillent avec le
café. Les habitants
sont bizarres.

J’ai aimé qu’après
la pluie le ciel est
plus clair, le soleil,
plus chaud et plus
vif. La vie suit son
cours. Je pense
qu’après une forte
pluie les gens sont
plus heureuses. (p.
58)

J’imagine que
le climat
d’Haïti est
tropical : très
chaud et avec
des pluies.

Ils sont
sympathiques et
travailleurs. Je
pense aussi qu’ils
sont joyeux et
tranquilles.

J’ai aimé quand il a
parlé de la pluie,
parce que sa
description suscite
l’image d’un très
important
événement, comme
une fête où les gens
célèbrent la nature,
l’eau.

Je n’ai pas aimé
la paysanne qui
a écarté ses
jambes sous la
robe et a jetté
du liquide
jaune devant
tout le monde.
Ce n’est pas le
style d’une
dame.
Je n’ai pas aimé
le souvenir
« Mes fesses »
parce que c’est
très triste et
cruel. J’ai eu
pitié de lui.
(p.29)

O segundo questionário, referente à seção que ia da página 72 a 77, e 111 a
125 (o intervalo entre estas páginas fez parte de uma discussão oral) foi opcional e,
por este motivo, redigido em português:

1. Dentre as numerosas versões para a morte de Sylphise, qual ou quais você prefere?
Justifique explicando o(s) motivo(s). (p.62-77)
2. Quais foram suas impressões sobre o capítulo “La vie”. (p.111-113)
3. No capítulo que se chama “La nuit”, qual passagem mais chamou sua atenção? Por
quê? (p.114-125)

A escolha destas seqüências deve-se aos seguintes motivos: a primeira (p.62
a 77) refere-se a uma passagem particularmente difícil para gerenciarem-se os
processos cognitivos de leitura em língua estrangeira, pois ela mostra várias versões
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acerca de um fato curioso, a morte de uma criança no mesmo dia em que seu pai
ganhou na loteria, o que originou uma grande quantidade de versões diferentes (que
às vezes contradiziam-se) dadas pelos moradores da cidade. A segunda mostra
algumas situações típicas da pequena cidade de Petit-Gôave, como por exemplo a
briga de galos e a comparação de que um homem deveria ser forte como uma galo, o
que choca alguns leitores e, por isto, incita-os a manifestarem-se até mesmo com
julgamentos de valor. A terceira seqüência contém a alusão a alguns contos
populares haitianos, oferecendo assim um bom momento para que o leitor recorra a
seus conhecimentos de mundo, associando-os com outras histórias que já conhece.
Vejamos as respostas fornecidas pelos alunos com este questionário:

Tabela 2 – Comentários referentes à leitura das p. 62-77 e 111-125
(Os alunos haviam lido até a p. 125 quando foram colhidos os dados expostos abaixo).
Aluno

1. Dentre as numerosas
versões para a morte de
Sylphise, qual ou quais
você prefere? Justifique
explicando o(s) motivo(s).
(p.62-77)

2. Quais foram suas
impressões sobre o
capítulo “La vie”. (p.111113)

3. No capítulo que se
chama “La nuit”, qual
passagem mais chamou
sua atenção? Por quê?
(p.114-125)

A1

Gostei mais da versão de
Zina (p.70-71), porque é a
mais fantástica de todas.
Esta versão lembra
algumas cenas do filme
“O Exorcista”. Será que
M. Laferrière se baseou
neste filme para descrever
esta versão ou é mera
coincidência?

É um retrato do
subdesenvolvimento e da
ignorância. Na minha
infância, no interior de São
Paulo, fatos como esse se
repetiam constantemente.
Ainda hoje isso acontece
pelo Brasil, dependendo da
região e dos bolsões de
pobreza e machismo.66

Em 1967, passei três
meses em Manaus. Meu
trabalho, além de outras
atribuições, envolvia um
contato muito grande
com o pessoal da
empresa, onde eu agia
como consultor, com
funcionários de órgãos
governamentais e com o
pessoal de outras
empresas da cidade.
Desta forma, meu círculo
de relacionamentos era
enorme e englobava
pessoas com pouca
instrução, universitários e
profissionais com nível

66

O aluno A1 considerou ignorantes e machistas os conselhos que são dados ao menino, o autornarrador, pelo defensor da briga de galos. Segundo A1, “ele ensina como o menino deve ser homem,
forte como um galo, adulto desde criança. O moço trata o menino como um adulto. Quando fica
doente, não tem que tomar mel, essas coisas, tem que ser forte como um galo. Ah, é muito ignorante.”
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67

superior. Paulatinamente
fui me enfronhando com
a cultura dessa gente, seu
folclore e suas crenças. A
lenda que maior impacto
me causou foi a do
“boto”. Por quê? Porque
todos, absolutamente
todos, acreditavam
piamente na lenda do
“boto”, que à noite se
transforma num
cavalheiro elegante e belo
para seduzir donzelas.
Nenhuma donzela – por
nada neste mundo – se
atrevia a passear às
margens do rio Negro ao
entardecer e à noite.
Todos sabiam que os
filhos das mães solteiras
tinham um pai em
comum: o boto.
A história do estrangeiro
vestido de preto, montado
num cavalo preto (o
demônio?), que pede a
mão da donzela e na noite
de núpcias vai comê-la67,
literalmente, me fez
lembrar da lenda do boto.
A cobra que a donzela vê
é na percepção da mãe o
falo. Talvez, esta cena da
“couleuvre” seja uma
versão haitiana do boto
amazonense.
Eu prefiro a versão do
Hoje, a época da
Neste capítulo, a meu ver,
Docteur Cayemitte. É a
obediência já está dando
todas as passagens são
mais aceitável, pois sendo lugar às mudanças onde
interessantes, e muito
a versão de um médico,
nossos jovens rebeldes
importantes, uma das
ela é embasada nos
ensaiam para viver
melhores partes de
conhecimentos adquiridos liberdades mais amplas...
L’Odeur du café, todas
pelo menos de seis anos
coisas negadas no passado. chamam a atenção.
de estudos, o médico
Borno, um rapaz vestido
La couleuvre, Le Poisson

L’Odeur du café, p.115 e 116. O aluno A1 faz uma longa descrição sobre algumas de suas
experiências pessoais para justificar a relação que notou entre o conto folclórico de forte cunho
sexual “La couleuvre”, contado no récit pela avó do autor-narrador, e a lenda brasileira do boto
amazonense.
68
Tradução feita pelo próprio aluno para o extrato presente na p. 68: “Que peut-on faire face à
l’inconnu? Quand un mal ne dit pas son nom (...)”
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justifica a morte de
Sylphise como uma
doença incurável, que,
sendo ele médico, sentiase diante de tal doença
incapacitado de vencê-la.
O médico justifica que
todos os meios, testes,
exames, tudo o que
poderia ser feito em
conhecimentos de
medicina da época, foram
feitos, mas o diagnóstico
não foi concluído.
Com os conhecimentos
atuais avançados da
medicina e na vivência do
dia a dia, suponho, ser a
causa da morte de
Sylphise um tumor
maligno na cabeça.
Mas o Dr. Cayemitte
como não acertou o
diagnóstico da doença, ele
pende para o lado
sobrenatural e místico
muito apreciado e posto
em prática pela população
local para justificar “o
desconhecido”.
“Que podemos fazer face
ao desconhecido, quando
esse mal desconhecido
não se identifica (diz o
nome)”68. Vencidos e
derrotados acabamos
consentindo que o mal
(doença) siga o seu
caminho terminando com
o desfecho esperado, a
morte. E, como todos os
vencidos, nos
justificamos, é a vida, a
vida é nada, em
concordância com Da,
que sem conhecimento
acadêmico nenhum
justifica A morte é o sono
69

com características típicas
atuais de nossos jovens,
encaminhando-se
seguramente para um local
de brigas de galos... jogos.
Com certa intimidade
pergunta a Da sobre a
saúde de Vieux os, e ainda
sugere o tratamento como
se fosse para um galo de
briga, aconselhando a Da
para que o tratamento, ou
seja, indiretamente o modo
educacional de Vieux os
seja mudado, que Vieux os
não seja escondido no calor
do seu ventre, ou sob suas
saias (mimado).
Vieux os deverá ser criado
como um galo de combate,
um homem e não um
delicado inocente.
Borno se tourne vers moi
(...)
- Je parie que tu ne t’es
jamais battu?
Je le regarde sans dire un
mot.
Da me regarde et sourit.
p.112

amoureux: Estas histórias
contadas por Da nos
mostra a sabedoria, a
malícia e a magia do
passado, como os velhos
contavam suas histórias
fantásticas e aterradoras,
com a finalidade de
causar medo aos
pequenos filhos e com
isto moldar os seus
caracteres futuros,
baseados na obediência,
histórias que, se contadas
hoje aos nossos infantes,
passaremos a ver quem
ganha e seremos
desmascarados de nossa
farsa mediante as
inteligências atuais. Que
saudades... quando minha
saudosa MÃE69 nos dizia
que antigamente ela teve
um cachorrinho e ele era
preso com uma corrente
de lingüiça. Quanta
ingenuidade... e, como
éramos felizes.
Le rêve de Da, sobre a
morte de Mozart,
L’interprétation de Da:
sobre o significado de
sonhar com a morte...
ainda hoje (nossos
queridos e intelectuais
velhos) nos falam que se
sonharmos com a morte
de alguém, este alguém
estará gozando paz e
alegria... quem está nesta
situação é um rico e
afortunado.
DA, je t’aime avec toutes
mes forces. Vous êtes très
intelectuelle.70

No texto manuscrito entregue pelo aluno, a palavra “mãe” aparecia realmente em letras maiúsculas.
Esta frase não é uma passagem do livro. É uma frase do próprio aluno falando sobre Da (cujo nome
também aparece em letras maiúsculas).
70
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71

eterno, a morte é o
segredo da vida.
Eu gostei de todas as
versões, é interessante ver
a mesma história por
diversos ângulos. A
narrativa sobre a morte de
Sylphise me fez lembrar
do filme “Narradores de
Javé” em que cada
personagem diz saber a
verdade sobre a fundação
da cidade. Apesar de
todas serem interessantes,
a que mais me chamou a
atenção foi a segunda
versão, a de frère Jérôme,
porque gosto dessas
relações, ou das crenças
nelas, com o diabo. Esta
versão me fez lembrar de
uma canção que adoro dos
Rolling Stones “Sympathy
for the Devil”,
principalmente da frase
“Pleased to meet you,
hope you guess my
name”.
Das numerosas versões
para a morte de Sylphise,
eu prefiro a nova versão
d’Oginé, porque reforça
outras versões que dizem
que Gros Simon vendeu a
alma, quer dizer, a vida ao
diabo (hougan) em troca
de ganhar na sorte da
loteria. Também este
conceito de negócio com
o diabo é bem
característico do Haiti,
onde o povo é, em geral,
bem atrasado.

Para mim, há três versões
plausíveis: a versão do

Tratar os meninos como
galos de briga é muito
cruel. Ao mesmo tempo
deve ser um jeito
masculino de encarar a
vida e a criação de filhos,
prepará-los para a guerra.
Da não parece acreditar
muito nesta teoria, mas
reconhece este mundo
masculino.

Gostei do sonho de
Augereau e da
interpretação de Da, foi a
mais direta de todas. O
capítulo traz tantas
histórias populares com
cobras e peixes e, de
repente, Da interpreta o
sonho de Augereau de
forma muito realista,
chega a ser engraçado. O
capítulo me faz lembrar
da importância dos
sonhos, gosto de
interpreta-los desde a
infância.

Eu gostei do capítulo “La
vie”, porque trata de uma
atividade que retrata muito
bem um interesse haitiano.
Brigas de galos. Um
esporte (?) que vem de
longe na história. Elas
eram comuns na Inglaterra
desde o século dezesseis, e
foi levado para o novo
mundo, onde as brigas
eram muito procuradas até
serem substituídas por
corrida de cavalos,
cachorros, brigas de Box
etc., mas que continuam
em áreas sem uma cultura
muito evoluída ou em que
tem gente bastante vulgar.
É uma visão machista de
uma pessoa ignorante e que

O parágrafo que mais
gostei no capítulo “La
nuit” foi a interpretação
de Da (p.118), por causa
da seqüência no caso da
loteria. Este caso trata de
Mozart que ganha o
terceiro maior dinheiro da
loteria, neste caso porque
houve um sonho em que
ele morre, o que é um
bom senha71.

Este capítulo não foi o
que mais me chamou a

O aluno é inglês e, por isto, faz algumas confusões lexicais entre as línguas que já estudou. Nesta
passagem, ele quis dizer “sinal” e não “senha”.
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Doutor Cayemitte, a
versão de Augereau e a
versão de Loné.
Do Doutor Cayemitte:
Sylphise era muito doente
e a doença foi a razão de
sua morte. Era ele quem
cuidava de Sylphise e,
como tal sabia da sua
doença, mas, por
conhecimento insuficiente
e na impossibilidade de
exames laboratoriais e
complementares, não
conseguiu descobrir qual
era a doença e, dessa
forma, não pode curá-la.
De Augereau: Ele
conhecia bem Gros Simon
com quem havia
trabalahado: “... Il était
notre meilleur
débardeur”. Era um
trabalhador rude, mas
infatigável e assim não
poderia jamais ter sido
ele, Gros Simon, a fazer
alguma coisa que pudesse
prejudicar a filha, muito
menos provocar a sua
morte.
A morte da filha foi,
realmente, uma infeliz
coincidência com o
prêmio que Gros Simon
ganhou na loteria e que
possibilitou a compra do
tão sonhado, esperado, e
“suado” caminhão.
De Loné: As várias
versões contadas tinham,
para Loné, todos os
elementos de um drama
haitiano, pois Petit-Goâve
era um lugar muito pobre,
de pessoas miseráveis,
ignorantes, invejosas e
ciumentas. Assim, essas
pessoas não tinham uma
explicação racional para
justificar a morte da
menina: “Ce n’est pas la

vive num país pobre e
atrasado. Não poderia ser
diferente: “(...) Il faut
élever ce garçon comme
um coq de combat. Ne le
garde pas dans tes jupes
(...)” p.112, diz Borno à
Da.
Para pessoas como Borno,
o homem tem que ser
“macho”, precisa ser forte
como um “galo de briga” e
não viver protegido
debaixo de alguma saia.
Esta é uma visão que as
pessoas mais simples têm
do que é “ser homem”.
Tem que ser forte para
suportar os reveses da vida,
lançar-se no um mundo e
superar os obstáculos, sem
dó nem piedade.
Dentro do contexto, Borno
estava certo. Ele era
coerente com a realidade
em que vivia, porque só os
mais fortes sobreviveriam.

atenção, mais gostei do
“Le rêve du frère
Jérôme”. Aqui, a mãe
morta aparece no sonho
do filho e diz-lhe que
voltou para busca-lo,
porque ela não poderia
viver bem (là-bas) e vê-lo
na miséria. Para ela, era
uma perda de tempo ele
continuar naquela vida.
A resposta de Jérôme foi
surpreendente e
provocadora de instigante
reflexão: “(...) Maman, je
le saurai en temps et lieu
(...)”
Esta resposta de Jérôme
eu traduzi para mim:
Jérôme era feliz com a
vida que levava e que
mudá-la era coisa que
competia a ele decidir
quando e como – Jérôme
a continué à manger
calmement son hareng.”,
p. 123.
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première ni la dernière
fois qu’un enfant meurt
dans ce pays de
malheur”. “...Les choses
de l’esprit, ce n’est pas
pour eux...”, p. 72 e 73.
Escrevi para um trabalho
de classe a versão de
Docteur Cayemitte, pois
me pareceu sensata e nos
fala da realidade – uma
versão sensível sem
envolver o emocional. No
entanto, a versão de Zina
também me fez pensar.
Zina e Sylphise
estudavam juntas e se
tornaram amigas. Certa
vez, Sylphise sentindo dor
de cabeça (ela não se
alimentava
convenientemente), Zina a
levou para casa e quando
entrava no quarto, ela viu
o corpo de sua amiga que
flutuava sobre o leito.
Ela gritou e Sylphise
tombou sobre o leito sem
vida!
Nós nos perguntamos,
esta visão de Zina é uma
alucinação ou uma
sugestão? Ela ainda
afirma que nos gritos
Sylphise dizia que a
deixasse em paz, que ela
não queria partir – eu não
vos conheço!

Há duas versões para a
morte de Sylphise cujos
relatos coincidem e me
parecem mais
verdadeiros: a do Dr.
Cayemitte e a da Zina.
Ambas nos mostram
claramente que a menina
tinha uma doença grave e
desconhecida.

Em Petit Goâve, a luta de
galos é um divertimento
para todos. Borno é um
cidadão simples, mas disse
à Da – sem ao menos olhar
para o garoto: É necessário
tratar o menino como se
trata um galo de combate,
não no calor de seu colo!
O autor é sutil nos
mostrando a vida e cultura
dessas pessoas, que têm um
coração bondoso. O autor
percebeu também em
outras ocasiões que os
adultos muitas vezes
ignoram as crianças. Suas
palavras e expressões são
fortes, mas a vida simples e
tranqüila fez dele um
escritor!

Este capítulo é feito de
partes em que o autor nos
conta que ele sempre teve
sonhos. Em “La fenêtre”,
em sonho, ele sobrevoava
a cidade – voando ele
penetrava na casa das
pessoas!
Em outra parte, “La
lampe”, ele voando se
dirige a uma pequena
casa – uma lâmpada
acesa sobre uma mesa de
cabeceira e ao olhar lá
dentro, ele vê Vava
dormindo... ao se
aproximar para abraçála... é uma cobra que está
no lugar de Vava. Ele dá
um grito de medo! A
cobra levanta vivamente
a cabeça. Querendo
deixar o quarto, mas: “je
n’arrive pas à prendre
mon envol (...)”
“La coulevre” – história
fantática que Da lhe conta
– esta história eu a ouvia
quando era pequena –
incrível! Percebo que as
lendas e fábulas se
sucedem em culturas
diferentes.

Ao que parece, Borno é um
homem sábio. Ele
recomenda que se tratem
os meninos como os galos
(de briga) e os galos como
meninos. Sem os proteger
muito. Mostrando-lhes a
vida como ela é. O
sofrimento faz parte da
vida e o que não nos mata

A história do peixe Tezim
e Clémentine (p.118 a
120) me encantou. Na
infância tudo é possível,
podemos nos apaixonar
por bonecas, palhaços,
enfim, não há limites para
a imaginação. Os adultos,
no entanto, como o pai de
Clémentine, ao golpear a
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72

Eu acredito nessas
versões, porque ela sofria
muito, com dores de
cabeça terríveis e
sangramentos pelo nariz.
Zina era sua amiga
inseparável, estudava na
mesma classe e
acompanhava o seu
sofrimento. O que Zina
contou sobre o último dia
de vida de Sylphise nos dá
a certeza de que ela estava
muito doente e, apesar dos
esforços do Dr.
Cayemitte, ela não
resistiu.
73
Je préfère la version du
docteur Cayemitte: en
premier (lieu)74 Sylphise
souffrait de maux de tête
très violents. Elle saignait
abondamment du nez, elle
était très malade, mais sa
famille a réfusé de faire
une autopsie.
En deuxième (lieu) le fait
est une malheureuse
coïncidence (Augereau).
En troisième (lieu) c’est
un drame haïtien (notaire
Loné). La mort n’est
jamais naturelle. Elle a
des causes qu’on peut
scientifiquement analyser.

nos faz crescer. Assim é a
vida. É preciso que
sejamos duros, mas sem
perder a ternura jamais.72
Como nos ensinou Che
Guevara.

cabeça do peixe Tezim,
perdem boa parte dos
sentimentos mais
delicados e nobres.
Chocam as crianças de
maneira atroz causandolhes grandes sofrimentos.
É muito interessante a
idéia de Clémentine se
encravando na terra,
ficando somente a sua
trança na mão de sua
mãe. Onde não há ternura
só há sofrimento.

La “vie” nous montre la
solidarité et la simplicité en
Haïti. Borno veut traiter le
p’tit gars comme un p’tit
coq. Il dia à Da: Ne le
garde pas au chaud, sous
ton ventre. p.113 Il faut
élever ce garçon comme un
coq de combat. Ne le garde
pas dans tes jupes (...) p.
112

Le rêve du frère Jérôme
avec as mère quand il
était à la Maison en train
de manger un hareng. Il
dit – Oh! Comme tu es
belle, maman! Elle est
morte il y a neuf ans.
L’interprétation de Da
avec son savoir: “Ce
n’était pas sa mère.
C’était bien la déesse
Erluzie qui a pris les
traits de sa mère. Elle
veut être la maîtresse de
Jérôme. Un jour, Jérôme
sera à elle, aucun homme
ne peut résister à
Erluzie.” p.123 La mère
est le premier désir
inconscient de l’homme
(version de Marilena).
Sobre a morte de
Em relação ao capítulo “La O capítulo “La nuit” me
Sylphise, prefiro, de modo vie”, não tenho nada de
pareceu bastante bem
geral, as versões mais
especial a notar. Me passou interligado, de tal forma
fantasiosas, e não gosto
a impressão de que Dany
que é difícil destacar uma
das “científicas”, como a não quis deixar de fora do passagem do conjunto em

A aluna teve provavelmente um problema de leitura: ela entendeu que o rapaz recomenda que se
tratem os galos como meninos, embora isto não seja afirmado em momento nenhum durante a
passagem. Ela vê ainda uma “ternura” que não é expressa neste trecho da narrativa, pois o mesmo
homem afirma que se deve tratar o menino como um galo de briga e não na barra da saia da avó.
73
A aluna preferiu redigir seus comentários em francês, embora a atividade pudesse ser feita em
português.
74
O texto em francês apresenta uma enumeração de argumentos, mas a aluna não usou a palavra
“lieu” para completá-las.
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do doutor Cayemitte.
Por outro lado, achei bem
interessante a versão de
Mozart, que diz que viu a
menina viva, e que ela
tinha sido vendida pelo
pai a um alemão. Acho
que esta mistura fantasia
com uma realidade de
países pobres, em que os
pais acabam conduzindo
as filhas à prostituição ou
ao trabalho doméstico
infantil. Confesso que
essa versão me pôs para
pensar, até porque é a
única que rejeita a morte
de Sylphise.
No entanto, minha versão
preferida é a de Simplice,
que, na minha opinião, é
apenas uma versa mais
desenvolvida e fantasiosa
da própria versão de Gros
Simon. Ou seja, ambas
têm em comum o sonho e
a compra dos bilhetes à
noite. Gosto muito dessa
idéia do sonho
premonitório e de ele, a
partir do sonho, ter saído
de casa para comprar o
bilhete. E a versão de
Simplice só é melhor
porque junta elementos
sobrenaturais, e mistura
com lendas tradicionais,
com a idéia de um
“diabo’, e elementos
como “o sangue na mão”
e “os pés de cabra”
(fourchus), típicos desses
contos orais.
Em segundo lugar,
também gostei muito da
versão de Zina: a luta dos
espíritos, a menina
flutuando sobre a cama, é
muito legal, e me fez
lembrar, evidentemente,
cenas do filme
“Exorcista” e congêneres.

livro a briga de galos,
assim como tantos outros
aspectos pitorescos do
Haiti, e que ele encontrou
uma maneira muito
interessante e de um ponto
de vista muito pessoal para
registrar isso, que foi a
comparação de sua figura
franzina e infantil com um
galo de briga de rinha que
deve se fortalecer. Embora
o autor descrevesse os
conselhos de Borno como
se fossem uma lição de
vida (esse tratamento da
criança como um galo a ser
preparado para enfrentar as
brigas do destino), isso não
foi suficiente para chamar
minha atenção de modo
especial.

que ele está inserido.
Cada passagem leva a
outra, quase
automaticamente.
Se eu fosse fazer algum
destaque, seriam duas
passagens: logo a
primeira passagem, de
abertura, em que ele
sonha que voa, antes de
que o sonho se tornasse
um pesadelo; o motivo da
escolha é que, quando
criança, eu tinha esse tipo
de sonho com muitíssima
freqüência, e sempre
achei fascinante a idéia
de sair voando ao abrir os
braços.
A segunda passagem
desse trecho que me
chamou a atenção foi a
curta descrição do sonho
de Augereau e sua
interpretação por Da.
Achei que foi um
momento divertido do
capítulo, que me fez rir
pelo inusitado e porque
quebrou o ritmo do
capítulo de forma um
pouco surpreendente,
como um gracejo.
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A19

A20

Por isso também gostei
muito deste (assim como
da versão de Mozart),
mas, ainda assim, prefiro
a de Simplice.
Dentre as versões para a
morte de Sylphise eu
prefiro a versão de Zina.
Essa foi a que mais me
agradou talvez por ser a
mais próxima da idéia de
morte que temos, com
toda a sua dramaticidade e
sendo o resultado
provável de alguma
doença, acidente, etc.
Além disso, por ser a
morte de uma criança
sendo narrada por uma
outra criança sua colega,
traz à cena um tom de
ambigüidade que desperta
o conceito de morte
juntamente com o
conceito de infância e de
amizade. A morte de uma
criança e a morte de um
amigo são idéias que
dentro do livro se
chocaram a partir da
descrição de como foi
essa morte, descrição essa
que demonstra quão frágil
a vida humana pode ser
frente aos mistérios da
morte, e no caso de
Sylphise, uma morte sem
explicação plausível, já
que a morte de uma
criança não é natural para
a nossa ordem de vida
humana.
As versões que eu prefiro
para a morte de Sylphise
são a do doutor Cayemitte
e de Zina. A versão do
doutor Cayemitte, por ser
ele um médico, é uma
versão baseada em todos
exames que foram feitos e
na medicação ministrada,
ele não encontrou nada

As minhas impressões de
início foram confusas
porque surge essa nova
personagem (Borno)
querendo metaforicamente
que o autor / narrador
passe, através do álcool, da
vida infantil para a adulta...
Talvez era só a forma de
estabelecer um marco de
passagem para as duas
fases da vida, não sei. Ou
então para mostrar uma
eventual diferença entre a
vida infantil e a decadência
ns vícios da vida adulta...
Ou então ele só queria que
o pequeno neto de Da se
curasse logo...

Nesse capítulo, a
passagem que mais me
chamou a atenção
corresponde justamente
ao final do capítulo,
quando o autor / narrador
descreve como o sono o
aborda.
Todo o capítulo é ótimo,
com as histórias, os
sonhos e as interpretações
de Da. Entretanto, o final
do fragmento “Le
sommeil”, mais
especificadamente a
última frase dele, foi o
que despertou em mim
uma maior identificação,
pois às vezes busca-se
imagens para se
descrever certas coisas,
como o chegar do sono, e
não se acha. Nesse caso o
autor / narrador foi
perfeito ao descrever uma
coisa tão simples, do
cotidiano de todo mundo.

O capítulo “La vie” fala
sobre amenidades das
pessoas que moram na vila
onde todos se conhecem.

A passagem que chamou
minha atenção foi: Le
poisson amoureux. Achei
terna a amizade de
Clementina e do peixe.
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além de uma enxaqueca e
um sangramento pelo
nariz. Por falta de
aparelhos mais
sofisticados não foi
possível chegar a uma
conclusão do mal que
levou a menina à morte. A
versão de Zina é bastante
fantasiosa. Talvez por ela
ser tão jovem. Mas, deu
para ver o quanto a mente
humana é rica e criativa.

O último questionário (ver anexo 4), também redigido em português, permitia
que os alunos revisitassem momentos de fruição e de dificuldade de suas leituras, e
falassem livremente sobre o gerenciamento de seus processos cognitivos:

1. Quais foram as partes mais emocionantes na sua opinião? Por quê?
2. Em que momentos sua leitura fluiu? (Comente estes momentos de “fluidez”.)
3. Em que momentos sua leitura “travou”? Por quê? (Você pode comentar dificuldades
que o texto lhe trouxe.)
4. Como foi o uso do dicionário?

Vejamos agora uma outra atividade realizada em sala de aula que difere das
discussões com questionários por seções.

3.3. Um mural coletivo de verbalizações dos alunos

Na metade do semestre letivo (o curso havia começado em início de março e
estávamos neste momento no início da segunda semana de maio), pensei em como
propor aos alunos uma atividade em que eles pudessem compartilhar suas
impressões e percepções sobre a leitura que estávamos fazendo de L’Odeur du café.
Não havíamos ainda feito muitas discussões e atividades sobre o livro e como
estávamos ainda numa fase muito inicial da coleta de dados, decidi usar os que já
havia coletado (ver Anexo 3, tabela 1) numa atividade que pudesse despertar a
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curiosidade dos alunos. Como já possuía um interessante material de verbalizações
escritas do grupo acerca de suas leituras, decidi usá-las (e manter o trabalho com
este tipo de verbalizações). A respeito das verbalizações escritas, Michel Dabène e
François Quet observam que elas são uma maneira de

ao longo das leituras e das verbalizações, recolher informações
que permitam apreender como tal ou tal aluno entra num texto lido,
quais obstáculos ele encontra para comunicar o sentido, as dificuldades,
mas também as alegrias desta comunicação. (...)
(...) elas [as verbalizações escritas] podem ajudar a traçar os
perfis dos jovens leitores escritores que tentam encontrar, às vezes
desajeitadamente, suas próprias palavras para dizer o texto lido75.
(Dabène e Quet, 1999, p.29)

Elaborei assim uma atividade com o intuito de despertar a curiosidade e
provocar o interesse do grupo pelas leituras uns dos outros. Selecionei um
comentário de cada um, digitei-os em letras grandes e os recortei sem indicar o
nome de quem escreveu cada um. Em seguida, fiz um mural com cartolina em que
escrevi o nome dos vinte alunos. Na aula, expliquei-lhes que cada um deveria
encontrar o seu comentário dentre todos e colá-lo no mural ao lado do seu nome.
No final da atividade, muitos permaneceram olhando o mural para ler os
comentários de todos na turma; alguns riam, outros comentavam as opiniões uns dos
outros. A primeira parte da atividade havia sido, portanto, bem-sucedida, pois o
objetivo de despertar-se a atenção do grupo sobre as várias leituras que cada aluno
havia feito até ali, para poder-se posteriormente aprofundar as discussões acerca das
respostas dos leitores, havia sido alcançado. Era chegado o momento de passarmos à
segunda parte: fazer um grande círculo em que todos os alunos presentes teriam a
chance de compartilhar seus comentários. O mural havia sido totalmente elaborado
em francês, pois o grupo havia escrito seus comentários na língua estrangeira. No
75

Tradução minha: “au fil des lectures et des verbalisations, de recueillir des informations qui
permettent d’appréhender comment tel ou tel élève entre dans un texte lu, quels obstacles ils
rencontrent pour communiquer le sens, les difficultés mais aussi les bonheurs de cette
communication. (...) elles peuvent aider à tracer les portraits des jeunes lecteurs scripteurs qui tentent
de trouver, parfois maladroitement, leurs propres mots pour dire le texte lu.”
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entanto, para esta nova atividade, os alunos poderiam escolher o idioma em que
gostariam de compartilhar suas impressões (metade escolheu o francês e metade, o
português), pois como alguns comentários eram bastante abstratos (e os alunos
estavam ainda no final do ciclo iniciante, correspondente ao nível IV), era necessário
recorrer às vezes à língua materna, pois, como diz Lebrun (2007, p.24), “o jovem
leitor deve falar de suas reações, recorrendo, quando preciso, à língua materna”,
ainda mais se a idéia a exprimir-se ultrapassa o nível lingüístico do aluno em língua
estrangeira. A maioria dos alunos compartilhou experiências pessoais, mas
estreitamente relacionadas com a leitura da narrativa, o que demonstra que estavam
gerenciando bem seus processos de leitura e construindo sentidos pertinentes.
Vejamos agora os resultados das coletas de dados.
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CAPÍTULO 4

TIJOLOS DE UMA TORRE DE LEITURA:
ANÁLISE DAS VERBALIZAÇÕES DOS
ALUNOS
______________________________________
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O que falam os alunos acerca de suas leituras? Eis uma questão cujas
respostas nos fornecem uma infinidade de percursos a serem desbravados, um
convite irresistível a todos aqueles que querem se aventurar a conhecer, ou pelo
menos investigar, o outro. O outro em respostas abertas, complexas, freqüentemente
subjetivas. Estas são as verbalizações dos alunos e nosso trabalho diante de tal
potencial rico e instigante a ser investigado é o de escolher quais caminhos iríamos
trilhar para encontrar o maior número possível de tesouros. Nossa decisão foi a de
selecionar o intenso e extenso corpus produzido pelos alunos (presente
integralmente nos Anexos 3 e 4) de acordo com as escolhas teóricas apresentadas e
discutidas nos capítulos anteriores.
Sendo assim, começamos por uma investigação dos processos de leitura
envolvidos na construção das representações feitas pelos alunos, observando como
se deu o uso do dicionário, a criação de imagens e a apreensão da estrutura da
narrativa de Laferrière. Investigamos também quais foram as conexões feitas pelos
leitores com relatos de suas próprias vidas ou outros que constituam relações
intertextuais e pontuamos algumas verbalizações de julgamentos estereotipados. Por
fim ressaltamos as verbalizações que descreveram mais minuciosamente os
processos de identificação com as ações e personagens durante a leitura.

1.

Alicerces dos processos de leitura

1.1. Sobre o uso do dicionário

Como vimos com Bakhtin no capítulo 1, a palavra estrangeira é
freqüentemente vista como “um item de dicionário”; este estranhamento torna-se
menor conforme a familiaridade com a língua aumenta. Assim, tomamos o cuidado
de investigar e selecionar comentários feitos pelos alunos acerca do uso do
dicionário durante suas leituras para ver como se dava o tratamento do léxico
desconhecido. Abaixo, aparecem extratos selecionados76 das respostas dos alunos à
76

Escolhemos as respostas mais detalhadas e minuciosas, que forneciam, portanto, pistas mais
concretas do processamento das informações realizado pelos alunos.
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pergunta “Como foi o uso do dicionário”, presentes integralmente no Anexo 4
(“Verbalizações finais dos alunos sobre L’Odeur du café”), em resposta à pergunta
de número 4. Vejamos a seleção logo abaixo:

“Quando faço uma leitura em língua estrangeira, tenho o hábito de ler
todo o texto sublinhando as palavras desconhecidas. Se o desconhecimento das
palavras prejudica a compreensão do assunto, posso ou não consultar o
dicionário futuramente, em geral, consulto.
Se a compreensão do assunto fica prejudicada, interrompo a leitura e vou
ao dicionário – leitura/compreensão travada.” (Aluno A1)

“(...) quando algumas palavras impedem a compreensão do assunto
tratado, a leitura se “trava”, isto é, é interrompida pela busca do significado das
palavras, cortando, pelo menos temporariamente o prazer da leitura. Isso ocorreu
nas páginas 92 (Da e Djo), 96 (Les morts), 130 e 132 (La Maison de Rico) e 216 (La
jument – Les fourmis).”77 (Aluno A1, pergunta 3)

“No início usei direto o dicionário. Depois, por me cansar ou não tê-lo à
mão, abandonei o método, apenas grifando as palavras que realmente estavam
atravancando o entendimento geral do texto. Mas no final abandonei até mesmo
isso, pois percebi que quase todas as palavras que procurei no dicionário, não me
lembrava mais depois de dois dias, apenas aquelas que se repetiam mais.”

(Aluna A5)

77

Em uma mensagem eletrônica enviada pelo aluno, ele cita mais algumas páginas em que
algumas palavras prejudicaram temporariamente a compreensão do texto: “Nas páginas 96 e 130
o ‘travamento’ da leitura ocorreu pelo simples desconhecimento de algumas palavras (p.96:
bout, trou, endroit - p.130: grimpé, pente, raide). A consulta ao dicionário resolveu o problema.
As passagens que não conseguia compreender, embora não tivesse mais nenhuma dúvida quanto
ao vocabulário foram: p.92 - Quand Da méprise quelqu'un, elle ne lui fait dire. Il le sait dans la
seconde qui suit; p.132 - Je sais et je ne lui dois rien à ce salaud. ... Est-ce qu'on t'a raconté son
histoire?. Reli várias vezes essas passagens e pelo contexto e associações, finalmente a "ficha"
caiu e a luz se fez.”
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“No início da leitura, procurava todas as palavras no dicionário e levava
muito tempo para entender um capítulo, mesmo pequeno. Era muito cansativo, já
no meio do livro, não usava tanto o dicionário, apenas quando realmente era
impossível entender o que tinha acontecido, aí a leitura passou a ser mais
prazerosa. O que pude perceber é que as aulas ajudaram muito na leitura. O livro
foi bem adequado ao nível. Por exemplo, no início da leitura, eu não entendia
uma série de frases em que aparecia o ‘y’ e o ‘en’, mas, já no meio do semestre,
vimos esses pontos e aí a leitura fluiu melhor.”78 (Aluna A6)

“O dicionário foi bem mais consultado nas primeiras partes da leitura,
depois não sei se por preguiça ou por me sentir mais à vontade, abandonei. Li
muitas páginas sem recorrer a ele. Em alguns momentos senti necessidade de
parar e reler trechos com mais vagar, olhar o significado de uma palavra, mas
nada que o não entendimento de uma palavrinha aqui ou outra ali me tenha
atrapalhado.” (Aluna A15)

“Como já comentei, quando não entendia o título, e quando havia muitas
palavras novas para mim. Exemplo, na p. 87 o capítulo ‘Encre’, tive que ler mais
de duas vezes. Quando o capítulo é mais longo, no caso do capítulo ‘Le
marchand de foin’79, pois aparecem ainda mais palavras novas e em quase todos
os parágrafos.” (Aluna A16)

“No começo, consultava todas as palavras desconhecidas, mas com isso a
leitura não fluía. Então, passei a marcar as palavras desconhecidas e seguir
adiante. Mais tarde, quando eu tivesse tempo, voltava a elas. Também marquei
uma série de dificuldades de construção gramatical, que não tinham a ver com
dicionário.

78

No meio do semestre letivo, os alunos viram estes pontos gramaticais. Alguns não tinham nem
sequer notado a recorrência dos pronomes en/y na narrativa No caso desta aluna,
especificamente, foi reconfortante para sua leitura ver a sistematização destes pontos.
79

Laferrière, 2001, p. 99-102.
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(...) Às vezes, quando uma palavra reaparecia muito no texto, eu parava
para procurá-la. Enfim, não pesquisei todas as palavras que marquei (mas boa
parte), mas achei que esse método foi muito melhor do que parar a leitura a todo
momento para procurar as palavras. Além disso, de vez em quando ainda olho as
palavras marcadas, como uma forma de estudo, para ver o que eu já aprendi e
para resolver as dúvidas restantes pelo dicionário.
Outro detalhe importante: raramente a palavra que eu não sabia, neste
livro, impedia o entendimento do capítulo. Só nesses casos é que era preciso parar
a leitura. Mas, em geral, o vocabulário não era tão difícil, e a palavra
desconhecida, embora importante para aproveitar melhor o texto, não era
imprescindível para a compreensão.” (Aluno A17)

“Eu só me vali do dicionário para a leitura do primeiro capítulo e, depois,
eventualmente, para consultar palavras que eram essenciais à compreensão do
texto. Eu não sei se, por não ter trabalhado mais diretamente com o dicionário, eu
tenha perdido no que diz respeito ao entendimento do livro, mas não tive
dificuldades de compreensão depois que deixei de usá-lo com mais freqüência.
Muitas palavras acabaram sendo apreendidas por fazerem parte do vocabulário
presente no mundo narrado no livro, e outras tiveram seus significados deduzidos a
partir do que estava sendo acontecendo na narrativa naquele momento. Assim, o
dicionário foi muito útil no início do livro, mas só eventualmente no decorrer de
toda a leitura.” (Aluna A19)

Vemos que o aluno A1 possui um gerenciamento excepcional dos seus
processos de leitura e estratégias metacognitivas bem desenvolvidas, podendo
identificar com freqüência numa leitura em língua estrangeira (a verbalização do
aluno nos leva a pensar que se trata de um procedimento freqüente nas suas leituras)
se precisa ou não consultar o dicionário para prosseguí-la, observando se há ou não
um comprometimento para prosseguir a leitura caso não consulte.
Um dado interessante é que a maioria dos alunos se vê diante de um
estranhamento maior da leitura da narrativa em língua estrangeira nas primeiras

112

páginas. Após ter entrado de fato na estrutura da narrativa, familiarizando-se com a
estrutura do texto e, conforme as palavras de A19, com “o mundo narrado no livro”,
percebem que não necessitam mais consultar com tanta freqüência o dicionário,
podendo, inclusive, apreender muitas palavras pelo contexto, discernir que muitas
não são imprescindíveis para a leitura, ou até mesmo tolerar uma margem de
ambigüidade diante das que não foram plenamente apreendidas. A5 percebe, por
exemplo, que o uso excessivo do dicionário não a ajuda a integrar as novas palavras
ao seu repertório lexical. Já A6 testemunha que após ter começado a recorrer menos
ao dicionário, a leitura tornou-se mais prazerosa, ou seja, podia ser realizada com
mais fluência, possibilitando assim explorar melhor sua dimensão estética (de que
A6 falará mais detalhadamente nas respostas 1 e 2 de seu questionário no Anexo 4).
Gostaríamos ainda de ressaltar os comentários de A15 e A16, que mostram
como a leitura torna-se mais difícil ou mais vagarosa quando há um grande número
de palavras desconhecidas. Como vimos anteriormente, quando o leitor tem
problemas nos microprocessos, ou processos de “baixo nível”, terá muito mais
dificuldade para atingir os macroprocessos e constituir uma representação
satisfatória da leitura realizada. Sendo assim, A16 precisou recomeçar a leitura de
um dos capítulos mais de duas vezes, devido à grande dificuldade lexical.

1.2. A criação de imagens e a apreensão da estrutura da obra

Dehnière (1984) aponta que a representação mental construída durante o
processo de leitura é sempre uma seleção de informações, pois nossa capacidade de
tratamento do texto é muito limitada. Esta limitação é bem expressa no comentário
acima do aluno A1780, que percebeu a estrutura textual de L’Odeur du café:

80

Cabe lembrar, conforme expresso na tabela de apresentação do perfil do grupo no item 3.1 do
capítulo 3, que A17 possui Graduação em Cinema, Filosofia e Letras, mestrado e doutorado em
Letras Clássicas, o que constitui um capital muito específico e abrangente de conhecimento em
ciências humanas e da grande área dos estudos de Letras.
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“(...) a técnica dos capítulos (ou seções de capítulos) curtos faz com que
tenhamos inúmeras lembranças do livro, sendo difícil destacar uma ou duas, sendo
difícil até mesmo lembrar de tudo depois da leitura (pois são muitos personagens,
muitos acontecimentos).” (A17, Anexo 4, em resposta à pergunta 1)

O aluno notou como se dá a estruturação da narrativa, baseada, como vimos,
em capítulos curtos, cujo grande volume de eventos e imagens leva a uma seleção
das informações, ou “inúmeras lembranças do livro”, como afirma A17. Já uma
outra aluna, A19, percebe na estrutura fragmentária da obra o movimento da
memória ocasionando mudanças repentinas das temáticas, o que dificultou sua
leitura nas páginas iniciais:

“Minha leitura “travou” principalmente no início do livro. O vocabulário, a
estrutura fragmentária do texto, a mudança brusca de assuntos a partir da
movimento da memória e das lembranças que, para quem está mais habituado a
ler textos lineares, é um pouco complicada... (...) Depois da metade do livro já
sabemos de antemão como o autor / narrador conta sua história, e conhecemos
também o vocabulário do livro, o que ajuda na leitura.” (Aluna A19, Anexo 4, p.LVI)

Outros alunos descreveram a criação de imagens diversificadas nos processos
de elaboração de suas leituras:

“Citez un souvenir que vous n’avez pas aimé. Pourquoi ne l’avez-vous pas aimé?”
“Je n’aime pas le souvenir « Un liquide jaune », même s’il est très subtil,
l’image que je fais n’est pas très belle pour moi.”81 (ver p.91 deste trabalho, tabela 1)

81

O extrato é : “Une fois, une paysanne s’est arrêté presque devant notre galerie. Elle a ecarté
ses jambes maigres sous la robe noire et un puissant jet de liquide jaune a suivi le mouvement.
Elle a relevé légèrement sa robe tout en regardant droit devant elle. Le sac de charbon n’a pas
bougé./ Un fou rire.” (Laferrière, 2001, p.17)
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“Citez un souvenir que vous n’avez pas aimé. Pourquoi ne l’avez-vous pas aimé?”
“ Le cauchemar de la naine de trente centimètres avec l’air d’avoir
soixante ans. C’est une image qui me fait peur.”82 (A13, p.93 desta dissertação,

tabela1)

“Quelle image vous faites-vous du paysage d’Haïti?”
“Je fais une image très poétique – L’image où le ciel bleu et la mer aussi
bleue se confondent. Haïti serait une île très belle et heureuse.”83 (A15, p.93 desta

dissertação, tabela 1)

“Citez un souvenir que vous avez aimé. Pourquoi l’avez-vous aimé?”
“Quand il raconte que Marquis a été renversé. Le chien a disparu et
l’auteur a été très triste. Parce que je préfère les images poétiques et je n’aime pas
les images tristes.”84 (A15, p.93 desta dissertação, tabela 1)

Os trechos acima exemplificam como os alunos criam freqüentemente
imagens acerca de suas leituras; quando elas estão associadas a passagens de que
gostaram ou que lhes despertaram alguma (boa) sensação, classificam-na como
“uma imagem poética”. A aluna A8 diz não ter gostado de uma passagem, porque
não criou uma imagem bonita para si; a aluna A13 também não gostou de uma
passagem, pois considerou-a uma imagem que lhe dá medo. Exemplos com estes

82

O extrato é: “Pourquoi, chaque fois que je dors dans le salon, je fais toujours le même
cauchemar ? Une petite femme de trente centimètres se promène sur des talons aiguilles devant
moi. Elle a l’air d’avoir soixante ans et le corps bien proportionné. La tête paraît légèrement trop
grosse pour un si frêle corps.” (ibid, p.36-37)

83

O extrato é: “Da m’a toujours dit que si le ciel est bleu, c’est à cause de la mer. J’ai longtemps
confondu le ciel avec la mer. La mer a des poissons. Le ciel, des étoiles. Quand il pleut, c’est la
preuve que le ciel est liquide.” (ibid, p.149)

84

O extrato a que se refere a aluna, embora não seja exatamente nesta passagem que se explicita
que o cachorro havia sido atropelado, é: : “Je prie, chaque soir, le petit Jésus de Prague pour
qu’on retrouve Marquis sain et sauf. (...) Depuis le départ de Marquis, je ne prends plus de
souper. Je le vois, chaque nuit, dans mes rêves, en train de courir.” (ibid, p.50)
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ressaltam como a experiência de uma leitura estética auxilia a criação de imagens,
classificadas facilmente pelos leitores como bonitas, tristes, poéticas etc, e nos dão
indícios de como os leitores se envolvem emotivamente com o texto literário.

2.

Janelas da intertextualidade

Em nossa pesquisa, constatamos elos realizados pelos alunos que constituem
relações intertextuais em um nível amplo; o leitor pensa em outros textos que já
conhece ou até mesmo outros tipos de produção, como o cinema e a música:

“No capítulo que se chama “La nuit”, qual passagem mais chamou sua atenção? Por quê?”
“(...) A história do estrangeiro vestido de preto, montado num cavalo preto
(o demônio?), que pede a mão da donzela e na noite de núpcias vai comê-la,
literalmente, me fez lembrar da lenda do boto (...) Talvez, esta cena da
‘couleuvre’ seja uma versão haitiana do boto amazonense.” (A1, p.95 e 96 desta

dissertação, tabela 2, pergunta 3)

“Dentre as numerosas versões para a morte de Sylphise, qual ou quais você prefere?
Justifique explicando o(s) motivo(s).”
“Eu gostei de todas as versões, é interessante ver a mesma história por
diversos ângulos. A narrativa sobre a morte de Sylphise me fez lembrar do filme
‘Narradores de Javé’ em que cada personagem diz saber a verdade sobre a
fundação da cidade. Apesar de todas serem interessantes, a que mais me
chamou a atenção foi a segunda versão, a de frère Jérôme, porque gosto dessas
relações, ou das crenças nelas, com o diabo. Esta versão me fez lembrar de uma
canção que adoro dos Rolling Stones ‘Sympathy for the Devil’, principalmente da
frase ‘Pleased to meet you, hope you guess my name’.” (A6, p.98 desta dissertação,

tabela 2, pergunta 1)
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“Quais foram suas impressões sobre o capítulo ‘La vie’.”
“Ao que parece, Borno é um homem sábio. Ele recomenda que se tratem
os meninos como os galos (de briga) e os galos como meninos. Sem os proteger
muito. Mostrando-lhes a vida como ela é. O sofrimento faz parte da vida e o que
não nos mata nos faz crescer. Assim é a vida. É preciso que sejamos duros, mas
sem perder a ternura jamais. Como nos ensinou Che Guevara.” (A13, p. 100 e 101

desta dissertação, tabela 2, pergunta 2)

O aluno A1 faz claramente uma associação entre a nova informação (o conto
haitiano) e a lenda brasileira do boto amazonense, procurando quais seriam os
pontos em comum entre os dois. Este elo não é necessário para se construir o sentido
da leitura realizada, mas é suscitado justamente por ela, constituindo assim uma
relação intertextual. Trata-se de uma conexão que vai além da narrativa, que não é
pertinente para entendê-la, mas que serve como um meio para integrar a nova
informação.
No caso de A13, a aluna teve provavelmente um problema de leitura: ela
entendeu que o personagem recomenda que se tratem os galos como meninos,
embora isto não seja afirmado em momento nenhum durante a passagem. Ela vê
ainda uma “ternura” que não é expressa neste trecho da narrativa, pois o
personagem, Borno, afirma que se deve tratar os meninos como galos de briga e não
“na barra da saia da avó”. A interpretação não é “inaceitável”; é aceitável, pois não
há uma leitura incoerente, porém ocorreu um desvio em uma das informações, o que
demonstra uma dificuldade para gerenciar os processos metacognitivos. Além disto,
a “ternura” de que A13 fala não está presente na passagem e sim na intertextualidade
ampla utilizada pela aluna, ao cometer um desvio no tratamento das informações e
associar sua percepção com um discurso de Che Guevara, em que o revolucionário
diz ser necessário “jamais perder a ternura”.
A aluna A6 cria conexões amplas; a primeira devido à estrutura da narrativa
L’Odeur du café, que a faz pensar numa produção cinematográfica que é construída
de acordo com uma estruturação próxima, uma mesma história narrada por vários
personagens, sob ângulos diferentes. Cabe ressaltar que a versão mais apreciada pela
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aluna, dentre as diversas narradas no livro para a morte da jovem Sylphise, é
justamente a que a faz lembrar de uma música de que também gosta muito. Isto nos
faz recordar as palavras de Jauss (2002b) ao dizer que o leitor pode ser afetado pelo
que se representa no texto literário, identificando-se com as pessoas (e,
acrescentaríamos, fatos) em ação, dando desta forma “livre curso às próprias
paixões”, o que pode se manifestar, a nosso ver, em relações intertextuais
imprevisíveis e amplas.

3.

Desconstruir olhares?

Gostaríamos de retomar duas verbalizações de um aluno em especial:

“Das numerosas versões para a morte de Sylphise, eu prefiro a nova versão
d’Oginé, porque reforça outras versões que dizem que Gros Simon vendeu a alma,
quer dizer, a vida ao diabo (hougan) em troca de ganhar na sorte da loteria.
Também este conceito de negócio com o diabo é bem característico do Haiti,
onde o povo é, em geral, bem atrasado.” (A9, ver p. 98 desta dissertação, tabela 2,

coluna 1)

“Eu gostei do capítulo “La vie”, porque trata de uma atividade que retrata
muito bem um interesse haitiano. Brigas de galos. Um esporte (?) que vem de
longe na história. Elas eram comuns na Inglaterra desde o século dezesseis, e foi
levado para o novo mundo, onde as brigas eram muito procuradas até serem
substituídas por corrida de cavalos, cachorros, brigas de Box etc., mas que
continuam em áreas sem uma cultura muito evoluída ou em que tem gente
bastante vulgar.” (A9, ver p.98 desta dissertação, tabela 2, coluna 2)

O que nos chama a atenção é a com as representações de A985 se apresentam
bastante rígidas, constituindo estereótipos que circulam entre os conceitos de
“cultura evoluída” e “cultura não-evoluída”, e se valem de expressões como povo
“atrasado” e gente “vulgar”. De uma maneira ideal, procuramos que o texto literário
85

O aluno é um ex-militar inglês de 85 anos.
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seja um terreno favorável para a redefinição de espaços e olhares sobre o outro,
assim como a história e a cultura do outro. Entretanto, temos de admitir que nem
sempre podemos influenciar positivamente esta mudança de olhar do público com
que trabalhamos. Cabe a nossa ação pedagógica trazer aos alunos lugares, espaços e
atividades que lhes propiciem (re)pensar seus conceitos e representações, mas não
nos cabe o poder de alterá-las e, neste caso, devemos aceitar que um leitor não tenha
aceitado desconstruir seus pressupostos de percepção do mundo e do outro,
deixando claro que este não é nosso ponto de vista e que a resultante de se redefinir
com que filtro vamos olhar o outro pode ser muito interessante... e enriquecedora.

4.

Tintas de uma leitura naïve

Conforme abordamos no capítulo 2, a obra de Laferrière é repleta de
procedimentos que remetem à pintura naïf. Sendo assim, as verbalizações de um dos
alunos em especial, A3, chamaram-nos particularmente a atenção, pois seus
processos de elaboração chegaram ao nível profundo de uma associação com a
descrição de uma pintura com características próximas às da naïf, embora o aluno
não demonstre em outras verbalizações ter conhecimento desta técnica, nem nunca
tenha lido anteriormente outros livros do autor. Ao descrever um pouco de seus
processos metacognitivos, A3 relata a dificuldade inicial que teve para entrar no
mundo da narrativa:

“Após ter lido o livro até a página número cem mais ou menos por três
vezes:
1o ) Comecei a leitura com a visão adulta de um leitor frio e insensível;
2o ) Revisei a leitura com o sentimento de um velho cuja visão da vida e
vivência no mundo não me causa espanto;
3o ) Recomecei a leitura como uma criança que começa a conhecer o
lago, as flores, as formigas, o sabor das mangas, o medo do sobrenatural, o
carinho pelos amigos (...)” (A3, Anexo 4, p.XLII)
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A dificuldade para apreender o mundo narrado levou A3 a recomeçar sua
leitura duas vezes após já ter lido um trecho longo da obra. O leitor, afinal, envolveuse de tal forma com a narrativa, que acredita ter alcançado a leitura de uma criança
que começa a conhecer muitos dos elementos presentes na história. Cabe notar que
A3 acrescenta um elemento que não é citado na obra: um lago. O que aparece no livro
é na verdade o mar (e céu) azul, também citado por outros leitores, mas em momento
nenhum um lago. Certamente, A3 criou uma imagem que remete a fatos e imagens de
sua própria infância; não queremos fazer aqui uma análise psicológica da verbalização
de A3, nem temos elementos suficientes para isto, mas em diversas verbalizações
(como veremos mais adiante) A3 associou passagens, fatos e imagens do livro
diretamente com sua vida, como logo baixo:

“O amor contido irrevelado do pequeno por Vava, coisas de infância feliz,
inocente, pobre, mas feliz.
Os momentos suaves em que o menino pinta com tintas de matizes suaves
uma bela tela mostrando a beleza bucólica do lugar em que vive, os costumes, as
crenças, o sabor das coisas de sua terra..., que saudades tenho eu, não volta mais
a inocência e o amor pelas pequenas coisas, mas eu as tenho guardadas dentro
de um forte-cofre, o MEU EU.” (A3, Anexo 4, p.XLII, em resposta à pergunta “Em que

momentos sua leitura fluiu?”.)

A descrição de A3 na verbalização acima aproxima-se grandemente da
estética da pintura naïf; além disto, A3 faz uma espantosa associação com seu “EU”,
como se estivesse lendo a si mesmo através da leitura da narrativa, e como diz ainda
Jauss (2002b), “o ditoso reconhecimento da experiência passada e do tempo
perdido” (ou poderíamos nos perguntar, reencontrado?, retomando a estética
proustiana). Retomaremos uma análise mais detalhada das verbalizações de A3 mais
adiante; por enquanto, diríamos que se pudéssemos ilustrar a sensível imagem que
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A3 constituiu, escolheríamos a pintura naïf Vilarejo do Sul, um dos trabalhos
selecionados para a Bienal Naïfs do Brasil 200486:

Vilarejo do Sul, de Henry Vitor

5.

A geografia e a história de uma vida

5.1. O “Grande pequeno” leitor

Dentre as muitas verbalizações ricas e imaginativas dos alunos, daremos
atenção especial às de A3, pela intrigante profundidade que apresentam. Em vários
momentos, A3 associa passagens do livro com a construção de sua história de vida,
como podemos ver na tabela abaixo:

86

Exposição organizada pelo SESC (Serviço Social do Comércio) São Paulo em 2004, no SESC
Piracicaba.
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“Le souvenir que j’ai aimé : « Elle est arrivée dans mon dos comme toujours.
Elle revenait de la messe », (p.19) c’est elle Vava, parce que le même incident s’est
passé, ça fait 42 ans ma fiancée revenait de la messe... Aujourd’hui nous sommes
heureux avec 4 filles et 5 petites-filles*.” 87 (Ver p.90 desta dissertação)

“A Vava chega com uma inocência, com uma pureza... Com aquela
simplicidade... Foi assim quando eu conheci a minha esposa ; e essa coisa
inocente, essa coisa muito pura aconteceu também comigo e com ela e a gente
vive isso até hoje. Eu era mariano, da Congregação de Maria, e ela também ; um
dia, ela chegou pela primeira vez, colocou a mão no meu ombro, eu até me
assustei, e assim eu a conheci e isso dura até hoje, 42 anos depois.” (Anexo 3,

p.XIV)

“Mon triste souvenir est la mort du grand-père, les fleurs roses rouges les
funérailles. Je n’aime pas me souvenir du moment dans lequel la mort vient. La
souffrance de voir les personnes chéries qui partent.”88 (ver p.90 desta dissertação)

A3 relatou que ao ler a passagem sobre o funeral do avô do narrador,

87

A concordância do substantivo no feminino é uma incorreção lingüística; o aluno explicou
que, na verdade, ele tem um filho e três filhas e, quanto aos netos, um neto e quatro netas. O
comentário de A3 nesta passagem refere-se ao extrato seguinte, “Robe jaune”: “Je ne l’ai pas
vue venir. Elle est arrivée dans mon dos, comme toujours. Elle revenait de la messe de l’aprèsmidi avec sa mère. Vava habite en haut de la pente. Elle porte une robe jaune. Comme la fièvre
du même nom.” (Laferrière, 2001, p.19)
88

O comentário de A3 refere-se à passgem seguinte, “La rose rouge”: Ma mère et mes tantes
sont sorties dans la cour et ont coupé toutes les roses pour faire un grand bouquet. Da est venue
me chercher pour aller voir mon grand-père, mais il était déjà habillé de son costume bleu de
serge qu’il mettait une fois l’an pour aller rencontrer Bombace. Les roses étaient tout autour de
lui. Une odeur lourde et étouffante. Mon grand-père portait ses chaussures vernies et une cravate
à langues de feu. Tante Renée lui a glissé entre les doigts une rose rouge.” (ibid, p.47)

89

Neste ponto, uma aluna no grupo falou “Nossa, então é bem parecido com o livro, né?” e um
outro completou “É, o botão de rosa vermelha”. Confesso que fui ligeiramente tomada pela
emoção deste relato “à queima roupa” de A3 e tive de conter a emoção, encorajando-o a
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lembrou-se de sua mãe : “Ela faleceu nos meus braços. Isso faz 44 anos, mas eu me
lembro até hoje ; e no funeral, eu coloquei uma rosa vermelha nas mãos dela.”89,

e

concluiu: “Até hoje, para mim, existem três dias tristes no ano: Natal, Ano Novo e
Dia das mães. São os três dias mais tristes para mim.” (Anexo 3, p.XIV)

“(...) Recomecei a leitura como uma criança que começa a conhecer o
lago, as flores, as formigas, o sabor das mangas, o medo do sobrenatural, o carinho
pelos amigos, o sentimento inocente por um ente querido que parte chamado
pela morte, a posição do esquife ornado por rosas vermelhas, sem com isto prestar
atenção nas unhas grandes que o defunto querido, por descuido ou por desleixo
deixara de cortar, pelo AMOR revelado a todo instante por uma avó constante,
presente, meiga, carinhosa, rígida, que assumiu com heroísmo o papel substituto
da filha em forma de mãe, pela mágoa de um pai que sofria calado por não ter
um filho varão, cuja família constituída por mulheres sentidas pela discriminação do
velho, pelo carinho que se revela e sentem todos os familiares pelo neto varão, o
querido pequeno e Velho OS90.
Assim como se percebe, fluiu a leitura e muitas vezes o sentimento me
aflorou na face em forma de lágrimas de saudades e gratidão por uma vida pobre
sofrida, mas com a formação e o caráter de uma pessoa cujo nome não era Da,
mas ANNA.91 E quando recomeço a ler o livro íntimo do meu eu sempre digo de
mim para comigo, o mesmo que o menino do livro, bom dia, boa tarde, boa noite
ANNA92 (obrigado por eu existir).
Assinado: Grande pequeno Os.” (Anexo 4, p.XLII-XLIII)

As verbalizações de A3 demonstram mais do que uma identificação com a
narrativa; na verdade, elas indicam uma surpreendente incorporação dos
acontecimentos narrados, numa complexa rede psicológica. Se retomarmos os

prosseguir com firmeza e serenidade; esperava que os alunos narrariam, em algum momento,
experiências pessoais, associando-as com o livro, mas não havia pensado que pudesse haver uma
identificação emotiva tão grande como as deste aluno.
90

O apelido do autor-narrador no livro é “Vieux Os”.
A mãe do aluno A3.
92
O livro termina com “Bonne nuit Da”.
91
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conceitos de Bourdieu (1996) que abordamos no capítulo 2, falar da história de uma
vida é concebê-la, portanto, como uma história e seu respectivo relato (isto não quer
dizer linear). Assim, A3, ao se ver diante de passagens da obra que se associavam
diretamente com outras da sua vida (a maneira como o narrador descreve a chegada
de Vava durante a missa e o funeral do avô), relatou experiências próprias,
sentimentos e percepções suas que já não se relacionam mais à obra em si, mas sim a
fragmentos de sua própria memória, os quais compõem a geografia de sua vida,
inspirados e, talvez, alterados pela leitura de L’Odeur du café (visto que os
fragmentos da memória podem sofrer alterações de acordo com elementos do
presente da rememoração). Isto nos dá importantes indícios de como os alunos
podem aparentemente falar de uma leitura quando, na verdade, estão falando de si
mesmos e dos indivíduos por trás do leitor, protagonistas da história de uma vida.
Na última verbalização presente na tabela acima, já não se pode mais, por
exemplo, identificar o que é, de fato, uma narração do livro e o que seria a vida do
próprio aluno, pois as fronteiras que as separariam já não são mais nítidas. Da,
personagem do livro, vira Anna (em letras maiúsculas escritas pelo aluno),
personagem de sua vida; “Vieux os”, que é o apelido com que o narrador se
apresenta em algumas passagens vira “Velho OS”, para finalmente se transformar
em “Grande pequeno Os”, ou seja, o próprio aluno, além do amor que aparece
intrigantemente em letras maiúsculas “AMOR”. Esta incorporação da experiência
estética nos chama a atenção na medida em que retoma enormemente o processo da
catarse freudiana de que falamos no capítulo 1. A identificação do aluno com a
narrativa atingiu o ponto de um retorno de experiências recalcadas, dispersas pelo
tempo e pela memória, num livre curso de paixões pessoais, que se encerram com
um agradecimento à mãe (Anna), “obrigado por eu existir”, e com a incorporação do
narrador pelo leitor, “Grande pequeno Os”, que não é mais separadamente nem o
menino da narrativa, nem o leitor (cabe dizer, de 65 anos), mas sim a interrelação
dos dois.
Como vimos com Lejeune (1998), as lembranças de infância remetem a uma
fonte de vida intensa cercada pelo domínio da fé. Fé que Bakhtin (2006) chama de
“fé ingênua”, de clima quente. Acreditamos que os relatos de A3 exploram estas
fronteiras tênues entre os fatos (acontecimentos na narração de uma vida) e a

124

credulidade ingênua da reconstituição destes, modificados pela rememoração do
indivíduo adulto.

5.2. Histórias de vida

Vimos que ao entrarmos no jogo da leitura do texto literário, desbravando
seus horizontes de potenciais, ritmos e imagens, somos (voluntariamente ou não)
influenciados, isto é, emocionalmente influenciados pelo prazer estético e pela
identificação numa leitura polissêmica. Sendo assim, alguns alunos, derrubando
deliberadamente qualquer muro que separasse claramente narrativa literária, com
seus eventos, narrador e personagens, e história de vida (pessoal), construíram
curiosos elos entre a obra lida e espaços em que pudessem reaver lembranças suas.
Vejamo-nos abaixo:

“As partes mais emocionantes do livro são aquelas em que Dany Laferriere
fala de sua avó, de seu cão, de seu avô, de seu primeiro amor, dos seus amigos e
das pequenas coisas sem (aparente) importância, como: La mer (p.17), Le paradis
(p.21), La galerie (p.26), Le goût de la terre (p.56), La vierge illuminée (p.107),
Remords (p.128), L’hymne (p.198), para citar apenas algumas – mas que dão sabor
à vida e nos faz recordá-las com satisfação, embora, muitas vezes com tristeza.
Por que a maioria das recordações do autor trouxe-me à memória
lembranças de minha própria infância – tão semelhantes às dele – que eu me
esquecia que ele falava do Haiti na década de 60 e não do interior de São Paulo
na década de 40.” (Aluno A1, Anexo 4, p.XL)

“Em tempo: “Les flamboyants” (p.82) Gostei muito deste trecho, porque ele
me fez lembrar das meus tempos de colégio. Lá, também, havia flamboyants:
“...chaque fois que les flamboyants commencent à fleurir”, era primavera...”

(A11, Anexo 4, p.XLVIII)
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“Nada me emocionou mais do que a relação do autor e seu cão. Quando
do acidente93 – o sumiço do cão – o sofrimento do garoto94, a volta do cão meio
aleijado.
Penso que era uma relação amorosa muito bonita. A dedicação do cão e
seu sumiço quando ferido – talvez para não dar trabalho – sua volta – a alegria
depois da dor da perda.
No final do livro, ele explica porque o escreveu. Suas melhores lembranças,
seus amigos, sua infância – sua avó. Acho que todos gostaríamos de ter esse ‘dom’
de escrever a nossa infância, adolescência... neste final senti toda a ‘saudade’ do
autor e sua revisita aos seus melhores sentimentos de quando passou aqueles anos
com sua avó”. (Aluna A15, Anexo 4, p.L)

“A segunda passagem que me tocou (talvez a mais tocante das páginas
iniciais, para mim) foi a narrativa do atropelamento, fuga e retorno de Marquis95.
Fiquei especialmente tocado porque passei por uma situação idêntica, há muitos
anos: ao entrar em casa, atropelei sem querer meu próprio cão, que fugiu
assustado. Foi horrível e angustiante. Ele sumiu todo o dia, até a noite. No dia
seguinte, quando fui dar uma volta em torno da casa, triste, ele pulou nas minhas
costas (era um cão enorme), vindo do nada. Foi uma grande alegria em casa. Por
tudo isso, surgiu a identificação com a situação descrita no livro.” (Aluno A17,

Anexo 4, p.LIII)

Para A1 e A4, a leitura de determinados trechos da autobiografia de infância
de Laferrière os faz rememorar suas próprias infâncias, no caso de A1, a ponto de
esquecer que o autor “falava do Haiti na década de 60 e não do interior de São
Paulo na década de 40.”

A17 relembrou um caso pessoal muito semelhante ao da

narrativa e afirma ter ficado “especialmente tocado porque passei por uma

93

A frase foi transcrita tal qual no manuscrito entregue pela aluna.
L’Odeur du café, p. 50, “Prière” (vimos esta passagem no capítulo 3 de nossa dissertação).
95
O cachorro do autor-narrador.
94
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situação idêntica, há muitos anos”.

A15, usando o pronome “nós”, confessa desejar

ter o dom de escrever a infância e, desdobrando um pouco mais, a adolescência.
Em todas as verbalizações, é a história de vida que brota através do
reconhecimento de ações e experiências passadas e os leitores fazem questão de
delimitá-las minuciosamente, assim como quais foram as passagens da obra que os
tocaram, procurando estabelecer desta forma a lógica e a consistência destas
relações. Relações que constroem histórias, em todos os sentidos que o vocábulo
possa ter.

5.3. Cativados por uma personagem

“De um modo geral, as partes que mais me emocionaram estiveram ligadas
ao avô e aos ensinamentos de Da. Da me parece uma personagem iluminada e
muito sábia, uma sabedoria popular, nada acadêmica, e de um tom poético
encantador. Além disso, há algo que me liga a Da de maneira muito forte: o café.
Eu, simplesmente, adoro café. E o bom café. Estou sempre em busca de lugares
diferentes para tomar café, adoro o cheiro e o sabor. Sempre que há um novo
café em São Paulo, me preparo para prová-lo e é um ritual. Sento para ler e ver a
vida passar, não com o mesmo prazer de Da, pois meu tempo é bem mais corrido,
mas todos os dias eu paro em algum café da cidade, nem que seja por quinze
minutos, me sento e tomo um café.
Lembro-me que uma vez, em um curso da pós, Alfredo Bosi disse que uma
personagem sobrevive à obra quando nós, leitores, não apenas nos apaixonamos
por ela dentro da obra, mas gostaríamos de tê-la conhecido pessoalmente. Assim
me sinto em relação à Da, gostaria muito de tê-la conhecido e de ter sido sua
amiga, ela sobrevive à obra.” (Aluna A6, Anexo 4, p.XLIV-XLV)

“Gostei do livro de uma maneira geral. Ao longo da leitura pincelei frases,
pensamentos bastante interessantes e que refletem uma sabedoria popular
sintetizada na pessoa da ‘Da’, principalmente. Essa ‘sabedoria’ é também
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encontrada entre as pessoas mais simples do nosso interior:”96
... “Personne ne doit être puni deux fois pour la même faute” ... “Ça ne fait
rien, tu comprendras un jour”... (p.30)
... “Sans esprit, le corps n’est rien”... (p.37)
... “Les riches, ils peuvent laisser les fruits pourrir au sol”... (p.52)
... “Après une forte mais brève pluie, les gens semblent plus heureux”...
... “On sait que la vie n’est pas simple”...
... “c’est-à-dire qu’il ne sert pas deux maîtres. Il ne peut pás faire le bien avec
la main droite et le mal avec la main gauche”... (p.66)
... “La mort, c’est le sommeil éternel”... (p.64)
... “Si on veut connaître vraiment les gens, il faut observer comment ils traitent
leurs défunts”... (p.74)
... “Il est parti, la queue entre les jambes”... (p.92)
... “On est vraiment mort quand il n’y a personne pour se rappeler notre nom
sur cette terre”... (p.95)
... “La vie est un mystère”...
... “La mer a des poissons. Le ciel, des étoiles”... etc...

(Aluna A11, Anexo 4, p.XLVI)

“ J’ai aimé la philosophie de Da sur la mort quand son petit-fils a demandé :
- Pourquoi on meurt, Da ?
- Pourquoi on dort ?
- Pour se reposer.
- Alors ?
- Alors quoi, Da ?
- La mort, c’est le sommeil éternel. (p.64)
Da a un grand savoir.”

A14 começou sua explicação ao grupo com uma espécie de apresentação pessoal. Ela
disse ter sido enfermeira trabalhando com pacientes com Aids durante muito tempo. Por
causa do estado grave de muitos pacientes, havia muitos óbitos e cada vez que alguém
estava para morrer, ela começava a preparar a família do paciente ; a prepará-los realmente
para a morte. Segundo a aluna: “A Da faz isso de um jeito tão simples ! Ela explica tão

96

A seleção das passagens de L’Odeur du café presentes na tabela foi feita pela própria aluna no
seu texto. Cabe dizer que nem todas as frases são proferidas pela personagem de Da.
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simplesmente ‘A morte é o sono eterno’. Uma coisa que é tão difícil, tão
delicada.”

97

(A14, Anexo 3, p.XX)

“As partes mais emocionantes foram todas em que Da la grand-mère
aparece com toda sua vivência, com suas palavras sábias e reconfortantes tanto
que o autor, seu neto, a homenageou relatando em livro sua infância, a
importância de sua avó neste período de sua vida.” (A18, Anexo 4, p.LV)

Vimos que o autor, Laferrière, confere à Da uma enorme importância na sua
vida, em especial na sua infância, “passada sob a larga saia da avó”. (Laferrière,
2000, p.74) Desta forma, Da é retomada na narrativa como uma figura central, a
quem chegam os acontecimentos principais da pequena cidade, assim como os
moradores, que a procuram sempre com seus casos e histórias.
A doce maneira como a figura de Da é constituída e recriada é freqüentemente
verbalizada pelos alunos na síntese “Da é muito sábia”, como pudemos observar
acima, e termina por cativar grande parte dos leitores, que associam “as partes mais
emocionantes”, como A18, àquelas em que a personagem aparece. A6 e A14
envolvem-se emotivamente com a personagem, relacionando-a com experiências
pessoais e, no caso de A6, no desejo expresso: “gostaria muito de tê-la conhecido e
de ter sido sua amiga, ela sobrevive à obra.”

Ressaltamos no capítulo 1 que os pesquisadores do intercultural evidenciam
que vemos o mundo através de um filtro extremamente subjetivo, que determina a
construção de nossas representações. Ao analisar as verbalizações dos alunos,
observamos que não atingiram o nível de observar camadas mais profundas de suas
97

A simplicidade que a ex-enfermeira enxergou em Da no tratamento de questões tão cruciais
como a vida e a morte, levaram-na a se envolver afetivamente com a personagem. Ao falar do
“jeito simples” de Da, houve um sobressalto na voz da aluna, que infelizmente as palavras
escritas não podem transmitir. Seria necessário estar lá, ouví-la falar e ver o brilho no olhar de
quem enxergou um segredo que nunca havia enxergado antes: a simplicidade em se falar da
morte. Enquanto o aluno A3 teve uma espécie de “nó da garganta” e os olhos vermelhos
segurando as lágrimas ao falar da morte e do funeral da mãe, a aluna A14 teve aquele meiosorriso, aquele brilho de quem viu tantas vezes a morte de perto e descobriu em Da um “jeito tão
simples”.
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representações, e até mesmo questionar suas bases culturais e psicológicas ao entrar
em contato com a personagem de Da; na realidade, os comentários dos alunos
mostram uma identificação máxima e ingênua (não retomamos o termo ingênuo
como pejorativo) com a personagem, que perpetua um lugar comum, inclusive em
nossa cultura brasileira: o de uma pessoa simples, cuja sabedoria remete ao fato
justamente desta pessoa ser “do interior”, como verbaliza a aluna A11, constituindo
uma sabedoria popular.
Com isto, estamos diante de uma representação confortável, na medida em
que ela não entra em conflito com lugares comuns de nossa cultura, e Da torna-se,
assim, (ou pode tornar-se) uma figura familiar e cativante.
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Começamos esta pesquisa relatando o espaço que o texto literário ocupava
em algumas metodologias de língua estrangeira, particularmente no caso do francês,
e em alguns manuais didáticos de abordagem comunicativa. Constatamos
primeiramente o descuido no trabalho com os textos literários e a falta de um lugar
apropriado para uma leitura profunda (em oposição a uma superficial), que
constituísse um espaço de aprendizagem no qual os estudantes pudessem explorar a
polissemia, a ambigüidade e o prazer estético deste corpus. Em segundo lugar,
constatamos nestes manuais uma abordagem bastante restrita baseada no uso de
extratos literários, freqüentemente curtos ou descontextualizados, e nunca em um
trabalho que conduzisse à leitura de uma obra integral.
Sendo assim, desenvolvemos nossa dissertação tendo em vista a leitura de
uma obra integral, unindo a pesquisa de campo, ou seja, o trabalho em sala de aula
com um grupo de alunos, e as bases teóricas que se mostraram pertinentes para
nossa experiência. Procuramos privilegiar a recepção dos alunos, pois queríamos
investigar como estes leitores atribuíam sentidos, muitas vezes imprevisíveis, e
intensos a esta leitura literária, relacionando-a a outros textos significativos para
eles, deixando-se tocar por esta leitura a ponto de focalizar sua atenção sobre seus
próprios sentimentos e emoções.
Acreditamos que a escolha de uma narrativa autobiográfica de infância,
L’Odeur du café, favoreceu o interesse e a identificação da maioria dos alunos com
o texto, pois se trata de um corpus que traz elementos de caráter universal, no
sentido de oferecer inúmeros subtemas relacionados à temática maior da infância,
fase vivida por todos nós. O “clima quente” da autobiografia, de que nos fala
Bakhtin (2006), associado à intensidade das recordações infantis que afloram
(Lejeune, 1998), proporcionaram o reconhecimento de experiências pessoais dos
alunos, a continuidade do prazer estético ao longo da leitura e o interesse em
terminá-la.
Para realizar a leitura integral da obra escolhida e trabalhar com a recepção e
as verbalizações dos alunos, tivemos de pensar sobre a postura com a qual
introduziríamos este corpus em nossa sala de aula; com o posicionamento de que a
leitura do professor é a correta? Ou de que o aluno não terá grande coisa a dizer
sobre sua própria leitura (pois não domina elementos suficientes da bagagem da
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teoria literária ou de conhecimento de mundo)? Nossa posição foi ceder espaço ao
que estes leitores tinham a dizer e procurar manter a distância necessária para ouvílos, analisar suas verbalizações e ajudá-los a construir, tijolo por tijolo, a torre de
uma leitura literária em língua estrangeira.
Observamos na totalidade do corpus de verbalizações dos alunos que, no
início, não estavam seguros e não sabiam como “entrar” na obra literária em língua
estrangeira. No início de nosso trabalho de campo, estávamos diante de um grupo de
aprendizes que possuíam predominantemente representações muito restritivas acerca
do aprendizado de uma língua estrangeira; para eles, o ensino de francês língua
estrangeira estava fortemente associado aos conteúdos lingüísticos e gramaticais do
livro didático. Como conseqüência disto, eles eram leitores inseguros, pois
acreditavam não dominar ainda recursos suficientes da língua estrangeira para
realizar uma leitura mais longa e que se situa com freqüência no plano simbólico da
língua. Entretanto, notamos que o avançar da leitura em fases sucessivas, baseadas
no trabalho contínuo de questionários por seções, discussões em grupos durante as
aulas e verbalizações escritas, terminou em um retorno muito positivo, pois a grande
maioria dos alunos teve interesse em concluir a leitura, compartilhar seus
comentários e impressões e, principalmente, viram-se como leitores capazes de
construir o(s) sentido(s) de uma leitura relativamente extensa e difícil, devido ao
estranhamento da palavra estrangeira. Além disto, demonstraram uma tolerância
maior à ambigüidade da leitura literária e da língua estrangeira, aproximando-se de
uma competência simbólica, desejada e necessária no aprendizado de uma outra
língua.
Lajolo nos dá algumas pistas de como construir o sentido do texto em sala de
aula:

Ler não é decifrar, como num jogo de adivinhações, o sentido
de um texto. É a partir do texto, ser capaz de atribuir-lhe significação,
conseguir relacioná-lo a todos os outros textos significativos para cada
um, reconhecer nele o tipo de leitura que seu autor pretendia e, dono da
própria vontade, entregar-se a esta leitura, ou rebelar-se contra ela,
propondo outra não prevista. (Lajolo, 1982, p.59)
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Saboreamos assim as significações atribuídas por este universo de vinte
aprendizes reunidos semanalmente no espaço da sala de aula, ora entregando-se à
leitura, ora rebelando-se contra ela. Pudemos, desta forma, acompanhar de maneira
privilegiada este par texto-leitor e camadas profundas do descobrimento do texto
literário, da constituição de sentidos e das representações. Representações que
mostram, sem dúvida, o que anuncia o Manifesto por uma “literatura-mundo” em
francês: “O mundo está voltando. E é a melhor das notícias. (...) O mundo, o sujeito,
o sentido, a história, o ‘referente’”98. (Anexo 1, p.II) Se durante o estruturalismo, o
mundo praticamente não existia, em nossa atualidade, a literatura reclama o mundo
de volta e o Manifesto citado é uma das vozes que colocam isto em evidência. Foi
exatamente este mundo, cheio de cores, imagens e sentidos, invadindo o cinza da
sala de aula semi-estagnada no livro didático, o que encantou nossos aprendizes
leitores.
A multiplicidade e a riqueza destas leituras todas vieram à tona através do
extenso corpus de suas verbalizações. Bastou dar uma oportunidade aos alunos e
tivemos a chance de ouvir indivíduos que haviam feito uma multiplicidade de
leituras dentro de um único livro. Anularam-se definitivamente todos os Pierres,
Mariannes, Camilles, Roberts etc, personagens congelados dos livros didáticos.
Surgiram assim indivíduos com diferentes histórias de vida, sujeitos atuantes, que
reagem com criatividade e imaginação à leitura literária em língua estrangeira. Eis
os novos personagens de carne e osso que surgiram na sala de aula. Sim, odeur du
café, saveur des lectures. E quantos sabores de tantas leituras... e vozes de tantos
leitores, agora, reconhecidos e reconhecíveis.

98

Tradução minha, texto original: “Le monde revient. Et c'est la meilleure des nouvelles. (...) Le
monde, le sujet, le sens, l'histoire, le ‘référent’”.
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Pour une "littérature-monde" en français
Publicado na edição de 16/03/2007 do jornal francês Le Monde
Plus tard, on dira peut-être que ce fut un moment historique: le Goncourt, le
Grand Prix du roman de l'Académie française, le Renaudot, le Femina, le Goncourt
des lycéens, décernés le même automne à des écrivains d'outre-France. Simple
hasard d'une rentrée éditoriale concentrant par exception les talents venus de la
"périphérie", simple détour vagabond avant que le fleuve revienne dans son lit?
Nous pensons, au contraire : révolution copernicienne. Copernicienne, parce qu'elle
révèle ce que le milieu littéraire savait déjà sans l'admettre : le centre, ce point
depuis lequel était supposée rayonner une littérature franco-française, n'est plus le
centre. Le centre jusqu'ici, même si de moins en moins, avait eu cette capacité
d'absorption qui contraignait les auteurs venus d'ailleurs à se dépouiller de leurs
bagages avant de se fondre dans le creuset de la langue et de son histoire
nationale: le centre, nous disent les prix d'automne, est désormais partout, aux
quatre coins du monde. Fin de la francophonie. Et naissance d'une littératuremonde en français.
Le monde revient. Et c'est la meilleure des nouvelles. N'aura-t-il pas été
longtemps le grand absent de la littérature française ? Le monde, le sujet, le sens,
l'histoire, le "référent": pendant des décennies, ils auront été mis "entre parenthèses"
par les maîtres-penseurs, inventeurs d'une littérature sans autre objet qu'elle-même,
faisant, comme il se disait alors, "sa propre critique dans le mouvement même de
son énonciation". Le roman était une affaire trop sérieuse pour être confiée aux seuls
romanciers, coupables d'un "usage naïf de la langue", lesquels étaient priés
doctement de se recycler en linguistique. Ces textes ne renvoyant plus dès lors qu'à
d'autres textes dans un jeu de combinaisons sans fin, le temps pouvait venir où
l'auteur lui-même se trouvait de fait, et avec lui l'idée même de création, évacué pour
laisser toute la place aux commentateurs, aux exégètes. Plutôt que de se frotter au
monde pour en capter le souffle, les énergies vitales, le roman, en somme, n'avait
plus qu'à se regarder écrire.
Que les écrivains aient pu survivre dans pareille atmosphère intellectuelle est
de nature à nous rendre optimistes sur les capacités de résistance du roman à tout
ce qui prétend le nier ou l'asservir...
Ce désir nouveau de retrouver les voies du monde, ce retour aux puissances
d'incandescence de la littérature, cette urgence ressentie d'une "littérature-monde",
nous les pouvons dater : ils sont concomitants de l'effondrement des grandes
idéologies sous les coups de boutoir, précisément... du sujet, du sens, de l'Histoire,
faisant retour sur la scène du monde - entendez : de l'effervescence des
mouvements antitotalitaires, à l'Ouest comme à l'Est, qui bientôt allaient effondrer le
mur de Berlin.
Un retour, il faut le reconnaître, par des voies de traverse, des sentiers
vagabonds - et c'est dire du même coup de quel poids était l'interdit ! Comme si, les
chaînes tombées, il fallait à chacun réapprendre à marcher. Avec d'abord l'envie de
goûter à la poussière des routes, au frisson du dehors, au regard croisé d'inconnus.
Les récits de ces étonnants voyageurs, apparus au milieu des années 1970, auront
été les somptueux portails d'entrée du monde dans la fiction. D'autres, soucieux de
dire le monde où ils vivaient, comme jadis Raymond Chandler ou Dashiell Hammett
avaient dit la ville américaine, se tournaient, à la suite de Jean-Patrick Manchette,
vers le roman noir. D'autres encore recouraient au pastiche du roman populaire, du
roman policier, du roman d'aventures, manière habile ou prudente de retrouver le
récit tout en rusant avec "l'interdit du roman". D'autres encore, raconteurs
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d'histoires, investissaient la bande dessinée, en compagnie d'Hugo Pratt, de
Moebius et de quelques autres. Et les regards se tournaient de nouveau vers les
littératures "francophones", particulièrement caribéennes, comme si, loin des
modèles français sclérosés, s'affirmait là-bas, héritière de Saint-John Perse et de
Césaire, une effervescence romanesque et poétique dont le secret, ailleurs,
semblait avoir été perdu. Et ce, malgré les oeillères d'un milieu littéraire qui affectait
de n'en attendre que quelques piments nouveaux, mots anciens ou créoles, si
pittoresques n'est-ce pas, propres à raviver un brouet devenu par trop fade. 19761977 : les voies détournées d'un retour à la fiction.
Dans le même temps, un vent nouveau se levait outre-Manche, qui imposait
l'évidence d'une littérature nouvelle en langue anglaise, singulièrement accordée au
monde en train de naître. Dans une Angleterre rendue à sa troisième génération de
romans woolfiens - c'est dire si l'air qui y circulait se faisait impalpable -, de jeunes
trublions se tournaient vers le vaste monde, pour y respirer un peu plus large.
Bruce Chatwin partait pour la Patagonie, et son récit prenait des allures de
manifeste pour une génération de travel writers ("J'applique au réel les techniques
de narration du roman, pour restituer la dimension romanesque du réel"). Puis
s'affirmaient, en un impressionnant tohu-bohu, des romans bruyants, colorés,
métissés, qui disaient, avec une force rare et des mots nouveaux, la rumeur de ces
métropoles exponentielles où se heurtaient, se brassaient, se mêlaient les cultures
de tous les continents. Au coeur de cette effervescence, Kazuo Ishiguro, Ben Okri,
Hanif Kureishi, Michael Ondaatje - et Salman Rushdie, qui explorait avec acuité le
surgissement de ce qu'il appelait les "hommes traduits" : ceux-là, nés en
Angleterre, ne vivaient plus dans la nostalgie d'un pays d'origine à jamais perdu,
mais, s'éprouvant entre deux mondes, entre deux chaises, tentaient vaille que vaille
de faire de ce télescopage l'ébauche d'un monde nouveau. Et c'était bien la
première fois qu'une génération d'écrivains issus de l'émigration, au lieu de se
couler dans sa culture d'adoption, entendait faire oeuvre à partir du constat de son
identité plurielle, dans le territoire ambigu et mouvant de ce frottement. En cela,
soulignait Carlos Fuentes, ils étaient moins les produits de la décolonisation que les
annonciateurs du XXIe siècle.
Combien d'écrivains de langue française, pris eux aussi entre deux ou
plusieurs cultures, se sont interrogés alors sur cette étrange disparité qui les
reléguait sur les marges, eux "francophones", variante exotique tout juste tolérée,
tandis que les enfants de l'ex-empire britannique prenaient, en toute légitimité,
possession des lettres anglaises ? Fallait-il tenir pour acquis quelque
dégénérescence congénitale des héritiers de l'empire colonial français, en
comparaison de ceux de l'empire britannique ? Ou bien reconnaître que le
problème tenait au milieu littéraire lui-même, à son étrange art poétique tournant
comme un derviche tourneur sur lui-même, et à cette vision d'une francophonie sur
laquelle une France mère des arts, des armes et des lois continuait de dispenser
ses lumières, en bienfaitrice universelle, soucieuse d'apporter la civilisation aux
peuples vivant dans les ténèbres ? Les écrivains antillais, haïtiens, africains qui
s'affirmaient alors n'avaient rien à envier à leurs homologues de langue anglaise.
Le concept de "créolisation" qui alors les rassemblaient, à travers lequel ils
affirmaient leur singularité, il fallait décidément être sourd et aveugle, ne chercher
en autrui qu'un écho à soi-même, pour ne pas comprendre qu'il s'agissait déjà rien
de moins que d'une autonomisation de la langue.
Soyons clairs : l'émergence d'une littérature-monde en langue française
consciemment affirmée, ouverte sur le monde, transnationale, signe l'acte de décès
de la francophonie. Personne ne parle le francophone, ni n'écrit en francophone. La
francophonie est de la lumière d'étoile morte. Comment le monde pourrait-il se
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sentir concerné par la langue d'un pays virtuel ? Or c'est le monde qui s'est invité
aux banquets des prix d'automne. A quoi nous comprenons que les temps sont
prêts pour cette révolution.
Elle aurait pu venir plus tôt. Comment a-t-on pu ignorer pendant des
décennies un Nicolas Bouvier et son si bien nommé Usage du monde ? Parce que
le monde, alors, se trouvait interdit de séjour. Comment a-t-on pu ne pas
reconnaître en Réjean Ducharme un des plus grands auteurs contemporains, dont
L'Hiver de force, dès 1970, porté par un extraordinaire souffle poétique, enfonçait
tout ce qui a pu s'écrire depuis sur la société de consommation et les niaiseries
libertaires ? Parce qu'on regardait alors de très haut la "Belle Province", qu'on
n'attendait d'elle que son accent savoureux, ses mots gardés aux parfums de vieille
France. Et l'on pourrait égrener les écrivains africains, ou antillais, tenus
pareillement dans les marges : comment s'en étonner, quand le concept de
créolisation se trouve réduit en son contraire, confondu avec un slogan de United
Colors of Benetton ? Comment s'en étonner si l'on s'obstine à postuler un lien
charnel exclusif entre la nation et la langue qui en exprimerait le génie singulier puisqu'en toute rigueur l'idée de "francophonie" se donne alors comme le dernier
avatar du colonialisme ? Ce qu'entérinent ces prix d'automne est le constat inverse:
que le pacte colonial se trouve brisé, que la langue délivrée devient l'affaire de tous,
et que, si l'on s'y tient fermement, c'en sera fini des temps du mépris et de la
suffisance. Fin de la "francophonie", et naissance d'une littérature-monde en
français : tel est l'enjeu, pour peu que les écrivains s'en emparent.
Littérature-monde parce que, à l'évidence multiples, diverses, sont
aujourd'hui les littératures de langue françaises de par le monde, formant un vaste
ensemble dont les ramifications enlacent plusieurs continents. Mais littératuremonde, aussi, parce que partout celles-ci nous disent le monde qui devant nous
émerge, et ce faisant retrouvent après des décennies d’interdit de la fiction" ce qui
depuis toujours a été le fait des artistes, des romanciers, des créateurs : la tâche de
donner voix et visage à l'inconnu du monde - et à l'inconnu en nous. Enfin, si nous
percevons partout cette effervescence créatrice, c'est que quelque chose en
France même s'est remis en mouvement où la jeune génération, débarrassée de
l'ère du soupçon, s'empare sans complexe des ingrédients de la fiction pour ouvrir
de nouvelles voies romanesques. En sorte que le temps nous paraît venu d'une
renaissance, d'un dialogue dans un vaste ensemble polyphonique, sans souci d'on
ne sait quel combat pour ou contre la prééminence de telle ou telle langue ou d'un
quelconque "impérialisme culturel". Le centre relégué au milieu d'autres centres,
c'est à la formation d'une constellation que nous assistons, où la langue libérée de
son pacte exclusif avec la nation, libre désormais de tout pouvoir autre que ceux de
la poésie et de l'imaginaire, n'aura pour frontières que celles de l'esprit.
Liste des signataires : Muriel Barbery, Tahar Ben Jelloun, Alain Borer,
Roland Brival, Maryse Condé, Didier Daeninckx, Ananda Devi, Alain Dugrand,
Edouard Glissant, Jacques Godbout, Nancy Huston, Koffi Kwahulé, Dany
Laferrière, Gilles Lapouge, Jean-Marie Laclavetine, Michel Layaz, Michel Le Bris,
JMG Le Clézio, Yvon Le Men, Amin Maalouf, Alain Mabanckou, Anna Moï, Wajdi
Mouawad, Nimrod, Wilfried N'Sondé, Esther Orner, Erik Orsenna, Benoît Peeters,
Patrick Rambaud, Gisèle Pineau, Jean-Claude Pirotte, Grégoire Polet, Patrick
Raynal, Jean-Luc V. Raharimanana, Jean Rouaud, Boualem Sansal, Dai Sitje,
Brina Svit, Lyonel Trouillot, Anne Vallaeys, Jean Vautrin, André Velter, Gary Victor,
Abdourahman A. Waberi.
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QUESTIONÁRIOS PARA DISCUSSÕES EM GRUPO DURANTE O
SEMESTRE
L’Odeur du café
Questionário 1 (páginas 16-61) :
I – La Galerie
p.16 – Pourquoi l’auteur était-il assis auprès de sa grand-mère?
p. 17 – Résumez le souvenir « Un liquide jaune ».
p.19 – Qui était Vava ? Quelle réaction l’auteur avait-il quand il la voyait ?
p. 20 – Comment était le jour de marché à Petit-Goâve ?
p. 26 – Expliquez la phrase : « Da boit son café. J’observe les fourmis. Le temps
n’existe pas. »
II – Mon nom
p. 27 – D’après le souvenir « La vieille », qu’est-ce qu’une « diablesse » ?
p. 29 – Que s’est-il passé avec l’auteur quand il avait cinq ans ?
III – La maison
p. 38 – Comment était la relation de l’enfant avec ses tantes ?
IV – La rose
p. 41 et 42 – Quelles étaient les passions du grand-père de l’auteur ?
p. 45 – Comment son grand-père est-il mort ?
V – Chien
p. 49, 50 et 54 – Que s’est-il passé avec Marquis ?
p. 52 – Qui était Devieux ? Que les enfants faisaient-ils souvent chez lui ?
VI – La pluie
p.56 – Que l’enfant avait-il envie de faire quand il pleuvait ?
p. 58 – Comment l’auteur décrit-il les gens après une brève pluie ?
p. 59 – Comment l’enfant réagissait-il à la présence de Vava ?

Questionário 2 (páginas 62-77)

VII

VII – Les gens
Réflexion
De quel sujet parle-t-on dans ce chapitre? Pourquoi s’appelle-t-il “Les gens”?
Combien de versions différentes y a-t-il pour la même histoire?
À vote avis, pourquoi y a-t-il tellement de versions pour une seule histoire?
Compréhension
p. 64 D’après la version de Gros Simon, comment a-t-il gagné au loto?
p. 65 Quel est l’opinion de frère Jérôme concernant ce sujet?
p. 66 D’après Oginé, qui est-ce qui aurait fait la transaction avec Gros Simon?
p.66/67 Quel est l’opinion de Mozart à propos de la disparition de Sylphise?
p.68 « Que peut-on faire face à l’inconnu ? » Pourquoi le docteur Cayemitte dit-il cela ?
p.69 Que Simplice dit-il à propos du comportement de Gros Simon la nuit où il avait
acheté les billets du loto ?
p. 70 D’après Zina, que s’est-il passé avec Sylphise dans ses derniers moments ?
p. 75 « Ils tournaient nus autour de la tombe fraîche de la petite. » Qu’est-ce
qu’Absalom affirme avec cette déclaration ?
Impressions personnelles
À votre avis, quelle est la version la plus intéressante? Pourquoi?

Questionário 3 (páginas 81-124)
p. 81 Pourquoi l’auteur sent-il que son coeur « se met à battre à une vitesse folle » ?
Quels sont les autres « symptômes » ?
p. 82 Pourquoi a-t-il peur à la fin des classes ?
p. 85 Qu’est-il arrivé aux parents de l’auteur au mois d’avril ?
p. 91-92 Pourquoi l’auteur n’aimait pas Djo ?
p. 95 D’après Da, quand serait-on vraiment mort ?
p. 99-102 Qui est Odilon ? Pourquoi est-il retourné à Petit-Gôave ?
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p. 103-104 Quelle était la maladie de l’auteur dans ce passage ?
p. 108 Que Timise fait-elle avec l’auteur ? Pourquoi ?
p. 11-123 Da avait l’habitude d’interpréter des rêves. Quelle interprétation préferezvous ? Pourquoi ?

Questionário 4 (páginas 128-167)
TROISIÈME PARTIE
p.128 Expliquez le passage « L’amour ».
p.131 À votre avis, pourquoi Rico dit-il que sa grand-mère « voit mieux que ceux qui
ont des yeux » ?
p.137-138 Quelle est l’accusation de Francillon contre l’auteur ? L’accusation est-elle
vraie ou fausse ? Quelle est la réaction de Da ?
p.143 Pourquoi dit-on que Camelo est le héro de l’équipe Aigle noir ?
QUATRIÈME PARTIE
p.150 Expliquez la déception d’Adrien racontée dans le passage « Encre ».
p.152 Pourquoi Da a-t-elle peur de la mer ?
p.159 D’après les nouvelles du journal lues par l’auteur à Passilus, quelle est la
campagne menée par l’Église catolhique ?
p.162 Qu’est-ce que le chien de mer ?
p.164 Expliquez la phrase du notaire Loné : « Voilà, c’est toujours comme ça avec les
Haïtiens. Aucune analyse, aucun débat n’est possible. Ils prennent toujours tout
personnellement. »
p.167 D’après Oginé, pourquoi est-il impossible d’avoir deux voitures dans la même
ville ?

Questionário 5 (páginas 174-209)
CINQUIÈME PARTIE
p.174 D’après l’auteur, pourquoi les filles sont folles de Frantz?
p. 178/179 Que pensez-vous du passage « Les mangues » ?

IX

p.180 Que pensez-vous du passage « Le goût du café » ?
p.181,182 et 183 Quelle est votre opinion sur la réaction de la mère d’Auguste quand
elle apprend que son fils ne va pas à l’école depuis un mois ?
p.188 Dans le passage « L’argent », de quoi l’auteur a-t-il peur ?99
SIXIÈME PARTIE
p.198 Que se passe-t-il pendant que les élèves chantent l’hymne national ?
p.201 Quelles sont vos impressions sur le passage « Qu’est-ce que Dieu » ?
Qu’est-ce que Dieu pour vous ?
p.208 Qui est Miracine ?
p.209 Quelle a été la réaction de l’auteur et des autres garçons à la mort de Sylphise ?
p.209 « Un oiseau est passé à notre hauter en criant à tue-tête » Croyez-vous que ce
passage a un rapport avec celui à la page 203 ?

Questionário 6 (páginas 213-final)
p.213 « Gros Simon remonte dans le camion qui repart lentement dans un craquement.
Le camion tout neuf. Malgré tout. » Pourquoi dit-on « Malgré tout » ?
Choisissez un passage que vous avez aimé entre les pages 213 et 218 et commentez-le.
p.219 et 220 Que le notaire Loné commence-t-il à faire toutes les fois où il retourne à la
maison ? Quelle est la réaction des habitants du village ?
p.222-224 Qu’est-ce qu’Augereau informe à Da ?
Que conseille-t-il à Da de faire?
p.224 « Augereau respire le café un bon coup avant de prendre sa première gorgée. Le
reste, c’est l’affaire du temps. » Que la dernière phrase veut-elle dire ?
p.227 Pourquoi la dernière phrase du récit de Laferrière est « Bonne nuit, Da ! » ?
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Nesta passagem, usa-se o “ne explétif”, uma partícula em francês que não significa negação. O “ne
explétif” é usado em francês com verbos no subjuntivo (que geralmente aparecem após expressões
como “avoir peur que...”, “avant que...” etc. Ex.: J’ai peur qu’il ne soit en retard (Tenho medo de que
ele esteja atrasado).
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VERBALIZAÇÕES PARCIAIS DE L’ODEUR DU CAFÉ
10 de maio de 2007 – Curso Extra-Curricular de Francês, Nível IV –
FFLCH - USP
Na metade do primeiro semestre de 2007, pensei em como propor aos alunos
uma atividade em que eles pudessem compartilhar suas impressões e percepções
sobre a leitura que estávamos fazendo de L’Odeur du café.
Decidi usar os dados que eu já havia coletado dos alunos (ver tabela 2) numa
atividade que pudesse despertar a curiosidade deles. Selecionei um comentário de
cada uma, digitei-os em letras grandes e os recortei sem indicar o nome de quem
escreveu cada um. Em seguida, fiz um mural com cartolina em que escrevi o nome
dos meus vinte alunos. Na aula, expliquei-lhes que cada um deveria encontrar o seu
comentário dentre todos e colá-lo no mural ao lado do seu nome.
No final da atividade, muitos permaneceram olhando o mural para ler os
comentários de todo mundo. Alguns riam, outros comentavam as opiniões uns dos
outros. A primeira parte da atividade havia sido, portanto, bem-sucedida. Era
chegado o momento de passar à segunda parte: fazer um grande círculo em que
todos os alunos presentes compartilhariam seus comentários. O mural havia sido
totalmente elaborado em francês, pois os alunos haviam escrito em francês seus
comentários. No entanto, para esta nova atividade, deixei-os livres para falar em
francês ou em português; eles poderiam escolher o veículo em que gostariam de
compartilhar suas impressões: metade escolheu o francês e metade, o português. Um
dado interessante, pois mostra que metade dos alunos já queria “aventurar-se” em
língua estrangeira, com todas as dificuldades que isto impõe, num momento propício
para se falar de si e de experiências pessoais.
A segunda parte foi ainda mais surpreendente. Quatorze alunos dentre dezoito
falaram, justificaram e compartilharam experiências estreitamente relacionadas com
a leitura de L’Odeur du café. Toda aquela multiplicidade, toda aquela riqueza, todas
aquelas leituras e vivências que eu nem sequer havia imaginado estava ali a minha
volta. Bastou dar uma oportunidade aos alunos e eu pude ouvir indivíduos que
estavam falando de si, que eram sujeitos cheios de vida e personalidade e que
haviam feito inúmeras leituras dentro de um único livro. Cada um com uma história
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única de vida, que definiria qual leitura diferente ou parecida seria feita, por
exemplo, de uma mesma passagem.
Naquele momento, definitivamente, anularam-se todos os pierres, mariannes,
camilles, roberts... do livro didático. Eu testemunhei indivíduos que reagem com
criatividade e imaginação à leitura em língua estrangeira e que querem usar esta
língua como um importante instrumento de comunicação. Isto é o que eu nomearia
na prática o que em teoria chama-se alteridade e identidade em língua estrangeira.

ALUNO A1
Comentários referentes à tabela 2:
I – La figure du grand- père me fait rappeler mon enfance, principalement
mon père et tout ce qu’il représentait pour l’union et le développement de notre
famille.
O aluno A1 compartilhou com a turma o porquê do avô do autor-narrador de
L’Odeur du café fazê-lo lembrar de seu pai. Segundo A1, sua mãe era uma pessoa
muito prática, que queria principalmente que seus filhos estudassem, aprendessem,
que pensassem, enfim, sobre os aspectos mais práticos da vida. O pai, por sua vez,
era um amigo dos filhos, que garantia a união familiar mantendo uma relação
principalmente de companheirismo, da qual A1 se lembra até hoje, tantos anos
depois, e que foi “revivificada” com a leitura do grand-père no livro. Para A1, a
relação do avô com o neto era também uma relação de amizade e companheirismo,
que é facilmente percebida na passagem abaixo:
Le petit seau
Mon grand-père n’avait qu’une passion: les roses. Il en a fait planter tout
autour de la Maison. Il les arrosait lui-même chaque matin et chaque soir. J’allais
remplir um petit seau en plastique bleu que je lui remettais. Avec ce seau, il ne
pouvait arroser que trois ou quatre plants. Au début, on y allait lentement. J’adore
faire ce travail avec mon grand-père. Il était toujours gentil et me demandait sans
cesse si je n’étais pas fatigué, si je ne voulais pas prendre un petit repos. Alors, je
courais encore plus vite pour remplir le seau. J’allais de plus en plus vite. Mon
coeur cognait fort. (p.41)

A1 explicou que:
Ah, quando eu li aquela passagem do menino com o avô, eu me lembrei
muito do meu pai. Embora fosse o avô e não o pai, aquilo me fez lembrar muito
do meu pai... Eles eram amigos, dá para ver a relação de amizade que eles
tinham.
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II – Les ongles: cette partie en référence à la mort de son grand-père est très
bizarre.
A1 explicou que esta passagem pareceu-lhe muito estranha, pois trata-se de
uma descrição que destoa da atmosfera criada pela descrição do velório do avô.
Segundo A1 :
Vinha sendo feita toda aquela descrição do velório, de pessoas que iam e
vinham para participar do velamento do corpo e, de repente, ele (o narrador)
fala que a avó disse que as unhas continuam a crescer depois da morte. É
muito estranho! A passagem a que A1 se refere é:
Da a dit que nos ongles continuent à pousser même après notre
mort. Je suis resté longtemps à regarder ceux de mon grand-père. (p.47)

ALUNO A3
Antes de apresentar os comentários feitos por A3 sobre sua leitura de L’Odeur
du café, devo dizer que foi, no mínimo, muito emocionante ouví-lo falar de forma
tão aberta e sincera sobre as emoções que isto provocou nele e como imagens
evocadas no récit associaram-se tão claramente a algumas de suas vivências.
Abaixo estão os comentários que o aluno explicou mais detalhadamente à
turma:
Comentários referentes à tabela 2:
I – Le souvenir que j’ai aimé : « Elle est arrivée dans mon dos comme
toujours. Elle revenait de la messe », (p.19) c’est elle Vava, parce que le même
incident s’est passé, ça fait 42 ans ma fiancée revenait de la messe... Aujourd’hui
nous sommes heureux avec 4 filles et 5 petites-filles.* 100
O comentário de A3 baseia-se na passagem :

Robe jaune
Je ne l’ai pas vue venir. Elle est arrivée dans mon dos, comme toujours. Elle
revenait de la messe de l’après-midi avec sa mère. Vava habite en haut de la pente.
Elle porte une robe jaune. Comme la fièvre du même nom.

Segundo A3...

100

O aluno explicou que, na verdade, ele tem um filho e três filhas e, quanto aos netos, um neto e
quatro netas.
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... A Vava chega com uma inocência, com uma pureza.. Com aquela
simplicidade... Foi assim quando eu conheci a minha esposa ; e essa coisa inocente,
essa coisa muito pura aconteceu também comigo e com ela e a gente vive isso até
hoje. Eu era mariano, da Congregação de Maria, e ela também ; um dia, ela chegou
pela primeira vez, colocou a mão no meu ombro, eu até me assustei, e assim eu a
conheci e isso dura até hoje, 42 anos depois.
II – Mon triste souvenir est la mort du grand-père, les fleurs roses rouges les
funérailles. Je n’aime pas me souvenir du moment dans lequel la mort vient. La
souffrance de voir les personnes chéries qui partent.
O comentário acima refere-se à passagem :
La rose rouge
Ma mère et mes tantes sont sorties dans la cour et ont coupé toutes les roses
pour faire un grand bouquet. Da est venue me chercher pour aller voir mon grandpère, mais il était déjà habillé de son costume bleu de serge qu’il mettait une fois
l’an pour aller rencontrer Bombace. Les roses étaient tout autour de lui. Une odeur
lourde et étouffante. Mon grand-père portait ses chaussures vernies et une cravate à
langues de feu. Tante Renée lui a glissé entre les doigts une rose rouge. (p.47)

A3 relatou que ao ler a passagem sobre o funeral do avô do narrador, lembrouse de sua mãe :
Ela faleceu nos meus braços. Isso faz 44 anos, mas eu me lembro até hoje ; e
no funeral, eu coloquei uma rosa vermelha nas mãos dela.
Neste ponto, uma aluna no grupo falou “Nossa, então é bem parecido com o
livro, né?” e um outro completou “É, o botão de rosa vermelha”. Confesso que fui
ligeiramente tomada pela emoção deste relato “à queima roupa de A3” e tive de
engolir a emoção, encorajando-o a prosseguir com firmeza e serenidade; esperava
que os alunos narrassem vivências suas, associando-as com o livro, mas não havia
pensado que pudesse haver uma identificação tão grande com algumas passagens,
nem que as vivências compartilhadas entre nós pudessem atingir um grau tão
profundo como o daquele momento. A3 continuou, então:
Até hoje, para mim, existem três dias tristes no ano: Natal, Ano Novo e Dia
das mães. São os três dias mais tristes para mim.

ALUNA A6
Comentário referente à tabela 2 :
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J’ai aimé le souvenir de la mer parce qu’il est le plus poétique. La relation
de la mer avec le ciel est plus charmante, principalement la comparaison des
poissons avec les étoiles.
O comentário baseia-se na passagem :
Bleu
Da m’a toujours dit que si le ciel est bleu, c’est à cause de la mer. J’ai
longtemps confondu le ciel avec la mer. La mer a des poissons. Le ciel, des étoiles.
Quand il pleut, c’est la preuve que le ciel est liquide. (p.149)

A aluna explicou que...
.... O mar parece uma continuação do céu. Essa coisa de que o céu tem as
estrelas, no mar são os peixes. Eu achei que ficou muito poético. Foi uma metáfora
feliz, é isso, uma metáfora feliz ; o tipo de coisa que você pára, pensa : Nossa, é isso
mesmo !
Com o comentário de A6, houve na sala o que eu chamaria de uma “rajada de
sorrisos”. Esta passagem, especificamente, já havia sido citada por muitos alunos
(ver tabela 2) como “muito poética” ou como uma das que melhor descreve a
paisagem de Petit-Gôave. Muitos se identificaram com a forma com que A6 colocou
sua percepção sobre este trecho do livro, além da exclamação “Nossa, é isso
mesmo”, que provocou, é claro, muitos risos.

ALUNO A7
Comentário referente à tabela 2
Je pense qu’il n’y a pas une mémoire*101 que je peux appeler de bon* ou
mauvais*, mais l’auteur parle beaucoup de chien et je n’aime pas les chiens.
A explicação dada por A7 para seu comentário sobre cachorros é, no mínimo,
muito engraçada. Ele diz não gostar absolutamente de cachorros, pois quando era
pequeno um cachorro o mordeu.
A principal lembrança que A7 guardou sobre a leitura feita até então
(estávamos na metade do livro) é que o autor fala recorrentemente sobre cachorro.
Segundo o aluno :
Eu não gosto de cachorro ; e na casa de todo mundo em que eu vou, sempre
tem um cachorro. Aí tem que prender. Todo mundo tem um cachorro, diz ele com
um ar divertido.
101

Com a correção proposta ao aluno, a frase ficaria: “Il n’y a pas un seul souvenir que je trouve bon
ou mauvais.”
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ALUNA A8
Comentário referente à tabela 2 :
J’aime le souvenir « La Galerie », principalement la fin, quand j’imagine
l’auteur avec sa grand-mère, qui regarde les fourmis et qui sent l’odeur du café de
Da et le temps qui n’existait pas. Je pense que c’est très poétique.
O comentário é referente à passagem :
La galerie
Vers deux heures de n’importe quel après-midi d’été, Da arrose la galerie.
Elle pose une grande cuvette blanche remplie d’eau sur un des plateaux de la
balance et, à l’aide d’un petit seau en plastique, elle jette l’eau sur la galerie, d’un
coup sec du poignet. Avec un trochon, elle nettoie plus attentivement les coins. Les
briques deviennent immédiatement brillantes comme des sous nefs. J’aime
m’allonger sur la galerie fraîche pour regarder les colonnes de fourmis noyées dans
les fentes des briques. Avec un brin d’herbe, je tente d’en sauver quelques-unes.
Les fourmis ne nagent pas. Elles se laissent emporter par le courant jusqu’à ce
qu’elles réunissent à s’agripper quelque part. Je peux les suivre comme ça pendant
des heures.
Da boit son café. J’observe les fourmis. Le temps n’existe pas. (p.26)

A aluna contou que gostou de ler sobre “as coisas, os hábitos, as formigas...“
Para ela...
...No hábito, existe alguma coisa de bom. É bom ter hábitos; e ele fala
também do tempo. Eu gostaria de ter tempo. Todo mundo precisa de tempo; tempo
para fazer as coisas, tempo para fazer nada. Todo mundo precisa de um tempo para
fazer nada.
Certamente, para alguém que gostaria que o tempo se multiplicasse, rendesse
ou simplesmente parasse, ler uma passagem dizendo “Le temps n’existe pas” é um
convite à reflexão. Realmente, a aluna pareceu desejar tempo para não fazer nada ou
para fazer tudo, como quem observa as formigas durante horas, sem pressa, sem
preocupação vivendo um hábito que, enfim, não tem hora marcada para terminar.

Aluna A10
Comentário referente à tabela 2:
Je n’ai pas aimé le souvenir « Le souffle de vie », parce que je pense qu’il est
trop triste d’attendre la mort du père, bien qu’il soit très cruel et exigeant.
A escolha da aluna baseia-se na passagem :
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Le souffle de vie
Ma mère et ses soeurs ont attendu toute leur vie la mort de leur père.
- Elles ne le diront jamais, mais je le sais, dit Da.
Pourquoi, Da ?
Pour pouvoir être des filles et non des garçons manqués.
Mais elles sont des filles, Da.
Oui, mais ton grand-père en avait décidé autrement.
Comment ça ?
Eh bien, personne ne pouvait respirer dans cette maison sans
l’autorisation de ton grand-père.
(...) (p.35,36)

A aluna contou à turma que não entende como alguém pode desejar a morte de
alguém da família, do próprio pai. Para ela, é algo muito cruel, realmente
incompreensível.
Durante a exposição do seu ponto de vista, vários alunos começaram a
argumentar que o pai não queria ter tido filhas e, no entanto, teve cinco meninas. Por
isto, nunca tratou bem as filhas e sempre desejou ter tido um menino. Na verdade,
muitos dos alunos começaram a dar possíveis justificativas para que as filhas
pudessem desejar a morte do pai, mas a aluna A10 manteve seu ponto de vista e achou
que a espera das filhas pela morte do pai era muito triste.

ALUNA A11
Comentário referente à tabela 2 :
« Ça ne fait rien, tu comprendras un jour... » a dit Da à son petit-fils. J’ai
aimé parce qu’il y a autant102 de choses que nous ne comprenons jamais. Ceci m’a
fait penser beaucoup103 à propos de la vie.

A passagem citada pela aluna refere-se ao trecho abaixo :
(...) personne ne doit être puni deux fois pour la même faute... Tu
comprends, Vieux os ?
Non, Da.
Ça ne fait rien, tu comprendras un jour... (p. 30, 31)

Segundo o relato de A11 para a turma, Da, a avó do autor-narrador, é sábia :

102

Nas correções, sugeri à aluna o uso de “tellement”: “il y a tellement de choses que nous ne
comprenons jamais”.
103
“Ceci m’a fait beaucoup penser à propos de la vie.”
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É uma sábia, diz ela ressaltando bastante “sábia”. Ela tem uma sabedoria que
adquiriu ao longo da vida. Ela quer passar isto para o neto, mas entende que ele
ainda é muito criança e não pode entender. Então, ela espera, ela não tenta falar
tudo de uma vez.
A aluna contou que tem três filhos, adultos hoje, e que ao longo da vida
procurou muitas vezes formas de falar a eles uma determinada coisa, mas não sabia
qual era a melhor. Ela adicionou ainda que com o avanço na leitura do livro, Da se
torna um personagem muito familiar, um personagem que realmente parece fazer
parte da sua família. Este comentário de A11 foi apoiado por vários outros alunos do
grupo, principalmente pela aluna A14, que nós veremos mais adiante.

ALUNA 12
Comentário referente à tabela 2 :
Un paysage très mélancolique. La mer tourquoise où un soleil rouge se
plonge !
La mer des Caraïbes à Petit Gôave, c’est la principal figure à détacher*104. Il y
a aussi les grosses montagnes. Les paysans sont pauvres et humbles. Les gens croient
aux histoires et aux légendes incroyables.
A descrição feita pela aluna baseia-se principalmente na passagem:
La mer
Je n’ai qu’à me tourner pour voir un soleil rouge plonger doucement dans la
mer tourquoise. La mer des Caraïbes se trouve au bout de ma rue. Je la vois
scintiller entre les cocotiers, derrière les casernes. (p.17)

A12 ressaltou a descrição do mar, que lhe pareceu muito importante :
... o mar é turquesa. O mar é o que dá vida. Tudo gira em torno do mar, as
coisas, as descrições ; ele é o elemento principal.
Perguntei ainda à aluna o porquê do comentário que ela havia feito : “Les
paysans sont pauvres et humbles. Les gens croient aux histoires et aux légendes
incroyables.” Ela explicou que os habitantes de Petit-Gôave são muito
supersticiosos, cheios de crenças e têm sempre apelidos, pelos quais são conhecidos:
Eles não falam o nome deles. Todo mundo tem apelido, tanto que a vó do
menino chama ele de “Vieux os”, a menina lá que ele gosta é só Vava, porque
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Com as correções propostas à aluna, a frase ficaria: “La mer des Caraïbes est la figure principale à
en détacher.”
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guardar o nome é uma forma de proteção. As pessoas ficam desprotegidas se falam
os nomes.
A aluna associou fortemente a idéia de que alguns personagens, realmente
apresentados só com apelidos, fazem isto para não serem vítimas de um dos
trabalhos de magia, que aparecem citados recorrentemente no livro. A aluna criou
uma associação, de tal maneira forte, que não percebeu que muitos personagens,
ocupando destaques menores na narrativa, são apresentados com seus respectivos
nomes, e não por apelidos. A idéia sobre a supersticiosidade, as crenças e os
trabalhos dedicados ao diabo foi interpretado (de maneira genial) pela aluna como
um elemento que explica os numerosos apelidos dos habitantes da cidade.

ALUNA A13
Comentário referente à tabela 2 :
Le cauchemar de la naine de trente centimètres avec l’air d’avoir soixante
ans. C’est une image qui me fait peur.
A aluna comenta a imagem que construiu a partir da passagem abaixo :
La naine jaune
Pourquoi, chaque fois que je dors dans le salon, je fais toujours le même
cauchemar ? Une petite femme de trente centimètres se promène sur des talons
aiguilles devant moi. Elle a l’air d’avoir soixante ans et le corps bien proportionné.
La tête paraît légèrement trop grosse pour un si frêle corps. Elle me fixe de ses
grands yeux jaunes jusqu’à ce que je me mette à hurler comme un possédé. (p.37)

A13 explicou ao grupo que esta imagem, da anã de trinta centímetros e
aparência de sessenta anos, realmente lhe causou medo. Ela justificou dizendo que
detesta as imagens terríveis, os filmes de horror, tudo o que é, enfim, terrível, pois
prefere as imagens belas.
Devo dizer que quem sorriu com este comentário, desta vez, fui eu. Não foi
por achá-lo engraçado, mas porque eu mesma me identifiquei com A13. Também
nunca gostei de “imagens terríveis”, seja em literatura, em filmes, em arte de um
modo geral. Achava até que fosse uma pessoa estranha, que não tem resistência às
“imagens terríveis”, mas ouvindo o comentário sincero de A13, vi que simplesmente
pertenço a uma “categoria” de pessoas que prefere as imagens belas. Só isto e mais
nada.

ALUNA A14
Comentário referente à tabela 2:
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J’ai aimé la philosophie de Da sur la mort quand son petit-fils a demandé :
- Pourquoi on meurt, Da ?
- Pourquoi on dort ?
- Pour se reposer.
- Alors ?
- Alors quoi, Da ?
- La mort, c’est le sommeil éternel. (p.64)
Da a un grand savoir.
A14 começou sua explicação ao grupo com uma espécie de apresentação
pessoal. Ela disse ter sido enfermeira trabalhando com pacientes com Aids durante
muito tempo. Por causa do estado grave de muitos pacientes, havia muitos óbitos e
cada vez que alguém estava para morrer, ela começava a preparar a família do
paciente ; a prepará-los realmente para a morte. Segundo a aluna :
A Da faz isso de um jeito tão simples ! Ela explica tão simplesmente “A morte
é o sono eterno”. Uma coisa que é tão difícil, tão delicada.
A14 foi um dos alunos que concordou com o comentário de A11 de que Da se
torna ao longo do livro uma “pessoa da família”. A simplicidade que a exenfermeira enxergou em Da no tratamento de questões tão cruciais como a vida e a
morte, levaram-na a se envolver afetivamente com a personagem. Ao falar do “jeito
simples” de Da, houve um sobressalto na voz da aluna, que infelizmente as palavras
escritas não podem transmitir. Seria necessário estar lá, ouví-la falar e ver o brilho
no olhar de quem enxergou um segredo que nunca havia enxergado antes: a
simplicidade em se falar da morte.
Enquanto o aluno A3 teve uma espécie de “nó da garganta” e os olhos
vermelhos segurando as lágrimas ao falar da morte e do funeral da mãe, a aluna A14
teve aquele meio-sorriso, aquele brilho de quem viu tantas vezes a morte de perto e
descobriu em Da um “jeito tão simples”.

ALUNA A15
Comentário referente à tabela 2 :
J’ai préféré le souvenir « Bleu » - parce que c’est le souvenir le plus sensible,
touchant et poétique. L’auteur parle de la mer et du ciel bleu.
A15 retomou o comentário de A6, falando de como gostou da mesma
passagem. Ela ressalta :
Eu adoro o azul. O mar é poético e a passagem é creativa, feliz.
A imagem da mistura do céu com o mar num todo azul é tão forte para aluna,
que ela a retoma em três respostas dentre cinco sobre suas impressões pessoais :
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Je fais une image très poétique – L’image où le ciel bleu et la mer aussi bleue
se confondent. Haïti serait une île très belle et heureuse.
J’imagine un climat chaud et quand il pleut le mélange entre le ciel et la mer
est total.

ALUNA A18
Comentário referente à tabela 2 :
J’ai aimé qu’après la pluie le ciel est plus clair, le soleil, plus chaud et plus
vif. La vie suit son cours. Je pense qu’après une forte pluie les gens sont plus
heureuses. (p. 58)
A aluna se baseou na passagem abaixo :
Ciel clair
Brusquement, la pluie s’est arrêté. Le ciel devient plus clair, le soleil, plus
chaud. La vie reprend son cours. Les gens quittent la galerie de Zette en riant. Je
remarque qu’après une forte mais brève pluie, les gens semblent plus heureux.
(p.58)

A explicação dada por A18 sobre seu comentário lembra muito a de A13. Ela
diz gostar do que é mais leve e bonito :
A maior parte das outras descrições até esta parte são terríveis, os personagens
bizarros, esquisitos. Aí, essa passagem é tão leve, tão bonita. O céu fica mais claro,
as pessoas mais felizes. Eu gostei.

ALUNA A19
Comentário referente à tabela 2 :
Je n’ai pas aimé le souvenir « Mes fesses » parce que c’est très triste et cruel.
J’ai eu pitié de lui.

O comentário relaciona-se com a seguinte passagem :
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Mes fesses
Da m’a raconté que lorsque j’avais cinq ans, mes cousins plus âgés m’ont
laissé dans un nid de fourmis qui m’ont littéralement dévoré. Ce n’est que bien
plus tard qu’on m’a retrouvé, les yeux très brillants. Je ne pleurais pas. Mes fesses
étaient rouges et boursoufflés.
Toutes les fourmis ont de grosses fesses. (p.29)

A aluna insistiu sobre a “crueldade” da passagem. Para ela, é realmente muito
triste deixar uma criança num ninho de formigas.

ALUNA A20
A aluna A20 se interessou em falar sobre uma longa passagem do livro em
que se narra uma dúzia de versões diferentes sobre a morte de uma personagem, a
menina Syphise105.
As mumerosas versões giram em torno do fato de que a menina morreu no
mesmo dia em que o pai ganhou na loteria. A maior parte dos habitantes,
acreditando nas histórias de vudu, acreditam que o pai teria feito um pacto com o
diabo. Outros acham que a menina está vivendo em outra ciadade e há quem acredite
que ela simplesmente tinha uma doença que precisaria ser tratada numa cidade
maior e com mais recursos.
A20 explicou com muito entusiasmo que gostou das versões “criativas” do
“pessoal”:
O pessoal tem uma criatividade! São tantas histórias, tanta coisa... Todo
mundo tem uma imaginação! É de uma riqueza...
Perguntei à A20 sua opinião sobre o porquê de haver tantas versões para uma
mesma história. Ela me respondeu que o entendimento humano é muito rico. Isto
explicaria por que um único acontecimento poderia causar tantas histórias
complementares, opostas, verossímeis, estranhas etc.
Quis saber ainda de qual versão ela havia gostado mais e a aluna citou a
passagem abaixo:
La version de Zina
(...) Durant toute la matinée, elle gardait la tête baissée comme si son cou ne
pouvait pas soutenir sa tête. Ça m’avait alarmée un peu (...) On a quitté la classe à
onze heures. Je l’ai soutenue jusque chez elle. (...) Elle s’est couchée dans le lit de
sa mère. (...) Elle m’a appelé et elle m’a demandé de lui apporter un verre d’eau
salée; elle voulait sûrement faire une compresse. Je suis allée chercher l’eau et, en
revenant, j’ai entendu um terrible bruit dans la chambre. Comme s’il y avait une
lutte effroyable. On aurait dit qu’il y avait plusieurs personnes dans la chambre. Et
Sylphise criait de la laisser en paix, qu’elle ne voulait pas partir. Elle hurlait: « Ne
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me touchez pas... Je ne vous connais pas. » Je suis entrée dans la chambre et j’ai vu
son corps qui flottait dans l’espace, à dix centimètres du lit. Elle est retombée sur le
lit quand j’ai crié. Le dernier mot qu’elle dit, c’est « NON ».

A20 justificou que a versão de Zina é sua preferida, por ser a versão mais
rica :
Ela tem uma imaginação aquela menina amiga da Sylphise. Aquela coisa
toda, do corpo flutuando... Ah, eu achei muito interessante.
Nem precisaria A20 justificar tanto suas razões para gostar desta passagem do
livro. A ênfase dos movimentos, o sorriso, a sequência de adjetivos (rico, criativo,
interessante) já seriam muito mais que suficientes para me mostrar o grau de
afetividade que ela teve durante a leitura do récit. Vale ressaltar que até este
momento estávamos apenas na metade do livro.
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ANEXO 4
Verbalizações finais dos alunos
sobre L’Odeur du café
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Impressões e comentários do Aloízio (aluno A1)
sobre L’Odeur du café (após leitura integral da obra)

1) Quais foram as partes mais emocionantes na sua opinião? Por quê?
As partes mais emocionantes do livro são aquelas em que Dany Laferriere fala de
sua avó, de seu cão, de seu avô, de seu primeiro amor, dos seus amigos e das pequenas
coisas sem (aparente) importância, como: La mer (p.17), Le paradis (p.21), La galerie
(p.26), Le goût de la terre (p.56), La vierge illuminée (p.107), Remords (p.128),
L’hymne (p.198), para citar apenas algumas – mas que dão sabor à vida e nos faz
recordá-las com satisfação, embora, muitas vezes com tristeza.
Por que a maioria das recordações do autor trouxe-me à memória lembranças de
minha própria infância – tão semelhantes às dele – que eu me esquecia que ele falava do
Haiti na década de 60 e não do interior de São Paulo na década de 40.

2) Em que momentos sua leitura fluiu? (Comente estes momentos de
“fluidez”.)
3) Em que momentos sua leitura “travou”? Por quê? (Você pode
comentar dificuldades que o texto lhe trouxe.)
Resposta para as perguntas 2 e 3: Quando faço uma leitura em língua estrangeira,
tenho o hábito de ler todo o texto sublinhando as palavras desconhecidas. Se o
desconhecimento das palavras prejudica a compreensão do assunto, posso ou não
consultar o dicionário futuramente, em geral, consulto.
Se a compreensão do assunto fica prejudicada, interrompo a leitura e vou ao
dicionário – leitura/compreensão travada.
Resposta somente para a pergunta 2: Na maior parte do livro a leitura fluiu muito
bem sem dificuldade de entendimento. Nesse processo de leitura corrente, ritmado, o
prazer da leitura se intensifica e a compreensão é maior.
Resposta somente para a pergunta 3: Ao contrário, quando algumas palavras
impedem a compreensão do assunto tratado, a leitura se “trava”, isto é, é interrompida
pela busca do significado das palavras, cortando, pelo menos temporariamente o prazer
da leitura. Isso ocorreu nas páginas 92 (Da e Djo), 96 (Les morts), 130 e 132 (La
Maison de Rico) e 216 (La jument – Les fourmis).106
106

Em uma mensagem eletrônica enviada pelo aluno, ele cita mais algumas páginas em que algumas
palavras prejudicaram temporariamente a compreensão do texto: “Nas páginas 96 e 130 o
‘travamento’ da leitura ocorreu pelo simples desconhecimento de algumas palavras (p.96: bout, trou,
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4) Como foi o uso do dicionário?
Não agradável. Não gosto de usar dicionários, infelizmente tenho de fazê-lo. Essa
foi a parte ruim da leitura de L’Odeur du café, mas o prazer de ler esse livro compensou
tal inconveniência.
Obrigado.

Impressões pessoais e comentários do Antonio (aluno A2)
sobre L’Odeur du café (após leitura integral da obra)

1) Quais foram as partes mais emocionantes na sua opinião? Por quê?
Gostei da 4a e 5a partes. Por que a história fica mais detalhada e compreensível.
Todos os mistérios vão aparecendo.
2) Em que momentos sua leitura fluiu? (Comente estes momentos de
“fluidez”.)
A fluidez da leitura ocorreu a partir da 2a parte, quando comecei a entender
melhor a história e cada um dos personagens.
3) Em que momentos sua leitura “travou”? Por quê? (Você pode comentar
dificuldades que o texto lhe trouxe.)
No começo me pareceu um pouco “chata”, mas depois do 2o capítulo fui
compreendendo melhor. Nas últimas partes, digo na última aula, não tive dificuldade
para responder as questões propostas.107
4) Como foi o uso do dicionário?
O uso do dicionário foi “regular”, diria, possuo um bom número de vocabulário,
tenho fácil compreensão, o que me falta é mais tempo e dedicação para adquirir
fluência.

endroit - p.130: grimpé, pente, raide). A consulta ao dicionário resolveu o problema. As passagens
que não conseguia compreender, embora não tivesse mais nenhuma dúvida quanto ao vocabulário
foram: p.92 - Quand Da méprise qualqu'un, elle ne lui fait dire. Il le sait dans la seconde qui suit;
p.132 - Je sais et je ne lui dois rien à ce salaud. ... Est-ce qu'on t'a raconté son histoire?. Relí várias
vezes essas passagens e pelo contexto e associações, finalmente a "ficha" caiu e a luz se fez.”

107

O aluno se refere à última discussão em grupo, durante a aula, sobre a leitura da parte final de
L’Odeur du café.
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Ataiena – Obrigado
pelo excelente curso e parabéns pela dedicação e organização na cobrança das leituras.
Adorei o método de verificação de leitura, como professor de Literatura Portuguesa que
sou há 30 anos, passei a incentivar meus alunos à leitura com roteiros, seguindo
seu método. Cada dia um novo dia, sempre aprendendo coisas novas, com uma jovem
mestra, que sabe se impor com elegância, dignidade e autoridade.
Espero que sua carreira acadêmica seja brilhante, é isso que uma grande mestra
necessita.
Parabéns! Obrigado.
Antonio

Impressões e comentários do Arlindo (aluno A3)
sobre L’Odeur du café (após leitura integral da obra)

1) Quais foram as partes mais emocionantes do livro na sua opinião?
Por quê?
Foi o caminho total de uma avó para um neto e vice-versa, a maneira com que a
avó ensina a vida, e a pureza sem mácula do menino que assimila com inocência o que a
avó quer passar a ele sobre a malícia da vida.
2) Em que momentos sua leitura fluiu?
O amor contido irrevelado do pequeno por Vava, coisas de infância feliz,
inocente, pobre, mas feliz.
Os momentos suaves em que o menino pinta com tintas de matizes suaves uma
bela tela mostrando a beleza bucólica do lugar em que vive, os costumes, as crenças, o
sabor das coisas de sua terra..., que saudades tenho eu, não volta mais a inocência e o
amor pelas pequenas coisas, mas eu as tenho guardadas dentro de um forte-cofre, o
MEU EU.
3) Em que momento sua leitura “travou”? Por quê?
Após ter lido o livro até a página número cem mais ou menos por três
vezes:
1o ) Comecei a leitura com o a visão adulta de um leitor frio e insensível;
2o ) Revisei a leitura com o sentimento de um velho cuja visão da vida e vivência
no mundo não me causa espanto;
3o ) Recomecei a leitura como uma criança que começa a conhecer o lago, as
flores, as formigas, o sabor das mangas, o medo do sobrenatural, o carinho pelos
amigos, o sentimento inocente por um ente querido que parte chamado pela morte, a
posição do esquife ornado por rosas vermelhas, sem com isto prestar atenção nas unhas
grandes que o defunto querido, por descuido ou por desleixo deixara de cortar, pelo
AMOR revelado a todo instante por uma avó constante, presente, meiga, carinhosa,
rígida, que assumiu com heroísmo o papel substituto da filha em forma de mãe, pela
mágoa de um pai que sofria calado por não ter um filho varão, cuja família constituída
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por mulheres sentidas pela discriminação do velho, pelo carinho que se revela e sentem
todos os familiares pelo neto varão, o querido pequeno e Velho OS108.
Assim como se percebe, fluiu a leitura e muitas vezes o sentimento me aflorou na
face em forma de lágrimas de saudades e gratidão por uma vida pobre sofrida, mas com
a formação e o caráter de uma pessoa cujo nome não era Da, mas ANNA.109 E quando
recomeço a ler o livro íntimo do meu eu sempre digo de mim para comigo, o mesmo
que o menino do livro, bom dia, boa tarde, boa noite ANNA110 (obrigado por eu existir).
Assinado: Grande pequeno Os.
4) Como foi o uso do dicionário?
O dicionário foi muito consultado, mas valeu.

Impressões pessoais e comentários da Carolina (aluna A5)
sobre L’Odeur du café (após leitura integral da obra)

1) Quais foram as partes mais emocionantes na sua opinião? Por quê?
As partes mais emocionantes foram nos momentos em que o autor-menino
conseguia entender o mundo através das coisas simples do dia-a-dia; natureza, gestos,
clima, animais. Acho que isso nos relembra, em meio a tantos termos acadêmicos com
os quais lidamos todos os dias, da sensibilidade e intuição ingênua que muitas vezes
entendem melhor o mundo do que qualquer outro raciocínio lógico.

2) Em que momentos sua leitura fluiu? (Comente estes momentos de
“fluidez”.)
A leitura fluiu mais exatamente nesses momentos mais emocionantes (e poéticos)
citados acima. Essa fluidez se dava em um entendimento pleno do que estava escrito em
imagens claras e simultâneas na minha cabeça, mesmo se não entendia uma palavra ou
outra. Na verdade nem sei direito se estas palavras desconhecidas estavam de fato lá ou
não. Não me lembro.

3) Em que momentos sua leitura “travou”? Por quê? (Você pode
comentar dificuldades que o texto lhe trouxe.)
Não me lembro bem dos episódios, mas vejo um certo travamento quando surgia
um personagem em cena com um novo nome (diferente de Da ou Docteur Cayemitte
que estavam sempre). São tantas as personagens que até captá-las no contexto, a
compreensão total ficava um pouco prejudicada.
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O apelido do autor-narrador no livro é “Vieux Os”.
A mãe do aluno A3.
110
O livro termina com “Bonne nuit Da”.
109
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4) Como foi o uso do dicionário?
No início usei direto o dicionário. Depois, por me cansar ou não tê-lo à mão,
abandonei o método, apenas grifando as palavras que realmente estavam atravancando o
entendimento geral do texto. Mas no final abandonei até mesmo isso, pois percebi que
quase todas as palavras que procurei no dicionário, não me lembrava mais depois de
dois dias, apenas aquelas que se repetiam mais.

Impressões pessoais e comentários da Deolinda (aluna A6)
sobre L’Odeur du café (após leitura integral da obra)

1) Quais foram as partes mais emocionantes na sua opinião? Por quê?
Uma das partes mais emocionantes para mim foi o capítulo IV da primeira parte,
quando o narrador conta sobre as paixões de seu avô. É a primeira vez que o avô surge
na história de um ponto de vista positivo e, ao mesmo tempo, poético. Afinal, no
capítulo anterior, Da diz ao narrador que as filhas passaram a vida toda esperando a
morte do avô. E, em seguida, surge a figura do avô relacionada às rosas, flores que, em
muitas ocasiões, simbolizam feminilidade. Nessa parte, o avô é apresentado a partir de
suas paixões, de forma bem humanizada, pois, até então, parecia mais um carrasco que
não havia aceitado tantas filhas. O curioso é que depois dessa apresentação é narrada
sua morte, em apenas três linhas:
La mort111
On l'a retrouvé, le lendemain matin, dans son lit, tout raide.
- Qu'est-ce que la mort, Da ?
- Tu verras.
Assim, repentinamente, como a própria morte, nos é contada a morte do avô. A
maneira como todas aquelas mulheres enfeitam o avô com as rosas também é muito
bonita. O capítulo parece ser uma grande homenagem do narrador ao avô, apesar dos
pesares que envolvem sua relação tanto com Da como com sua mãe e tias.
Também relacionado ao tema da morte, me emocionou o capítulo X da segunda
parte, quando Da nos diz qual é a verdadeira morte: "Selon Da, on est vraiment mort
quand il n'y a personne pour se rappeler notre nom sur cette terre". Aqui parece estar a
importância de cultivar a memória de nossos mortos, porém, sabemos que em algum
momento de nossas gerações, nosso nome não será mais lembrado, aí sim teremos
morrido. É muito bonita esta parte, pois traz a idéia de que apesar da morte, as pessoas
ainda vivem e continuarão vivendo em nossa memória. Memória parece ser a palavra
chave do livro. O narrador apresenta para nós, leitores, alguns de seus mortos que são
cultivados por sua memória e os eterniza para sempre.
111

P.46
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De um modo geral, as partes que mais emocionaram estiveram ligadas ao avô e
aos ensinamentos de Da. Da me parece uma personagem iluminada e muito sábia, uma
sabedoria popular, nada acadêmica, e de um tom poético encantador. Além disso, há
algo que me liga a Da de maneira muito forte: o café. Eu, simplesmente, adoro café. E o
bom café. Estou sempre em busca de lugares diferentes para tomar café, adoro o cheiro
e o sabor. Sempre que há um novo café em São Paulo, me preparo para prová-lo e é um
ritual. Sento para ler e ver a vida passar, não com o mesmo prazer de Da, pois meu
tempo é bem mais corrido, mas todos os dias eu paro em algum café da cidade, nem que
seja por quinze minutos, me sento e tomo um café.
Lembro-me que uma vez, em um curso da pós, Alfredo Bosi disse que uma
personagem sobrevive à obra quando nós, leitores, não apenas nos apaixonamos por ela
dentro da obra, mas gostaríamos de tê-la conhecido pessoalmente. Assim me sinto em
relação à Da, gostaria muito de tê-la conhecido e de ter sido sua amiga, ela sobrevive à
obra.

2) Em que momentos sua leitura fluiu?
Minha leitura flui quando o texto me emociona ou quando me interessa mais. Por
exemplo, me interesso por gente e por história de gente, por isso a parte do cachorro foi
um pouco difícil porque para mim não tinha muito sentido. Porém, depois o cachorro
parece ter sido humanizado por causa do acidente, pois até fugia do carro, aí sua história
me interessou mais.
De um modo geral, a leitura fluiu bem porque a história é muito interessante e a
forma de contar também, houve poucos momentos em que a leitura travou.

3) Em que momentos sua leitura "travou"? Por quê? (Você pode
comentar dificuldades que o texto lhe trouxe).
A parte mais difícil foi a quarta. Não sei explicar o porquê, mas a história do
tubarão foi um pouco chata e as várias versões do "chien blanc" também. Não tive muita
vontade de procurar as palavras no dicionário nem de entender o que estava
acontecendo. Pareceu-me que esta parte estava solta da história do povoado. Parecia
apenas um caso sem muita graça. Quando os casos envolvem as pessoas do povoado são
muito mais interessantes e a leitura flui melhor.

4) Como foi o uso do dicionário?
No início da leitura, procurava todas as palavras no dicionário e levava muito
tempo para entender um capítulo, mesmo pequeno. Era muito cansativo, já no meio do
livro, não usava tanto o dicionário, apenas quando realmente era impossível entender o
que tinha acontecido, aí a leitura passou a ser mais prazerosa. O que pude perceber é que
as aulas ajudaram muito na leitura. O livro foi bem adequado ao nível. Por exemplo, no
início da leitura, eu não entendia uma série de frases em que aparecia o "y" e o "en",
mas, já no meio do semestre, vimos esses pontos e aí a leitura fluiu melhor.
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Já no final da leitura, usava muito pouco o dicionário e conseguia entender
bastante coisa. Foi muito interessante a forma como foi trabalhada a obra na aula de
língua, acho que deveria servir de estímulo a outros professores.

Foi a primeira leitura que a turma fez em francês e todos gostaram muito da
experiência, principalmente da forma como foi desenvolvida.

Impressões pessoais e comentários da Maria Amélia (aluna A11)
sobre L’Odeur du café (após leitura integral da obra)

1) Quais foram as partes mais emocionantes na sua opinião? Por quê?
Gostei do livro de uma maneira geral. Ao longo da leitura pincelei frases,
pensamentos bastante interessantes e que refletem uma sabedoria popular sintetizada na
pessoa da “Da”, principalmente. Essa “sabedoria” é também encontrada entre as pessoas
mais simples do nosso interior.
... “Personne ne doit être puni deux fois pour la même faute” ... “Ça ne fait rien,
tu comprendras un jour”... (p.30)
... “Sans esprit, le corps n’est rien”... (p.37)
... “Les riches, ils peuvent laisser les fruits pourrir au sol”... (p.52)
... “Après une forte mais brève pluie, les gens semblent plus heureux”...
... “On sait que la vie n’est pas simple”...
... “c’est-à-dire qu’il ne sert pas deux maîtres. Il ne peut pás faire le bien avec la
main droite et le mal avec la main gauche”... (p.66)
... “La mort, c’est le sommeil éternel”... (p.64)
... “Si on veut connaître vraiment les gens, il faut observer comment ils traitent
leurs défunts”... (p.74)
... “Il est parti, la queue entre les jambes”... (p.92)
... “On est vraiment mort quand il n’y a personne pour se rappeler notre nom sur
cette terre”... (p.95)
... “La vie est un mystère”...
... “La mer a des poissons. Le ciel, des étoiles”... etc...
Mais especificamente, fora a morte de Sylphise com as várias versões sobre a sua
morte, gostei de dois outros trechos :
1) Capítulo XIII La vie – Le coq.112
É uma conversa entre Borno (aquele que ama briga de galo) e Da (vó do autor).
O pensamento de Borno resume a visão de pessoas simples, para quem o homem
deve aprender a viver, a ser “homem” com a própria vida. Para ele, Vieux Os (o autor)
não deveria ficar sempre no “rabo da saia da vó”.

112

P. 111-113
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“Il faut élever ce garcon comme un coq de combat. Ne le gade pas dans tes jupes,
Da”... “Crois-moi... t’as un p’tit gars, il faut le traiter comme un p’tit coq. Ne le garde
pas au chaud, sous ton ventre, Da”...113

Pensamento semelhante tinha o Doutor Cayemitte (cap. XXXIV – Les choses de
la vie – L’Odeur de l’iode) sobre a educação/formação dos meninos:
... “Ce qu’il faut à ce garçon, Da, c’est l’exercice...” “Ce garçon est prêt à
apprendre toutes les bêtises qu’on va lui fourrer dans le crâne, de gré ou de force”... “Et
c’est comme ça qu’on devient docteur plus tard...”
2) Capítulo XXVII – La honte – La colère
É o trecho que fala da mãe de Augusto, quando ela descobre que o filho não está
indo para a escola. É uma descrição de uma mãe desesperada. O autor consegue traduzir
todo sofrimento daquela mãe. O filho era a sua esperança. É uma narrativa forte,
emocionante e verossímel: Quantas mães passam por situação semelhante?
... “Je me sacrifie pour t’envoyer à l’école et on vient me dire qu’on ne t’a pas vu
depuis un mois... Je t’ai acheté des livres, cet uniforme...” “... J’avais honte comme je
n’ai jamais eu honte de ma vie... J’aurais dû avaler du calomel au lieu de te mettre au
monde. Tu es exactement comme ton salaud père...” “... C’est ma faute, ma faute, ma
très grande faute...” “... Combien de sacrifices” ... “Chaque jour, il se lève, se lave,
s’habille, met son uniforme que je passe la nuit à laver et à repasser parce qu’il n’en a
qu’un, déjeune pendant que moi je ne mange rien, un petit vent peut m’emporter...”

2) Em que momentos sua leitura fluiu? (Comente estes momentos de
“fluidez”.)
Até a morte e as várias versões sobre a morte de Sylphise114, a leitura não fluiu
muito. Penso que foi por causa do vocabulário; até esse momento ele não era familiar. A
partir daí, com trechos mais curtos e com palavras já conhecidas, a leitura foi bem mais
agradável, mais tranqüila, mais interessante (a cólera de Germaine115, os amores dos
adolescentes, as amizades, as aulas, a bicicleta, a morte de Sylphise, as formigas, uma
constante na fala do autor, a perda da casa..., Marquis116...).

3) Em que momentos sua leitura “travou”? Por quê? (Você pode
comentar dificuldades que o texto lhe trouxe.)
Não sei se a palavra correta é “travou”, mas a 4a parte foi a que menos fluiu. Não
gostei, embora reconheça nelas uma mensagem. “Quem tem um olho em terra de cego é
rei” (“Les théorèmes”) e o retorno do drama haitiano na narrativa “Chien de mer”.

113

P. 112 e 113
De acordo com o trecho citado pela aluna, sua leitura não fluiu bem até em torno da p.77.
115
O mesmo trecho citado pela aluna na segunda metade da resposta para a questão número 1.
116
O cachorro do autor-narrador.
114
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4) Como foi o uso do dicionário?

Primeiramente fiz uma leitura rápida sem uso do dicionário.
Depois, trecho por trecho proposto, fui consultando o dicionário para saber o
significado das palavras que não conhecia bem como questões como
masc./fem./sing./plural e verbos.
Procurei reconhecer na leitura o uso de “ne...que”, en, y, negação entre outras
questões de gramática.
Usar ou não um pouco mais o dicionário, penso que está relacionado ao objetivo
da leitura, No caso, não me preocupei apenas com o conteúdo/mensagem, mas tentei
estudar algumas questões de gramática. Foi muito bom.
Trechos curtos e descrição do cotidiano facilitaram a leitura e a compreensão.

Em tempo: “Les flamboyants” (p.82) Gostei muito deste trecho, porque ele me
fez lembrar das meus tempos de colégio.Lá, também, havia flamboyants: “...chaque fois
que les flamboyants commencent à fleurir”, era primavera...117

Impressões pessoais e comentários da Maria Mendes (aluna A13)
sobre L’Odeur du café (após leitura integral da obra)

1) Quais foram as partes mais emocionantes na sua opinião? Por quê?
O tema “L’Odeur du café” é bastante explorado pelo autor. À p. 21 ele
mostra que, para Da, o paraíso é o café de Palmes e a sua cafeteira. Uma idéia
simples e interessante.
As partes mais emocionantes referem-se à típicas brincadeiras de infância: as
paisagens, formigas, aranhas, o cão Marquis, lembranças sobre Da, sobre o pai, sobre os
amigos. Os odores da terra, do café e da chuva. Lembranças simples que marcaram a
infância do autor que, ao que parece teve uma infância feliz, apesar de viver num
ambiente rústico e ter contato com sentimentos sobre doenças e morte, ele era feliz
porque se sentia amado principalmente por Da – sua avó.
As partes mais emocionantes foram as várias interpretações sobre a morte de
Sylphise, a história do “Poisson amoureux” e o último capítulo do livro: Le livre (trente
ans plus tard). Neste capítulo ele mostra as razões pelas quais ele escreveu este livro e
relata justamente as lembranças mais simples que marcaram a sua infância. E finaliza
“Bonne nuit Da!” Magnífico!

117

A aluna, após ter terminado seus comentários, lembrou-se de mais um trecho do livro de que havia
gostado e acrescentou-o ao final de tudo. Provavelmente, este último comentário faria parte da
resposta número 1.
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2) Em que momentos sua leitura fluiu? (Comente estes momentos de
“fluidez”.)
No início eu senti alguma dificuldade para entender o desenrolar da história.
Havia muitos personagens e a história era contada ora no presente, ora no passado. Até
que eu conseguisse entender a situação, eu tive alguma dificuldade no entendimento do
texto. Mas, de modo geral, não encontrei grandes problemas de vocabulário nem de
compreensão do texto. A leitura fluiu muito bem do começo ao fim do livro.

3) Em que momentos sua leitura “travou”? Por quê? (Você pode
comentar dificuldades que o texto lhe trouxe.)
Não houve momentos em que a leitura “travou”. Achei a leitura fácil. Acredito que
se o texto fosse mais “linear”, sem parágrafos tão curtos, com uma seqüência lógica de
idéias, a compreensão seria melhor e mais proveitosa.

4) Como foi o uso do dicionário?
Eu usei bastante o dicionário. Há no texto muitos verbos desconhecidos. Mas achei
bom porque enriqueci meu vocabulário e tive oportunidade de treinar os usos e as
conjugações verbais.
Impressões pessoais e comentários da Marilena (aluna A14)
sobre L’Odeur du café (após leitura integral da obra)

1) Quais foram as partes mais emocionantes na sua opinião? Por quê?
A parte mais emocionante do livro foram as várias suposições pela morte da
Sylphise. Prendeu muito minha atenção, porque o autor soube fazer um preparo do leitor
para o suspense.

2) Em que momentos sua leitura fluiu? (Comente estes momentos de
“fluidez”.)
A leitura fluiu bem desde o início da obra quando ele começa a descrever a
galeria, a avó, o cachorro, a família, ele mesmo (Vieux os). A paisagem, o mar são
descritos de forma poética. A descrição da comercialização em Petit Gôave118 me fez
lembrar da infância em uma cidade pequena junto à zona rural. Os donos de pequenas
propriedades rurais vinham à cidade com seus trajes simples para fazer eles mesmos a
venda ou a troca de produtos.
Marcou também a importância dada à comercialização do café, um marco nas
visitas ao servi-lo e a descrição do odor do café feito pela Da, que eu chegava a senti-lo.
118

L’Odeur du café, p. 20 (“La pêche”).. Esta passagem faz com que a aluna se lembre de sua própria
infância, passada em Mogi Mirim.
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A interpretação dos sonhos pela Da119 foi muito interessante. Sua grande
sabedoria, filosofia surpreendia a todo momento pela simplicidade, pouca cultura. A
explicação sobre a morte para o neto foi sábia.

3) Em que momentos sua leitura “travou”? Por quê? (Você pode
comentar dificuldades que o texto lhe trouxe.)
Não tive dificuldades grandes com o texto, apenas algumas palavras não eram
encontradas no dicionário, mas não comprometeu a leitura. Não tive momentos de
travar, acabei de ler antes do prazo determinado por curiosidade pelo texto.

4) Como foi o uso do dicionário?
O dicionário foi bastante usado, vendo a tradução das palavras desconhecidas na
1a leitura. Depois inserindo-as no texto.

Impressões pessoais e comentários da Miriam (aluna A15)
sobre L’Odeur du café (após leitura integral da obra)

1) Quais foram as partes mais emocionantes na sua opinião? Por quê?
Nada me emocionou mais do que a relação do autor e seu cão. Quando do
acidente120 – o sumiço do cão – o sofrimento do garoto121, a volta do cão meio
aleijado122.
Penso que era uma relação amorosa muito bonita. A dedicação do cão e seu
sumiço quando ferido – talvez para não dar trabalho – sua volta – a alegria depois da dor
da perda.
No final do livro, ele explica porque o escreveu. Suas melhores lembranças, seus
amigos, sua infância – sua avó. Acho que todos gostaríamos de ter esse “dom” de
escrever a nossa infância, adolescência... neste final senti toda a “saudade” do autor e
sua revisita aos seus melhores sentimentos de quando passou aqueles anos com sua avó.

2) Em que momentos sua leitura fluiu? (Comente estes momentos de
“fluidez”.)
Na primeira parte do livro tive receio de não captar a fábula por não entender o
significado de muitas palavras. À medida que a leitura foi caminhando, menos vezes
parei e mais interesse foi brotando. Isto fez com que eu procurasse ler sem muitas
paradas, já que com interesse maior a vontade de seguir é grande.
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Capítulo “La nuit”, p.114-124.
A frase foi transcrita tal qual no manuscrito entregue pela aluna.
121
L’Odeur du café, p. 50 (“Prière”)
122
P. 50-51 (“Le retour”) e p.54 (“Marquis”)
120
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3) Em que momentos sua leitura “travou”? Por quê? (Você pode
comentar dificuldades que o texto lhe trouxe.)
Não creio que a palavra “travou’ seja a mais apropriada para algumas vezes em
que parei a leitura. Na realidade eu retornei, às vezes, a algumas páginas para melhor
compreender.
A grande dificuldade, que com o fluir da leitura foi ficando menor, foi
aparecerem no texto palavras que eu não sabia o significado e algumas que não
encontrei no dicionário, mas nada que prejudicasse o andamento da leitura – até me
choquei muitas vezes com o fato de eu ter caminhado tanto na leitura atravessando
trechos onde se encontravam palavras desconhecidas. Penso que lia e compreendia o
sentido geral.

4) Como foi o uso do dicionário?
O dicionário foi bem mais consultado nas primeiras partes da leitura, depois não
sei se por preguiça ou por me sentir mais à vontade, abandonei. Li muitas páginas sem
recorrer a ele. Em alguns momentos senti necessidade de parar e reler trechos com mais
vagar, olhar o significado de uma palavra, mas nada que o não entendimento de uma
palavrinha aqui ou outra ali me tenha atrapalhado.

Impressões pessoais e comentários da Paula (aluna A16)
sobre L’Odeur du café (após leitura integral da obra)

1) Quais foram as partes mais emocionantes na sua opinião? Por quê?
Na minha opinião, a parte mais emocionante do livro foi a explicação sobre a
morte/desaparecimento de Sylphise. Porque cada um que contava o que havia ocorrido,
tinha uma versão diferente. Fiz uma comparação com as pessoas da vida real, sempre há
várias “verdades”, cada um tem uma visão, opinião e conta de uma forma. Nunca
ninguém tem a razão por completo. E também adorei quando uma das versões comentou
sobre o “vudu”, cultura do Haiti. Gosto de livros que falam não só das pessoas,
relacionamentos, mas também gosto da cultura de lugares, países.

2) Em que momentos sua leitura fluiu? (Comente estes momentos de
“fluidez”.)
Quando entendia o título do capítulo percebi que era mais fácil entender o resto e
quando não me preocupei com palavras isoladas. (Isto é natural para mim, pois sou
professora de línguas também). Mas nem sempre foi assim, alguns capítulos tive que ler
mais de uma vez.

XXXVII

3) Em que momentos sua leitura “travou”? Por quê? (Você pode
comentar dificuldades que o texto lhe trouxe.)
Devido ao pouco tempo que tinha para ler o livro (intervalos de aulas nos ônibus
etc...) não usei o dicionário. Acredito que só pesquisei uma palavra, pois não entendia
nada desse capítulo e essa palavra foi “chove”, pois eu pensava que era outra coisa.

4) Como foi o uso do dicionário?
Como já comentei, quando não entendia o título, e quando havia muitas palavras
novas para mim. Exemplo, na p. 87 o capítulo “Encre”, tive que ler mais de duas vezes.
Quando o capítulo é mais longo, no caso do capítulo “Le marchand de foin”123, pois
aparecem ainda mais palavras novas e em quase todos os parágrafos.

Impressões pessoais e comentários do Ricardo (aluno A17)
sobre L’Odeur du café (após leitura integral da obra)

No primeiro questionário proposto aos alunos sobre L’Odeur du café (ver tabela
2), o aluno A17 havia deixado as questões 4 e 5 em branco. Neste depoimento, ele as
retoma:
Citez un souvenir que vous avez aimé. Pourquoi l’avez-vous aimé?
(questão 4)
Citez un souvenir que vous n’avez pas aimé. Pourquoi ne l’avez-vous pas
aimé? (questão 5)
Ataiena: retomei alguns exercícios que havia deixado incompletos, e faço, a
seguir, uma série de comentários solicitados ao longo do semestre sobre o livro
indicado. Fiz o texto como um depoimento corrido.
A respeito do texto entre as páginas 15 a 61, eu não havia indicado as lembranças
preferidas e as incômodas. Antes de expor minhas escolhas, gostaria de fazer um
comentário.
Achei muito interessante, numa visão geral, a parte inicial do livro. Fica até
difícil escolher uma única lembrança desse trecho, pois, no meu entender, o que ele faz
é uma apresentação do “cenário” onde se passa a “história”. Mas esse ambiente é
construído como uma espécie de mosaico, com um monte de curtos capítulos de cinco
linhas, que devem ser costurados pelo leitor. Cabe ao leitor juntar os elementos e
“recriar” o lugar. Há muitos capítulos curiosos, como “Liquide jaune”, “Chien”, “La
rue”, “Robe jaune”, “Les fourmis”, “La galerie”, mas o que me chama a tenção, como
destaque, não é nenhum deles em especial, mas o “conjunto” deles, e a forma escolhida
pelo autor para apresentar sua cidade.
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Páginas 99-102
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Ainda assim, duas passagens me chamaram mais a atenção: nos capítulos “Les
tracteurs” e “Le pain”124, achei sensacional a maneira como ele descreve a expectativa
em torno dos catálogos de tratores, o visual do catálogo, e a utilização do envelope para
buscar pão. Ao mesmo tempo, é interessante ver a relação com o pai125 mais frio e
distante se faz, nesse momento, de modo mais próximo, numa interação peculiar.
A segunda passagem que me tocou (talvez a mais tocante das páginas iniciais,
para mim) foi a narrativa do atropelamento, fuga e retorno de Marquis126. Fiquei
especialmente tocado porque passei por uma situação idêntica, há muitos anos: ao entrar
em casa, atropelei sem querer meu próprio cão, que fugiu assustado. Foi horrível e
angustiante. Ele sumiu todo o dia, até a noite. No dia seguinte, quando fui dar uma volta
em torno da casa, triste, ele pulou nas minhas costas (era um cão enorme), vindo do
nada. Foi uma grande alegria em casa. Por tudo isso, surgiu a identificação com a
situação descrita no livro.
Em relação a algo incômodo no início do livro, é muito difícil eu indicar qualquer
coisa. Para não deixar a resposta em branco, e forçando um pouco, eu diria que me
causou um certo desconforto o capítulo “Sans os”127, em que ele conta como era
flexível. Acho que motivos pessoais me fazem sentir um pouco incomodado com isso.
Mas nada de especial.

1) Quais foram as partes mais emocionantes na sua opinião? Por quê?
Quanto à pergunta sobre as partes mais emocionantes do livro, eu tenho um
pouco de dificuldade de identificá-las, e explico o motivo. Acontece que, na minha
opinião, o livro é bastante sutil, leve, e insinua muitas coisas, mais do que escancará-las.
Ele não se propõe a narrar grandes dramas, com reviravoltas de enredo, mas a traçar o
retrato de uma comunidade pelos olhos de uma criança que nos conduz as suas
lembranças. Por isso, é difícil falar de cenas emocionantes, para mim, já que o livro toca
nas emoções de maneira muito doce e delicada, sem grandes sustos ou pancadas.
Além disso, a técnica dos capítulos (ou seções de capítulos) curtos faz com que
tenhamos inúmeras lembranças do livro, sendo difícil destacar uma ou duas, sendo difícil
até mesmo lembrar de tudo depois da leitura (pois são muitos personagens, muitos
acontecimentos).
Mesmo assim, eu poderia indicar algumas passagens que me tocaram mais,
conforme eu lia. Além das mencionadas acima, me tocou muito e me marcou aquela
descoberta do sexo com o amigo da escola128, e eles se pintaram com tinta azul, e depois
a surra do diretor. Também achei tocante o finalzinho do livro, os três últimos capítulos,
a notícia da venda da casa, a visão de Dany sobre a ville que é monde, e sua despedida
de todos, no capítulo final, de forma terna e rememorativa.

2) Em que momentos sua leitura fluiu? (Comente estes momentos de
“fluidez”.)
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Os dois capítulos citados estão nas páginas 42 e 43 do récit.
Por provável distração, o aluno esqueceu-se de que não se cita o pai do autor-narrador nesta
passagem, e sim o avô. Além disto, o avô era frio com suas filhas, mas não com o neto, o narrador.
126
O cachorro do autor-narrador.
127
P.22
128
P. 87 e 88.
125
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O ritmo de leitura do livro não dependeu tanto do texto, e sim das minhas
oportunidades de tempo para fazer a leitura.
Falo isso porque, na minha opinião, o livro é bastante homogêneo e com texto
simples, não há grandes dificuldades de leitura nele.
Aliás, a única coisa que me incomodou no livro foi justamente essa linearidade129
do livro e a falta de grandes movimentos do enredo. Eu imaginava que aquele modo de
contar a história fosse apenas no começo, para traçar um pano de fundo para uma
narrativa agitada, e aos poucos fui percebendo que não, que o livro era exatamente
daquele jeito, ou seja, o livro todo se prestava a fazer um pouco esse retrato de uma vida
e uma comunidade. Confesso que, por isso, às vezes achei o livro um pouco monótono,
um pouco como ávida daquele lugar, em que poucas coisas acontecem, e a imaginação
popular deve se encarregar de aumentar.
Mas se o livro é um pouco “monótono”, por outro lado o seu “tom” simples e
delicado, propositalmente infantilizado, facilita a leitura.
Por isso, e graças aos capítulos serem curtos, não tive maiores dificuldades. A
leitura fluiu, como eu disse antes, quando tinha mais tempo livre. Assim, eu demorei a
fluir porque estava muito ocupado em abril, mas em maio tive mais tempo livre e ainda
por cima fiz algumas viagens e pude ler no percurso, e com isso terminei o livro
rapidinho, bem antes do prazo.

3) Em que momentos sua leitura “travou”? Por quê? (Você pode
comentar dificuldades que o texto lhe trouxe.)
Como disse na resposta anterior, não tive maiores dificuldades. Alguns capítulos
tinham vocabulário mais difícil que outros, mas nada que impedisse o prosseguimento
da leitura.

4) Como foi o uso do dicionário?
No começo, consultava todas as palavras desconhecidas, mas com isso a leitura
não fluía. Então, passei a marcar as palavras desconhecidas e seguir adiante. Mais tarde,
quando eu tivesse tempo, voltava a elas. Também marquei uma série de dificuldades de
construção gramatical, que não tinham a ver com dicionário.
Meu propósito, como disse, era o de investigar todas as palavras marcadas e até,
idealmente, refazer a leitura com o conhecimento delas. Mas isso nem sempre foi
possível. Muitas vezes preferi prosseguir mais rápido na leitura, e deixei as dúvidas para
trás. Outras vezes aproveitava a data dos debates marcados para sala de aula e relia os
capítulos, fazendo as consultas do dicionário. Às vezes, quando uma palavra reaparecia
muito no texto, eu parava para procurá-la. Enfim, não pesquisei todas as palavras que
marquei (mas boa parte), mas achei que esse método foi muito melhor do que parar a
leitura a todo momento para procurar as palavras. Além disso, de vez em quando ainda
olho as palavras marcadas, como uma forma de estudo, para ver o que eu já aprendi e
para resolver as dúvidas restantes pelo dicionário.
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O que o aluno chamou aqui de “linearidade” seria, mais adequadamente, “descontinuidade” ou
“fragmentação”.
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Outro detalhe importante: raramente a palavra que eu não sabia, neste livro,
impedia o entendimento do capítulo. Só nesses casos é que era preciso parar a leitura.
Mas, em geral, o vocabulário não era tão difícil, e a palavra desconhecida, embora
importante para aproveitar melhor o texto, não era imprescindível para a compreensão.
Nesse ponto, o livro me pareceu muito interessante para o nosso nível, porque é um
texto integral e literário, bonito, sentimental e delicado, acessível sem ser uma
“adaptação para estudantes”, mas um livro elaborado exatamente com o texto proposto.

Impressões pessoais e comentários da Ruth (aluna A18)
sobre L’Odeur du café (após leitura integral da obra)

1) Quais foram as partes mais emocionantes na sua opinião? Por quê?
2) Em que momentos sua leitura fluiu? (Comente estes momentos de
“fluidez”.)
3) Em que momentos sua leitura “travou”? Por quê? (Você pode
comentar dificuldades que o texto lhe trouxe.)
4) Como foi o uso do dicionário?

Senti dificuldade em traduzir os capítulos do começo do livro devido ao meu
limitado vocabulário francês, mas com o auxílio do dicionário a leitura começou a fluir
a partir da 2a parte.
Mesmo assim, ainda senti dificuldade com certos regionalismos no texto que não
consta no dicionário, porém desenvolvi a leitura pelo sentido geral do texto.
As partes mais emocionantes foram todas em que Da la grand-mère aparece com
toda sua vivência, com suas palavras sábias e reconfortantes tanto que o autor, seu neto,
a homenageou relatando em livro sua infância, a importância de sua avó neste período
de sua vida.
A leitura do livro foi muito proveitosa para mim, pois me permitiu aumentar
consideravelmente o vocabulário.

Impressões pessoais e comentários da Simone (aluna A19)
sobre L’Odeur du café (após leitura integral da obra)

1) Quais foram as partes mais emocionantes na sua opinião? Por quê?
As partes mais emocionantes na minha opinião foram aquelas que trataram da
morte de pessoas / personagens próximas ao autor / narrador. Entre a morte de seu avô e
de Sylphise, eu acredito que esta última tenha despertado em mim uma maior carga
emocional, pois ela aparece no livro por pelo menos duas vezes, tendo uma relevância
significativa em ambas: a primeira vez tendo sido mostrada por um viés mais
supersticioso e a segunda vez através de um olhar mais poético. Essas duas formas de

XLI

mostrar a morte de Sylphise talvez trace duas linhas interpretativas de como a morte é
vista pelas pessoas de Petit-Goâve, ou seja, a partir de um olhar supersticioso e cheio de
crenças e, também, a partir de um ponto de vista mais lírico e transcendental em relação
a esse de rito de passagem.
Outras partes interessantes de serem mencionadas são aquelas que remetem a
momentos nos quais o autor descreve a natureza de Petit-Goâve. Em vários desses
momentos, é nítida a relação quase mística da natureza com a vida naquele local. É
como se cada fenômeno natural fizesse parte de cada pessoa de forma intrínseca, como
se a natureza fosse uma personagem importante do livro.
Além disso, gostei muito de todas as partes nas quais o autor descreve ou relata o
que sentia em relação a Vavá. Os sintomas e ações de um ser apaixonado estão ali tão
bem descritos, e de forma tão inocente e ingênua, que vale a pena ler o livro e apreciar
tanto emocionalmente quanto em relação à própria estética literária a narração desses
momentos.

2) Em que momentos sua leitura fluiu?
Creio que minha leitura fluiu a partir do momento em que consegui distinguir a
forma e do que falava o livro L'Odeur du café. Depois que a forma como aquelas
memórias são contadas foi absorvida e compreendida por mim, a leitura fluiu muito
bem.
Eu busquei avançar na leitura de acordo com o calendário e divisão préestabelecidos, ou seja, por mais que eu quisesse, eu procurei não avançar na leitura se a
discussão a ser feita em classe corresponderia somente àqueles capítulos específicos.
Assim, com esse pressuposto, os momentos de fluidez se deram de forma consistente
principalmente quando eu conseguia mergulhar no que estava sendo dito ali, quando eu
percebia grandes ensinamentos saltando das páginas do livro.
L'Odeur du café não é um livro difícil de se ler quando se percebe como e o que
está escrito ali, a própria estrutura do livro facilita e muito a sua leitura, tanto que muitas
vezes eu gastava pouquíssimo tempo para ler um capítulo inteiro.

3) Em que momentos sua leitura “travou”? Por quê? (Você pode
comentar dificuldades que o texto lhe trouxe.)
Minha leitura “travou” principalmente no início do livro. O vocabulário, a
estrutura fragmentária do texto, a mudança brusca de assuntos a partir da movimento da
memória e das lembranças que, para quem está mais habituado a ler textos lineares, é
um pouco complicada... Enfim, acho que a leitura só travou no início do livro e em
outros poucos momentos antes da metade do livro, onde muitas palavras novas surgidas
às vezes num único fragmento atrapalhavam a compreensão. Depois da metade do livro
já sabemos de antemão como o autor / narrador conta sua história, e conhecemos
também o vocabulário do livro, o que ajuda na leitura.

4) Como foi o uso do dicionário?
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Eu só me vali do dicionário para a leitura do primeiro capítulo e, depois,
eventualmente, para consultar palavras que eram essenciais à compreensão do texto. Eu
não sei se, por não ter trabalhado mais diretamente com o dicionário, eu tenha perdido
no que diz respeito ao entendimento do livro, mas não tive dificuldades de compreensão
depois que deixei de usá-lo com mais freqüência. Muitas palavras acabaram sendo
apreendidas por fazerem parte do vocabulário presente no mundo narrado no livro, e
outras tiveram seus significados deduzidos a partir do que estava sendo acontecendo na
narrativa naquele momento. Assim, o dicionário foi muito útil no início do livro, mas só
eventualmente no decorrer de toda a leitura.

Impressões pessoais e comentários da Veneza (aluna A20)
sobre L’Odeur du café (após leitura integral da obra)

1) Quais foram as partes mais emocionantes na sua opinião? Por quê?
As partes mais emocionantes para mim foram as que o autor fala da sua relação
tão linda com a avó. A felicidade dele por molhar as rosas com o avô. As histórias que a
avó contava para ele como por exemplo “Le Poisson amoureux”.

2) Em que momentos sua leitura fluiu? (Comente estes momentos de
“fluidez”.)
A leitura começou a fluir a partir da 2a parte. As partes ficaram mais
emocionantes e eu fiquei mais presa à leitura.

3) Em que momentos sua leitura “travou”? Por quê? (Você pode
comentar dificuldades que o texto lhe trouxe.)
Travar realmente não travou, mas quando apareciam palavras que eu não
conhecia, a leitura ficou mais difícil; porém o meu vocabulário ficou mais rico.

4) Como foi o uso do dicionário?
O uso do dicionário foi muito. Ele foi meu grande companheiro na leitura.

