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Resumo
Este trabalho tem como objetivo analisar e discutir aspectos relativos ao ensino da literatura no

contexto do ensino do Francês como Língua Estrangeira (FLE). O levantamento inicialmente proposto
das práticas de leitura de textos literários nos contextos de língua estrangeira e materna procura enfatizar
que as atividades realizadas teriam uma tendência a reforçar um modelo de ensino de literatura universal
baseado, fundamentalmente, nos princípios de subordinação  do texto literário ao aprendizado da língua
e de reprodução dos pressupostos e objetivos desenvolvidos pela disciplina história literária no contexto
francês.  A reflexão sobre o aprendizado da leitura de um modo geral e em particular, da leitura de textos
literários em língua estrangeira, procura enfatizar, num segundo momento, a recusa de uma concepção
de ensino na qual o texto literário seria portador de um único sentido para ir na direção do reconhecimen-
to de sua pluralidade de sentidos. O processo de construção de sentido(s) se dá, nesta perspectiva, por
meio do desenvolvimento de competências de leitura que visam a formação do leitor autônomo e crítico,
segundo os estudos de Perrenoud e Meirieu.  A Poética da Relação de Edouard Glissant propõe uma
nova maneira de ler o mundo, segundo a perspectiva do pensamento rizomático que se opõe ao pensa-
mento universal e reconhece a diversidade, a multiplicidade, a pluralidade e a não hierarquização das
relações como fundamentos de um novo projeto estético. A leitura rizomática dos textos de Edouard
Glissant possibilita o estudo das diferentes noções que fundamentam sua poética, das relações que esta-
belecem entre si e abre caminho para aproximações com os princípios desenvolvidos pela abordagem
hipertextual. O hipertexto em Glissant a partir da seleção de hypermots surge como uma leitura que
favorece a reflexão sobre o ensino da literatura baseado no desenvolvimento de competências hipertextuais,
na formação autônoma e crítica do aluno/leitor e, sobretudo como facilitador de uma leitura de um
mundo marcado pela fragmentação e multiplicidade de informações.

Résumé
Ce travail a pour but de réfléchir et d´analyser les aspects concernant l´enseignement de la littérature

dans le cadre du français langue étrangère (FLE). L´analyse initiale des pratiques de lectures de textes
littéraires en FLE et en langue maternelle mettent l´accent sur une conception d´enseignement de la
littérature dont la référence est le modèle universel défini par l´enseignement de l´histoire littéraire.
L´apprentissage de la lecture en général et de la lecture de textes littéraires en langue étrangère sont
étudiés à partir de la conception que le texte littéraire est pluriel. Le processus de construction de sens
comprend le développement de compétences de lecture qui visent la formation d´un lecteur autonome et
critique, d´après les études de Perrenoud e Meirieu. La Poétique de Relation d´Edouard Glissant suggère
une nouvelle lecture du monde à partir de la pensée rhizomatique qui reconnaît la diversité, la multiplicité,
la pluralité et la non hierarchisation des rapports comme les éléments fondamentaux d´un nouveau projet
esthétique. La lecture rhizomatique chez Glissant rend possible l´étude de différentes notions qui sont à
base de sa poétique, des rapports qu´elles définissent entre-elles et des ouvertures vers l´approche
hypertextuelle. L´hypertexte glissantien se construit à partir de la sélection d´ hypermots et permet des
pratiques de lecture diverses de la part du lecteur qui initie un processus d´aprentissage de la lecture
basée sur le développement de compétences hypertextuelles vers son autonomie et formation critique.
L´hypertexte devient ainsi l´un des possibles chemins qui favorisent la lecture d´un monde marquée par
la fragmentation et multiplicité d´informations.





INTRODUÇÃO

O ensino da literatura francesa é uma preocupação que tem acompanhado minhas reflexões, meus
estudos e minhas pesquisas desde a época de minha formação inicial em francês na Aliança Francesa de
São Paulo e posteriormente na Universidade de São Paulo, tanto na condição de aluna como de profes-
sora de francês língua estrangeira (FLE)1.

Um das primeiras questões formuladas no início de minha formação foi a da discussão do porquê
nos métodos de ensino do francês como língua estrangeira o aprendizado da língua francesa estaria
relacionado com a leitura de textos literários, mais especificamente, com a intenção (às vezes não explí-
cita) de supostamente desenvolver uma proposta de ensino de literatura. A partir do desenvolvimento de
estruturas lingüísticas, do aprendizado sistematizado da gramática e de um conhecimento lexical “razo-
ável” pude observar que os métodos incluíam progressivamente em suas unidades textos literários. Nes-
se momento, as leituras que realizei sobre este assunto procuraram focar e problematizar esta relação
identificada nos métodos entre ensino/aprendizado da língua francesa e sua literatura. Será que uma
formação em literatura francesa deveria ter como pressuposto inicial o ensino sistematizado das estrutu-
ras gramaticais de uma língua?

As leituras sobre o ensino do francês como língua materna puderam contribuir para o esclareci-
mento da questão acima e confirmar a existência de uma  tendência a relacionar o aprendizado da língua
com a formação em literatura. Ao ler textos literários e ao estudar sua organização em relação ao empre-
go correto da língua (normas gramaticais), o aluno estaria, ao mesmo tempo, aprendendo e fixando as
estruturas da língua francesa e desenvolvendo uma formação em literatura. A leitura e a produção escrita
de textos seriam consideradas práticas correntes em sala de aula. Esta postura reforçaria  a idéia de que
o texto literário é o exemplo concreto de excelência lingüística e, portanto, deveria ser objeto de análise,
estudo e modelo para a realização de exercícios de língua.

Um dos primeiros questionamentos a esta postura é colocado por Moirand e Peytard (1992)  que
afirmam que atribuir aos textos literários a função de exemplificar o uso normativo da língua seria
reduzir o aprendizado da língua a um tipo particular de registro e incorrer na ausência de uma análise da
especificidade do texto literário.

Connaître une langue, c’est se doter d’une “compétence de communication” qui demande au locuteur

l’habile usage des registres de langage, aussi variés qu’il soient, qu’une langue propose à la

sensibilité des communicants. Or, la littérature (c’est ainsi que majoritairement en tout cas on se la

représente) est norme de “bel et bon usage”; elle accorde le privilège au “registre soutenu” ,

“recherché”. Donc, user de la littéraure comme base d’un enseignement du français, c’est réduire

l’apprentissage à posséder un registre de langage qui n’a d’usage que restreint. (Peytard e Moirand,

1992: 57)

Um outro aspecto a ser considerado diz respeito ao papel do professor nesta situação. Como

1 A abreviação FLE será utilizada neste trabalho para designar ensino do francês língua estrangeira.
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ressalta Cortina (1999), o professor seria, então, considerado central no aprendizado da  leitura, da
análise e da interpretação de textos literários nesta perspectiva na medida em que desenvolveria cada
uma destas etapas que  “revelariam” a leitura prevista e reconhecida, na maioria das vezes, como a
“verdadeira leitura”, próxima da intenção do autor.

Durante o período básico de minha vida escolar normalmente tive a certeza de que um texto tinha

sempre uma única leitura e verdadeira, a leitura do professor que, por sua vez, assegurava que o

que ele reproduzia era a verdadeira intenção do autor. (Cortina, 1999: 16)

A continuidade e o aprofundamento das leituras e reflexões sobre o assunto ocorreu fundamental-
mente na docência na universidade, quando meus questionamentos se dirigiram para dois aspectos: qual
seria a seleção de conteúdos que integrariam programas de curso de literatura que respondessem aos
objetivos de uma formação literária e como desenvolver uma proposta de ensino/aprendizado (didático-
pedagógica) que levasse os alunos a  desenvolverem competências de leitura na direção de uma forma-
ção autônoma e crítica em literatura francesa e em literaturas de expressão de língua francesa num
contexto FLE ?

A partir destas questões impôs-se a necessidade de se proceder a um questionamento das influên-
cias dos métodos de ensino FLE que indicariam uma “suposta” formação em literatura , dos conteúdos
selecionados e da aplicação de modelos universais previamente definidos. Além disso, outras duas ques-
tões mais específicas se colocaram: a de considerar o professor como a  referência prioritária  do proces-
so de ensino/aprendizagem, ou seja,  como aquele que transmitiria a única leitura possível do texto
literário e da possibilidade de  se buscar alternativas que fossem além do didatismo dos métodos de
ensino de língua estrangeira.

E ainda, ensinar as literaturas de expressão em língua francesa, estaria vinculado à transmissão de
um determinado saber, de informações objetivas sobre autores e obras, ao desenvolvimento de práticas
lingüísticas como a produção de textos escritos, de comentários, de explicações de textos? O papel do
professor nesse aprendizado seria o de veiculador da leitura do texto, de sua análise e interpretação ou seria
o de facilitador de um processo na formação de leitores autônomos e críticos? Qual a função da literatura
no processo de ensino/aprendizagem de alunos inseridos no contexto do francês como língua estrangeira?

A decisão sobre o percurso a ser desenvolvido neste trabalho não foi fácil e partiu, prioritariamente,
da necessidade de retomar, refletir e questionar a maneira pela qual a formação em literatura vem ocor-
rendo no contexto de ensino do francês como língua estrangeira (FLE) e quais as alternativas, os cami-
nhos  possíveis  para ensiná-la.

Um dos pontos a ser considerado diz respeito à dificuldade de se encontrar reflexões mais profun-
das e específicas sobre o ensino da literatura francesa e das literaturas de expressão francesa. As publi-
cações citadas nesta tese referem-se a “momentos de reflexão” que não necessariamente focam a ques-
tão do ensino. Na maioria das vezes são reflexões sobre “práticas de sala de aula”, teorias que auxiliam
na análise e interpretação de textos literários, ou ainda, encontros sobre o tema que pretendem tratar do
assunto mas que refletem constatações e problemas sem, no entanto, sugerir e aprofundar caminhos e
alternativas efetivas para o ensino de literatura.

É o que ocorre na França nas manifestações de 1968. Num período de intensos movimentos
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internos no país, os questionamentos sobre as condições de ensino em geral e, em particular, dos conteú-
dos a serem ministrados por diferentes disciplinas e dos métodos para ensiná-las, incluindo a literatura,
são fortemente realizados. Um dos marcos fundamentais relacionados ao ensino da literatura, considera-
do como uma resposta ao movimento de 68, ocorreu em 1969 quando foi realizado um importante
encontro no Centro Cultural de Cerisy-la-Salle intitulado “L’enseignement de la littérature”. Deste
encontro é necessário ressaltar que muitas das intervenções não se pautaram sobre o tema em  questão,
o ensino da literatura, mas se restringiram a relatos de experiências ou a reflexões gerais sobre outros
assuntos relacionados à literatura francesa de um modo geral.

No entanto, apesar das respostas deste encontro não corresponderem às diversas manifestações
estudantis, o que estava em discussão, na ocasião, era de fato o ensino da literatura, colocado como um
problema que deveria ser discutido e encaminhado no âmbito institucional.  Quais conteúdos deveriam
ser ministrados? De que maneira os conteúdos deveriam ser ensinados? Qual a importância de uma
formação em literatura?

Le mouvement et le bouleversement de 1968 sous-tendent de multiples interrogations: la littérature

est mise en question, dans sa définition, dans son approche, dans l’évaluation qu’elle connaît au

coeur de l’institution scolaire. (Peytard e Moirand, 1992: 64)

Outras questões foram objeto de discussão nesse momento como o lugar da literatura no ensino
do francês como língua materna e como língua estrangeira, a relação entre  a literatura e as ciências
humanas, o questionamento sobre os manuais escolares, a história literária como disciplina, as escolhas
de autores e obras para integrarem programas de curso, entre outros temas.

Neste encontro Doubrovsky (1971) discute os objetivos de um ensino de literatura e constata que
a maioria dos programas está organizada de forma a incentivar a reprodução  automática de  conteúdos.

Or, c’est un fait, la majorité des enseignants passent le plus clair de leur temps à “transmettre” un

“héritage” avec lequel les enseignés ont de plus en plus de mal à s’identifier. Nous continuons à

commenter les “grands auteurs”, sans toujours nous demander si nous prêchons dans le désert:

est-ce par la force de l’habitude ou de la conviction? (Doubrovsky, 1971: 13)

Segundo Slama (1971) um dos pontos a serem enfrentados refere-se ao papel centralizador do
professor que se coloca como o leitor privilegiado e, nessa medida, como aquele que transmitiria ao
aluno a leitura do texto sem levar em consideração uma outra possibilidade:  a de ser apenas o facilitador
do processo de ensino/aprendizagem na direção da formação de leitores autônomos e críticos.

Le professeur est toujours ce lecteur privilegié? L’enseignement peut-il continuer à être un monologue

à sens unique? N’est-il pas bien plutôt le lieu d’un échange, d’un dialogue: dialogue texte-lecteur,

dialogue lecteurs-étudiants-enseignant sur le texte? Le rôle de l’enseignant étant sans doute

d’orienter, d’organiser ce dialogue, d’aider les étudiants à se poser des questions qu’ils ne se

seraient pas posées et à lire ce qu’ils n’auraient peut-être pas su lire, d’animer par sa “présence”

même une lecture et une recherche collectives, mais aussi de permettre aux étudiants de conquérir,

par cet aprrentissage, leur autonomie de lecteur face au texte. (Slama, 1971: 508)

Após o encontro de Cerisy-la-Salle, outros encontros ocorreram e são retomados por  Peytard e
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Moirand (1992) que comentam as publicações específicas sobre o tema e salientam que as questões em
torno do ensino da literatura trazem, ao longo dos anos, os mesmos debates, as mesmas questões: qual o
lugar que a literatura ocupa no ensino do francês? Quais conteúdos devem ser ministrados? Qual o papel
do leitor no processo de leitura de textos literários?

Não se trata de proceder a um histórico de todos os encontros e publicações sobre o assunto,
mas sim de mostrar que a temática é ampla e complexa e mantém-se viva até os dias de hoje, sem
respostas efetivas que apontem na direção de uma reflexão mais profunda sobre as alternativas de
ensino da literatura.

Diante de tantas questões, da amplitude do assunto,  do meu processo de  amadurecimento pessoal e
profissional para enfrentar as dificuldades e desafios de empreender uma reflexão desta natureza, foi necessá-
rio fazer algumas escolhas e sistematizar várias leituras sobre o tema para, então, chegar a este trabalho.

Partindo de duas afirmações: Questionner, c’est désirer savoir une chose, segundo Barthes (Barthes,
1984: 378); Quem questiona é levado a aprofundar suas questões, buscar novas bases teóricas, aprimo-
rar suas referências, segundo Pietraróia (Pietraróia, 1997: 14), desenvolvi um percurso para a formula-
ção de questionamentos gerais sobre o ensino da literatura e que não se encerram neste trabalho.

A primeira parte deste trabalho intitulada “Das práticas de leituras de textos literários em FLE
ao aprendizado da leitura por competências”  é composta por quatro capítulos e tem como objetivo
geral colocar a discussão sob dois pontos de vista. De um lado, sobre o lugar, a maneira pela qual os
textos literários são trabalhados em língua estrangeira e materna e, de outro, refletir sobre a questão da
leitura, da leitura de textos literários e das competências necessárias para o seu aprendizado.

No primeiro capítulo, “O lugar dos textos literários nos manuais de ensino do francês língua
estrangeira”, o enfoque da reflexão desenvolvida foi feito no sentido de mostrar que os materiais utiliza-
dos no contexto do ensino do francês como língua estrangeira são organizados de forma a inserir em
cada uma de suas unidades textos literários que correspondem muito mais aos objetivos lingüísticos
definidos para cada um dos materiais analisados do que a uma intenção de formação em literatura. A
padronização de cada método coloca a necessidade de se refletir sobre a imposição de modelos de
atividades que levam o aluno a absorver uma determinada técnica de leitura, análise e interpretação de
textos literários e a considerar que a formação em literatura se daria a partir de tais procedimentos. Não
seria um exagero considerar nesse momento, tanto professor como aluno, como  “consumidores de
modelos” , na medida em que a aplicação das atividades segundo um padrão repetitivo e a ausência de
crítica dificultariam a construção de novos caminhos. A ênfase está em mostrar que a inclusão de textos
literários em métodos de ensino do francês como língua estrangeira  é redutora, ou seja, limita o proces-
so de ensino/aprendizagem de literatura, pois favorece a dependência do aluno em relação ao aprendiza-
do lógico de um modelo, de um padrão que deve ser aplicado a todas as situações de leitura. Nesse
sentido, é possível considerar que esta concepção vai na contra mão da autonomia e da formação crítica
do aluno.

O segundo capítulo, “A história literária e o ensino da literatura”  traz a discussão sobre as influ-
ências da disciplina “história literária” no ensino da literatura, considerada como o caminho mais
freqüentemente utilizado, em contextos do francês como língua materna ou estrangeira, para se desen-
volver programas de ensino, em muitos casos, solicitados pelos alunos. Procurei sublinhar que a disci-
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plina, da forma como é apresentada e desenvolvida no contexto francês, acaba se constituindo como
uma referência de ensino e influenciando outros contextos nos quais o francês é língua estrangeira.
Chamei a atenção à prioridade dada ao enfoque dos conteúdos, baseados em informações sobre autores
e obras cronologicamente dispostas nos manuais de ensino e nas atividades programadas para a análise
e interpretação dos textos literários. A história literária, entendida dessa forma, estaria referendando um
determinado modelo de ensino da literatura.

O terceiro capítulo, “A leitura como um processo de desenvolvimento de competências” tem
como objetivo retomar os processos desenvolvidos para o aprendizado da leitura, colocando a reflexão
sobre a complexidade que envolve este aprendizado. Além disso, trata-se de desenvolver a reflexão
sobre a leitura como um processo de construção de sentido(s) relacionado ao desenvolvimento de com-
petências.  As contribuições de Philippe Perrenoud e Philippe Meirieu permitem que esta discussão
ocorra e trazem como ponto central o questionamento a um determinado aprendizado que reforça o
acúmulo de informações e em contrapartida,  a necessidade de se pensar o aprendizado sobre  o desen-
volvimento de competências, enfatizando que o aluno-leitor é o sujeito  de seu processo.

No que se refere à leitura de textos literários, no capítulo quatro intitulado, “A leitura de textos
literários e o papel do leitor”, a discussão desenvolvida procura enfatizar que o processo de construção
de sentido(s) é complexo e  envolve uma reflexão voltada à especificidade do texto literário, ao papel
ativo do leitor no aprendizado dessa leitura e desenvolvimento de competências. Não se trata de legiti-
mar uma leitura, uma análise e uma interpretação, mas sim mostrar que o texto literário é um univers
étoilé, permite diferentes leituras e percursos, como afirma Barthes(1984).

A segunda parte deste trabalho está intitulada “A Poética da Relação e a construção de novos
caminhos para o ensino da literatura” e está organizada em cinco capítulos.

 Nesta parte o objetivo é desenvolver as noções teóricas do projeto político-estético de Edouard Glissant.

A descoberta da Poética da Relação de Edouard Glissant ocorreu durante minha formação na
Universidade de São Paulo no curso de graduação de Letras-Francês e mais tarde, já inscrita no
doutoramento, como aluna da disciplina “Contatos entre Culturas e Globalização” ministrada pela Profa.
Dra. Diva Barbaro Damato.

Num primeiro momento, minhas leituras de Glissant foram muito “perturbadoras”, pois habitua-
da a uma atitude de leitura linear e muito bem planejada e dirigida, vi-me diante de um texto que não
respondia a esquemas e roteiros pré-definidos.

Foi aos poucos, insistentemente, refletindo, discutindo e questionando minha formação inicial
(mais tradicional) que pude descobrir e me deixar impregnar pelos escritos glissantianos, tanto no que
se refere à minha maneira de ler quanto à de escrever e, em última instância, na minha leitura e interpre-
tação do mundo. Em outras palavras, convenci-me de que não seria possível ler Glissant segundo uma
atitude de leitura que tivesse como objetivo enquadrar os textos em um formato, em um padrão.

Posso afirmar com uma certa firmeza que ler os textos de  Edouard Glissant me permitiu vislum-
brar novos caminhos, des glissements, novas perspectivas para o aprendizado da leitura de um modo
geral e para o ensino da literatura.
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Nesse sentido, os capítulos que integram esta segunda parte procuram explicitar um pensamento
complexo, uma poética que está em constante movimento, que é rizomática na medida em que cada
noção desenvolvida se imbrica a  outras num processo incessante de relações.

É preciso deixar claro que a divisão proposta em capítulos é didática e responde a uma exigên-
cia acadêmica deste trabalho. Na realidade, as leituras realizadas me mostraram que as noções
glissantianas se relacionam umas nas outras e expressam a própria dinâmica na qual a Poética da
Relação foi constituída, ou seja, uma poética em espiral que cresce em complexidade a cada aproxi-
mação que é feita.

Trata-se de um projeto político-estético que se opõe ao modelo universal desenvolvido na primei-
ra parte deste trabalho, pois recusa a adoção de uma maneira de ver o mundo na qual o conhecimento de
uma realidade nova deve se submeter aos parâmetros e referências universais. Além disso, ao dar voz às
culturas que passaram por um processo de colonização, Glissant explicita sua opção contra a hierarquização
dos povos, contra a dominação de uma cultura sobre outra,  colocando-os todos face à necessidade de
igualdade de relações.

No que se refere à literatura, abre caminhos para a discussão sobre a função da literatura como
expressão de uma nova maneira de ler e conhecer o mundo.

A cada noção glissantiana desenvolvida e estudada,  o movimento de ir e vir aos textos tornou-se
incessante e novas leituras e releituras foram realizadas. Nessa medida os textos são re-visitados, reto-
mados e as noções são repetidas, relidas, formando uma  rede de significações complexa e em transfor-
mação constante.

Um dos aspectos que merecem ser destacados é que toda essa impregnação das leituras de Glissant
se reflete na escrita dessa segunda parte, na medida em que dois aspectos se destacaram: a repetição e a
exposição de seu pensamento em forma binária.

A repetição de noções e de seus pensamentos presentes em seus textos, conferências e/ou  ensaios
foi, em alguns momentos,  uma “companheira” perturbadora e insistente. Glissant se utiliza deste proce-
dimento como uma característica de seu projeto estético: ces propositions doivient être répétées, jusqu’à
ce qu’elles soient au moins entendues (Glissant, 1997: 39). Sua escrita não é redundante e a repetição
glissantiana se constitui como um procedimento artístico como afirma Damato.

Glissant dit explicitement dans son oeuvre qu’il se répète pour se faire entendre, que la répétition

signifie une possibilité  d’approcher un réel qui se dérobe et que la répétition est un procédé artistique

d’une nouvelle rhétorique. (Damato, 1998: 148)

O segundo  procedimento, o pensamento binário, se manifesta quando da  oposição entre dois
elementos, duas realidades, dois sistemas, duas propostas, duas concepções de mundo. Glissant explica
que o desenvolvimento desta maneira de apresentar uma determinada situação ou problema  não se
refere à maneira pela qual entende e desenvolve sua poética, mas sim a uma “comodidade” para tratar da
trama que envolve as relações no mundo.

Les binarités ne sont jamais que des commodités pour en aborder la trame. (Glissant, 1990: 216)
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Assim, ao mesmo tempo em que me vi diante de um pensamento complexo, imbricado e que me
impregnou progressivamente, pude constatar que as oposições utilizadas por Glissant são, na verdade,
um recurso didático para que o leitor possa se aproximar dos seus escritos, da sua Poética.

Um outro ponto que considerei fundamental e que deve ser esclarecido se refere à manutenção
dos termos glissantianos em francês. Considerei que a tradução simples (no sentido comum) de termos,
palavras ou expressões comprometeria seu significado amplo e polisêmico. O capítulo “Pensées em
Edouard Glissant” ficaria prejudicado antecipadamente se tivesse optado pela tradução  “Pensamentos
em Edouard Glissant”.

Assim, no primeiro capítulo desta segunda parte,  “A Poética da Relação de Edouard Glissant”,
meu objetivo é apresentar a Poética da Relação como uma alternativa ao pensamento ocidental. A noção
central desenvolvida aqui é a noção de crioulização diretamente relacionada à noção de errância e de
imprevisibilidade.

No segundo capítulo, “O caos-mundo e a noção de opacidade em Edouard Glissant”, procuro
mostrar que Glissant  desenvolve uma leitura do mundo baseada em um olhar que não ordena e hierarquiza,
mas reconhece a constituição de um real que admite a multiplicidade de relações que envolvem o conta-
to estabelecido entre as diferentes culturas. A oposição que se estabelece aqui é entre o projeto de filiação
(nomadisme en flèche) e  o projeto que denomina de étendue vers l’Autre (nomadisme circulaire). A
noção de opacidade permite o reconhecimento do Outro, dos Outros em todos os aspectos que os carac-
terizam sem sua subordinação a padrões de conhecimento que os enquadrem em modelos previamente
definidos.

No terceiro capítulo, “Pensées em Edouard Glissant”, ao percorrer a obra de Glissant pude obser-
var que, ao se referir ao seu próprio pensamento, ele o faz no plural. Não se trata de um pensamento mas
sim de pensées. O termo no plural permite o entendimento desta noção como algo que faz parte de um
movimento incessante, complexo que “escapa” do enquadramento em modelos e sistemas. A discussão
inicia-se pela apresentação de duas formas de concepção de mundo: pensée de système e  pensée
rhizomatique diretamente relacionada a uma outra noção, a pensée archipélique.

O quarto capítulo, “O conceito de rizoma de Deleuze e Guattari e a noção de racine e rhizome em
Glissant”, desenvolve basicamente o conceito de rizoma. O que está em discussão é a oposição entre o
pensamento linear e o pensamento rizomático e o que este pensamento propõe enquanto uma nova
forma de leitura do mundo.

No quinto capítulo,  “A literatura como expressão do multilinguismo em Edouard Glissant” , o
questionamento principal está relacionado de um lado, à discussão sobre a imposição e assimilação de
modelos e, de outro, a uma concepção de mundo que leva em consideração as diferenças entre culturas.
A literatura é o meio pelo qual Glissant acredita que esta nova maneira de ler o mundo é transmitida. O
que é discutido essencialmente neste capítulo é a diferença entre língua e linguagem e como a literatura
se constitui como expressão das relações do mundo.

A terceira parte intitulada “A abordagem hipertextual para a leitura de textos literários” tem
como objetivo mostrar que face à complexidade do mundo e às redes de relações traçadas entre diferen-
tes realidades impõe-se uma nova maneira de ler, analisar e interpretar o mundo. A contribuição da
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abordagem hipertextual2 permite vislumbrar procedimentos metodológicos que se associam ao pensa-
mento rizomático e colocam desafios aos procedimentos de leitura, especificamente, da leitura de
textos literários.

É importante ressaltar que uma leitura hipertextual, da forma como se apresenta no contexto
informatizado, se dá no espaço virtual, na tela do computador. O que será proposto aqui está relacionado
a possibilidades de leituras que se aproximariam de uma construção de um futuro hipertexto. Nesse
sentido, os limites impostos pelo papel devem ser considerados mas não devem impedir a reflexão que
se propõe.

Três capítulos integram esta última parte do trabalho. O primeiro capítulo é intitulado  “O rizoma
e o hipertexto: uma abordagem de leitura”. Neste capítulo, a noção de rizoma em Glissant é retomada
com o objetivo de enfatizar que a relação leitor-mundo/mundo-leitor se dá a partir de um pensamento
rizomático e que as aproximações com o hipertexto constituem um caminho para a reflexão sobre novas
competências de leitura. O conceito de hipertexto é desenvolvido basicamente a partir das leituras de
Pierre Lévy e Jean Clément.

No segundo capítulo,  “Leituras hipertextuais de textos literários” procuro mostrar que o hipertexto
é um dos caminhos possíveis e eficazes para se desenvolver o aprendizado de  leitura de textos literários
que focalize muito mais as possibilidades de leituras plurais do que a lógica linear. Isto significa retomar
alguns dos princípios colocados no capítulo anterior para refletir sobre as competências a serem desen-
volvidas pelo sujeito/leitor nesse processo.

O terceiro capítulo,  “Uma leitura hipertextual de Glissant: reflexões sobre novos caminhos do
ensino da literatura” propõe uma leitura de Glissant do ponto de vista hipertextual e aponta caminhos
para a reflexão sobre o ensino da literatura baseado em referenciais teóricos rizomáticos, hipertextuais.
Não se trata de uma aplicação prática de uma proposta teórica desenvolvida anteriormente, mas sim a
explicitação de um processo de leitura que mostre como os textos de Glissant são rizomáticos e se
imbricam uns nos outros. A partir das leituras realizadas, é possível dizer que os textos de  Glissant
podem ser lidos numa perspectiva  de rede, ou seja, de forma simultânea,  por meio da construção de
uma trama de múltiplas relações. O ponto de partida que permitiu esta reflexão foi a obra de Glissant
intitulada Traité du Tout-monde que integra o conjunto Poétiques. Neste livro Glissant explicita de
forma contundente como desenvolve sua escrita e é a partir desta  leitura em particular que foi possível
entender o significado de sua proposta poética, de abertura para a totalidade-mundo.

A leitura hipertextual que proponho parte de um aspecto em destaque particularmente neste livro
e em outros textos glissantianos que identifiquei como a paisagem. Trata-se de uma escolha entre mui-
tas que pretende mostrar como a noção de paisagem “navega” nos textos de Glissant, adquirindo signi-
ficados polisêmicos, múltiplos e em movimento incessante de transformação nos textos, promovendo
deslocamentos em direção a outras noções glissantianas.

É a partir dessa vivência, que me impregnou de maneira irreversível que, na condição de pesqui-

2 A referência ao mundo informatizado traz a presença de termos ou expressões próprios ao contexto, como “multimídia”, “imaginação
informática”, “interfaces”, “interatividade”, “hipertexto”,  além daqueles específicos utilizados pelo universo net como “navegação”, “links”,
“janelas”, entre  outros, que advém de conceitos e experiências realizados nos contextos particulares no qual estão inseridos. Farei referência
neste estudo a alguns deles e, quando necessário, explicitarei sua definição no corpo do texto ou em notas de rodapé.
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sadora e docente, retomo minhas preocupações iniciais no que se refere ao ensino da literatura. O desen-
volvimento de competências de leitura e mais especificamente, competências hipertextuais de leitura de
textos literários abrindo caminhos para se repensar o ensino da literatura.





Parte 01

Das práticas de leituras de textos literários em FLE ao
aprendizado da leitura por competências

Les oeuvres littéraires qu’on choisit pour l’apprentissage d’une langue sont de

préférence celles qui répondent le mieux à un supposé patron de la langue;

non pas les plus “faciles”, mais celles qui sont réputées

 porteuses du minimum d’opacité menaçante.

Edouard Glissant





1

O lugar dos textos literários nos manuais de ensino
do francês língua estrangeira

Le verbe lire ne supporte pas l´impératif.

Daniel Pennac

Para iniciar a reflexão sobre o lugar que ocupam os textos literários em métodos de ensino do
francês língua estrangeira (FLE) considero que o caminho mais interessante é partir de questões coloca-
das em diversos estudos sobre o tema.  A inclusão de textos literários em métodos FLE é uma constante?
Qual ou quais abordagens são propostas para o estudo do texto literário nesse contexto? Há uma relação
da(s) atividade(s) proposta(s) com o texto literário e o estudo da língua? Essas abordagens reproduzem
os modelos de atividades dos manuais de literatura em contexto de língua materna? Em última instância
qual ou quais as justificativas da integração de textos literários em métodos FLE?

Pelfrène e Sctrick (1982) afirmam que a natureza desses questionamentos insere a reflexão no
campo mais amplo da evolução da didática do ensino do FLE, mas se refere também, ao estudo do texto
literário, considerando a tradição desse estudo e suas implicações.

Le texte littéraire est-il un passage obligé auquel invite la tradition? Pendant longtemps on n´a travaillé

que sur des textes littéraires. Il serait difficile d´échapper à cet “héritage”. Alors le texte littéraire ne

deviendrait-il qu´une récréation esthétique, un support commode, un objet précieux, exemple d´une

langue de qualité? En somme, un pretexte ou un alibi?. (Pelfrène e Sctrick, 1982: 38-39)

Não se trata de expor neste trabalho a evolução da didática do ensino de FLE3 mas sim considerar
que, à medida em que as mudanças no âmbito do FLE ocorrem, há um reflexo no conjunto de priorida-
des e objetivos relacionados ao ensino do francês. As mudanças propostas são assimiladas e incorpora-
das por aqueles que elaboram e propõem novos métodos de ensino. As decisões sobre quais objetivos
lingüísticos serão trabalhados, a escolha de textos, literários ou não literários, a metodologia e as estra-
tégias utilizadas para o desenvolvimento de cada atividade tendem a estar em consonância com a evolu-
ção do FLE. Os métodos de ensino refletem de maneira geral as transformações e opções pedagógicas
advindas das reflexões realizadas e direcionam as concepções de curso e formação de professores de
língua francesa que adotam esses materiais.

Pelfrène e Sctrick (1982) partem, por exemplo, do levantamento e estudo de métodos representa-
tivos de um período marcado por objetivos de ensino/aprendizagem de língua estrangeira que se basea-
vam num conjunto de atividades “da pedagogia tradicional ao audio-visual e ao audio-oral”4.

3 As indicações bibliográficas mais significativas sobre a evolução da didática são as seguintes: COSTE, D (org.) Vingt ans dans l´évolution
de la didactique des langues (1968-1988). Paris, Hatier/Didier, 1994.
PUREN, C. La didactique des langues étrangères à la croisée des méthodes. Essai sur l´écletisme. Paris, Didier, 2000.
4 Os métodos de ensino FLE analisados foram: Cours de langue et civilisation française , La France en direct, Transition, Le Français et la
vie, Le Français actuel, Escapade, De vive voix, Interlignes, C´est le printemps, Alouette.
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Ce corpus recouvre les grandes options pédagogiques FLE (mises en pratique ces trente dernières années):

de la pédagogie traditionnelle du “manuel” à l´audio-visuel, en passant par l´audio-oral.(ibid, p.50)

Um dos aspectos levantados por este estudo assinala justamente a necessidade de se discutir o
lugar que ocupam os textos literários em métodos FLE e sua integração em relação ao conjunto dos
objetivos lingüísticos do método. No período analisado, a ênfase no desenvolvimento da expressão oral
é reconhecida como uma prioridade e o texto literário, nesse sentido, responde a objetivos vinculados a
uma pedagogia do oral, ao mesmo tempo em que é utilizado também como modelo para o desenvolvi-
mento de atividades de expressão escrita.

Étant entendu que la plupart du temps l’oral reste la préoccupation dominante, l’apparition de

l’écrit apparaît dans les méthodes avec la double caractérisation: ou bien avec centration de

l’apprentissage sur les caractéristiques spécifiques du code écrit ou bien comme pretexte à une

pédagogie centrée sur l’oral. (ibid, p.39)

Este estudo constatou que a inserção de textos literários nos métodos estudados é variável, assim
como a natureza das atividades propostas: exercícios de imitação de estilo, leitura como prática do oral,
debates temáticos entre outras. Além disso, um outro ponto ressaltado diz respeito a uma relação de
subordinação do texto literário ao aprendizado da língua.

O reconhecimento de que o texto literário é o “texto-modelo de escrita” é discutido por Peytard
(1988) quando se refere à “sacralisation du texte littéraire”. Ele assinala aqui a importância do uso do
texto literário em contextos de língua materna como o eixo central de desenvolvimento do ensino do
francês e as influências desta concepção  no contexto FLE.

Assim como para o desenvolvimento de atividades lingüísticas exige-se o emprego correto das
normas gramaticais da língua, o texto literário, enquanto exemplo de escrita, insere-se nos métodos
FLE, na maioria das vezes, no final de uma seqüência pedagógica, o que poderia significar atribuir ao
texto literário uma função ilustrativa de um aspecto gramatical estudado.

Segundo Peytard (1988), a abordagem do texto literário nestes casos tenderia a não diferir de uma
abordagem de um texto não-literário, ou seja, o tipo de atividade proposta a partir de questões de com-
preensão, de identificação de um aspecto gramatical predominante, de expressões e frases estaria relaci-
onado aos objetivos de aperfeiçoamento do aprendizado da língua francesa.

Le texte littéraire, comme naguère et jadis, est fournisseur de mots et des phrases, pour une

exploitation du lexique et de la syntaxe. À l´égal des documents non littéraires authentiques. Par

extraction échantillonnée, le texte littéraire est sollicité, afin de soutenir une analyse de la langue.

Ce faisant, tout caractère propre du texte littéraire est gommé. (Peytard, 1988:14)

Para Moirand e Peytard (1992) o uso do texto literário em contextos de ensino do francês como
língua estrangeira reproduziria práticas consagradas advindas do contexto de língua materna no qual a
idéia central é a de promover atividades pedagógicas voltadas ao desenvolvimento prioritário da expres-
são escrita.

Le texte littéraire est un texte-témoin, un texte-produit, comme tout autre document “authentique”;
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on en fait base et source d’innombrables activités de langue; on y trouve des ressources lexicales,

des exemples de phrases-types, des occasions d’expression orale ou d’analyse de rythme; le

texte littéraire est alors un splendide réservoir: exercices obligatoires. (Moirand e Peytard,

1992: 58)

Pelfrène e Sctrick (1982) também reforçam esta característica de “uso” do texto literário para a
realização de atividades de língua (sistematização gramatical) ou como por exemplo para desenvolver
discussões temáticas gerais (como no caso da pena de morte em Camus) relacionados aos “extraits” de
textos. C’est vouer le texte littéraire définitivement à une fonction d’illustration, qu’il s’agisse de verser
le témoignage de Camus au dossier de la peine de mort, ou celui de Flaubert au foncionnement de
l’imparfait.( Pelfrène e Sctrick, 1982:50)

Coste (1992) ressalta como marca do trabalho com textos literários em classe FLE, um conjunto
de atividades nas quais o texto literário aparece como um reflexo do emprego normativo da língua, como
um exemplo de produção escrita. Os textos são considerados modelos de excelência lingüística e servem
de base para a formulação de exercícios gramaticais, de sintaxe e de práticas de tradução.

Grammaire et traduction deviennent là aussi les maîtres-mots et il revient à la littérature, corpus

unique, d´alimenter la classe en sentences-exemples de grammaire ainsi qu´en textes à traduire de

la langue étrangère vers la langue maternelle ou vice-versa. (Coste, 1982:60)

Coste ainda coloca que tais procedimentos pedagógicos são difundidos no meio escolar francês e
expandidos a diferentes contextos com o objetivo de assegurar que  a abordagem do texto literário em
contextos FLE seja feita nesta direção.

La mémorisation, le “par coeur”, prennent une place symptomatique dans le dispositif didactique;

comme pour la langue maternelle, les élèves sont invités à mettre en mémoire du discours par

plaques, des morceaux de textes.[...] Il n´est pas rare que soient encouragés des exercices de pastiche,

de démarquage de textes littéraires, d´essais “à la manière de”.(ibid,p.61)

Dessa maneira, é possível dizer que há uma intenção de “enquadrar” o texto literário dentro de
objetivos que descaracterizariam um estudo específico e diferenciado do texto literário, na medida em
que há um direcionamento da abordagem para atividades-fins de língua.

Como já foi dito anteriormente, os textos literários são “ilustrativos” de um modelo de escrita (de
uma norma de língua) que se quer difundir e ensinar. Além disso, o desenvolvimento de competências
orais e escritas previstas nos objetivos desses métodos estaria diretamente relacionado ao conhecimento
da estrutura gramatical, do léxico, da estrutura de textos representativos da literatura francesa que pode-
riam ser reproduzidos em diferentes exercícios como os acima citados.

Na realização dessas atividades acredita-se que as técnicas de leitura e compreensão de textos
(difundidas no contexto do francês como língua materna) como a explicação de texto, por exemplo,
favoreceriam o desenvolvimento de uma leitura atenta e minuciosa  levando o aluno a alcançar os obje-
tivos propostos pelo método e a acreditar que estaria recebendo uma formação em literatura. Outros
exercícios visando a preparação de atividades de tradução ou a produção de textos dissertativos garanti-
riam o aprendizado da língua francesa e o “contato” mais freqüente com o texto literário.
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Selecionados e propostos dentro de um  modo gradual em relação às dificuldades lingüísticas,

textos de Gide, Maupassant, Hugo, Montesquieu, Flaubert, Verlaine e tantos outros serviam de

base para o ensino do francês, que consistia, principalmente, no estudo do vocabulário, da gramá-

tica e da prática de tradução. (Pietraróia, 1997: 25)

Naturel (1995) desenvolve uma análise semelhante à anterior de um outro conjunto de métodos
FLE5, cujos textos literários, presentes de forma expressiva, inserem-se nos volumes finais da coleção
(normalmente após os níveis iniciante, intermediário e avançado de língua, instituía-se um quarto volu-
me) com a finalidade de “completar” o trabalho de aquisições lingüísticas desenvolvido anteriormente:
La littérature était donc conçue comme une consécration, comme l´aboutissement de l´apprentissage
d´une langue (Naturel, 1995:17).

No estudo citado, a análise de um “corpus” de métodos considerados como “métodos de ensino de
literatura” ressalta que as atividades propostas para o estudo de textos literários respondem a objetivos
que vão além da seleção de aspectos lingüísticos para o aperfeiçoamento da língua.  Os textos literários
que integram o método enfatizam o conhecimento de autores e suas obras, aspectos da civilização fran-
cesa e exercícios como a aplicação de técnicas de comentário e explicação de textos, de produção de
textos dissertativos, amplamente difundidas e legitimadas no meio escolar francês.

L’enseignement de la littérature, conçu comme finalité d’une connaissance fine de la langue française,

repose, encore très majoritairement, sur l’exercice de l’explication de texte et sur le culte de la

dissertation. (Moirand e Peytard, 1992:62)

O método Mauger-bleu, um dos exemplos citados, prevê que a  apresentação do texto literário
seja acompanhada de notas explicativas sobre os autores selecionados, além de questões de compreen-
são e de aperfeiçoamento da língua. Reforça-se assim a concepção de um modelo de ensino de litera-
tura baseado em um conhecimento panorâmico dos autores e obras citados e de um aprofundamento
da língua.

Dos estudos realizados, é possível dizer que os métodos de ensino FLE tendem a seguir uma
organização padrão: os textos literários (considerados como modelos de escrita da língua) são incluídos
no final de uma seqüência com o intuito de responder a objetivos gerais do método em relação ao
aprendizado da língua e não do desenvolvimento de uma formação em leitura de textos literários; as
atividades ou exercícios propostos têm uma padronização e reproduzem as práticas já consagradas no
contexto de ensino do francês como língua materna.

Estes métodos, também utilizados no contexto FLE no Brasil, reproduziram uma tendência em
assimilar e implementar modelos vindos da França. As questões centrais destes métodos estão mais
relacionadas aos objetivos, conteúdos e estratégias de ensino/aprendizagem do francês do que a uma
formação  em  literatura.

Este posicionamento acaba interferindo no processo de leitura de textos literários.  As reflexões,
realizadas no âmbito das instituições de ensino que adotavam estes métodos, estariam muito mais rela-

5 Os métodos analisados foram La France et ses écrivains (1957), último volume do método Mauger-bleu; Textes littéraires do volume 4
(1972) do método La France en direct; Pages d´auteurs contemporains(1980), do  volume 4 do método Le Français et la vie (Mauger-rouge)
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cionadas ao trabalho de formação em alternativas metodológicas em relação ao que é proposto ou ainda,
em  mudanças na didática do ensino do francês como língua estrangeira, do que na direção de um
questionamento sobre os objetivos do ensino da literatura.

Nesse sentido, as propostas de trabalho com o texto literário no contexto FLE no Brasil responde-
riam estritamente aos objetivos de ensino previstos no método. O “extrait” do texto literário inserido na
unidade do método seria objeto de uma abordagem que levaria o aluno-leitor a compreender sua estru-
tura, sua organização lingüística, seu conjunto lexical  e permitiria o aperfeiçoamento de seu aprendiza-
do em língua francesa. O professor conduziria esse  processo em uma única direção na medida em que
a abordagem “gramatical” e “lexical” do texto literário seria prioritária e asseguraria a aplicação bem
sucedida da atividade. Uma das conseqüências desse trabalho seria a ênfase numa determinada maneira
de se compreender o ensino da literatura na direção de uma concepção que restringiria a leitura do texto
literário em um sentido único, uma idéia principal  a ser descoberta.

Se de um lado, é possível dizer que há  uma “aceitação passiva” em relação à utilização de méto-
dos FLE, por outro, as seguintes questões se impõem: O método universal não seria  passível de
questionamentos? Adotados em diferentes contextos, os métodos não tenderiam a uniformizar a concep-
ção de ensino/aprendizagem da língua e da literatura? O método de ensino seria considerado uma refe-
rência entre outros materiais ou seria adotado como um “guia”?

A resposta a estas questões não é imediata, pois implica uma observação contínua sobre as mu-
danças que ocorrem em relação à didática do ensino de línguas estrangeiras.

Um outro período que marcou o ensino do FLE e acarretou mudanças na concepção de métodos
situa-se na década de 80 e se caracteriza pela ênfase de seus objetivos relacionados ao desenvolvimento
da metodologia denominada “abordagem comunicativa” (Puren, 2000).

Com o intuito de completar o levantamento inicialmente feito em relação aos métodos FLE sele-
cionamos quatro métodos representativos e de repercussão no Brasil nos anos 80 e 90, Archipel, Le
Nouveau Sans Frontières 3 e Le Nouveau Sans Frontières 4 na década de 80 e a série Espaces 3 na
década de 90, para analisar o lugar que ocupam os textos literários nestes materiais.

A metodologia conhecida como abordagem comunicativa concebida ao longo da década de seten-
ta chega ao Brasil nos anos oitenta. Considerado por professores de francês como moderno, dinâmico, o
método de referência e “carta de visita” da nova metodologia é o Archipel Français Langue Etrangère –
Cours Crédif (Courtillon e Raillard, 1983). Adotado por prestigiosas instituições de ensino de língua
francesa, Archipel  passa a ser conhecido como o método padrão/universal para o ensino de FLE e seu
objetivo principal é o de trazer uma renovação metodológica importante para a prática pedagógica.
Organizado em dois volumes, composto por doze unidades, o método visa propiciar ao aluno um apren-
dizado lingüístico e cultural com ênfase na compreensão e expressão oral. O enfoque comunicativo se
dá a partir do desenvolvimento de atividades que exigem do aluno a improvisação e a reflexão sobre
temas atuais relacionados à vida cotidiana. A progressão lingüística é verificada segundo os objetivos
funcionais e lingüísticos previstos em cada unidade, a partir de situações concretas de comunicação.

Dans Archipel, il n’y a pas de leçon proprement dite. Le livre est divisé en grandes unités. Chaque

unité traite essentiellement d’un aspect de la communication. (Boucher, 1989:3).
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As atividades centrais desenvolvidas em sala de aula como ponto de partida para outros exercícios
e explorações pedagógicas são propostas a partir da compreensão das situações de áudio (documentos
orais), sua memorização e sua reprodução oral por meio da simulação (jeux de rôle) de cada situação
preparada em trabalhos de grupo. Habilidades como memória, criatividade e capacidade de  improvisa-
ção garantem ao aluno um bom desempenho. O professor deve observar e corrigir os erros (de pronúncia
sobretudo) somente após a realização da atividade, garantindo assim que o aluno sinta  progressivamen-
te  seus avanços no processo de comunicação com o outro em língua francesa. A reprodução (memorização)
de situações de comunicação é enfatizada e o aluno é levado a propor soluções no caso de não se lembrar
da estrutura comunicativa estudada.

Os exercícios de expressão comunicativa (prise de parole) ou de simulação dramática (jeux de

rôle) tornavam-se desta forma o ponto alto da metodologia comunicativa e do método em questão,

obrigando o aluno, senão a se comunicar, a pelo menos imitar uma comunicação. (Pietraróia, 1997: 25)

Há um privilégio, portanto, dentre as atividades propostas para o desenvolvimento da compre-
ensão e expressão oral. A compreensão escrita e a produção escrita permanecem em segundo plano
nesta abordagem.

E os textos literários em Archipel? É possível afirmar que é bastante impreciso o lugar que ocu-
pam no método, pois são distribuídos em diferentes rubricas, marcadamente no livro 2 a partir da oitava
unidade: Un peu de stylistique; Pour aller plus loin; A lire et à découvrir; Texte littéraire; Exercices de
réécriture; Choisissez votre style. Trata-se de páginas complementares aos objetivos lingüísticos previs-
tos e, muitas vezes, são consideradas opcionais em relação ao  conjunto da unidade. Seus títulos não
sugerem o trabalho que poderia ser realizado. Por exemplo, em Un peu de stylistique, três poemas de
Jacques Prévert de seu livro Paroles (Barbara, Déjeuner du matin, Pour faire le portrait d’un oiseau)
estão reunidos neste método. Estas páginas poderiam ser denominadas de Textes littéraires visto que não
há uma definição do tipo de estudo que será feito. O estudo de cada poema, a definição de estratégias e
de atividades pedagógicas para cada texto estão relacionadas aos objetivos lingüísticos previstos na
unidade (relatar fatos no passado). O professor é levado a considerar o texto como uma exemplificação
do emprego correto da língua (estruturas gramaticais). Ao longo dos anos, nas classes de francês, consa-
grou-se o uso didático-pedagógico do poema Déjeuner du matin para o aprendizado do passado composto
em francês. As atividades propostas vão desde exercícios de compreensão para identificar os verbos conju-
gados a jogos mímicos para a memorização do tempo verbal e do léxico. Prévert é um dos autores mais
citados e utilizados nessa metodologia, pois seus poemas não são analisados literariamente mas sim canta-
dos e dramatizados. Pour faire le portrait d’un oiseau é apresentado em áudio e a atividade a ser desenvol-
vida está relacionada à compreensão do que é um portrait para que os alunos possam em seguida fazer um
exercício semelhante, segundo o modelo estudado. Eles são estimulados a “faire un poème; faire le portrait
du bonheur; faire une toile qui sera remarquée” entre outras atividades sugeridas.

Do ponto de vista da concepção do método, a inclusão dos poemas de Prévert e de trechos de
textos literários como o de Marcel Pagnol, Le château de ma mère ou ainda o de Albert Camus,  L´étranger
indicaria que há uma preocupação em inserir textos literários (ou “extraits”)  da literatura francesa no
método com o intuito de apresentar de forma sucinta e superficial textos considerados como “os mais
conhecidos”. As atividades desenvolvidas não exploram aspectos literários e culturais, mas estão em
consonância com os objetivos gerais do desenvolvimento de competências de compreensão oral e escri-
ta apontados em cada unidade.
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Segundo Peytard (1988), a presença de textos literários “ilustra” o que já foi priorizado lingüisti-
camente na unidade e induz professor e aluno ao “prazer”  de se trabalhar com textos da literatura
francesa pelo simples fato de “ouvirem um poema em áudio” ou ainda “reproduzirem oralmente um
poema por meio da linguagem mímica”. Esta banalização do estudo do texto literário cujo trabalho é
reduzido a estratégias lúdicas (opcionais) em sala de aula levaria ao desenvolvimento de posturas que
afastariam o aluno de um processo autônomo de leitura, análise e interpretação do texto.

[...] au cours ou en fin d’une séquence pédagogique, est présenté, offert, sans le moindre appareil,

à la lecture, un texte littéraire. Poème souvent. Le texte littéraire comme objet du repos des

enseignants et des apprenants. Alors “le plaisir du texte” se réalise. L’apprenant se laisse porter,

prendre, pénétrer par l’écriture. (Peytard,1988:14)

Ao final de um processo de ensino/aprendizagem da língua, no qual o aluno teria adquirido co-
nhecimentos lingüísticos considerados “suficientes”, ele estaria “apto” a desenvolver uma formação em
literatura com outros materiais, incluindo a leitura de obras literárias complementares ao seu aprendiza-
do. Assim, dentro da lógica linear de formação em FLE, a seqüência proposta para um aluno que com-
pleta seus estudos pelo método Archipel é dar continuidade a seu aprendizado com dois outros manuais:
Le Nouveau Sans frontières 3 (Criolig e Girardet, 1991) indicados para alunos que já tenham cursado
dois anos de língua francesa e, mais adiante, no nível de aperfeiçoamento da língua francesa introduz-se
Le Nouveau Sans Frontières 4 (Girardet, 1993)6.

Como estes métodos previram a inclusão de textos literários e quais as mudanças foram promovi-
das para se chegar a uma formação em literatura?

No método Le Nouveau Sans Frontières 3, a parte reservada à literatura propõe um trabalho de
explicação de texto. Assim, um “extrait” de Le Petit Prince deve ser trabalhado por meio de questões
como: Que représente la rose du Petit Prince? ou Expliquez: “On ne voit bien qu’avec le coeur.” “L’essentiel
est invisible pour les yeux””.

No livro do professor as orientações para o desenvolvimento da atividade complementam o que já
estava determinado  no livro do aluno para  a realização do exercício.

Le Petit Prince. Travail par deux. Lecture silencieuse; Demander à chaque groupe de justifier le

passage. Faire justifier. Faire rechercher dans le dictionnaire le sens des mots apprivoiser, voir,

coeur, invisible, responsable. Comparer le sens que leur attribue Saint-Exupéry. Faire rechercher

les deux phrases les plus importantes. Faire expliquer. (Criolig e Girardet 1991: 29)

É possível observar que a escolha deste “extrait” de Le Petit Prince  responderia, neste método,
a dois princípios: o texto está inserido num método universal de divulgação da língua francesa e sua
abordagem reproduz exercícios de análise e interpretação utilizados no contexto francês. A atividade
proposta reforça a aquisição lexical e é acompanhada de um roteiro de questões que o aluno deve res-
ponder. Em sua formulação geral a atividade reproduz a prática difundida em contextos do francês como
língua materna da aplicação da  técnica tradicional da explicação de texto.

6 O método Espaces 3 seria uma alternativa para este estágio mas não foi adotado no Brasil.  É importante ressaltar que estas escolhas passam
por critérios definidos pela própria instituição de ensino e por critérios relacionados à disponibilidade do método no mercado.
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Segundo Peytard e Moirand (1992) a explicação de texto da maneira como é proposta representa
um modelo seguro de atividade, tanto para o professor quanto para o aluno, cujo trabalho é seguir as
etapas de um  roteiro previamente definido. Se de um lado há uma “rigidez” na execução da atividade de
um faire-faire (ordens seqüenciais que devem ser cumpridas) para que o exercício seja considerado
realizado, por outro há uma “acomodação” diante de algo que foi pensado por alguém e está  pronto
(formatado) para ser executado sem que ocorram questionamentos sobre sua validade ou não.

C’est cette dominance légitimée de l’enseignement du français aux natifs qui a déterminé et détermine

encore fondamentalement l’enseignement du français aux étrangers. (Moirand e Peytard, 1992: 58)

Na lógica da progressão lingüística, o método  Le Nouveau Sans Frontières 4 é indicado para o
aperfeiçoamento da língua e para o trabalho com textos da literatura e civilização francesas.  É constituído
por doze unidades divididas nas seguintes rubricas: Idées, Littérature, La scène et l’écran, Les Arts e Voix,
Outils pour l’expression. De um modo geral, cada unidade deste método apresenta documentos relaciona-
dos a temas de interesse geral retirados de revistas ou de obras científicas e trechos de obras literárias.

Em seu avant-propos os objetivos a serem alcançados estão relacionados ao aperfeiçoamento
lingüístico, ao enriquecimento lexical, gramatical e estilístico, além de objetivos ligados à aquisição de
conhecimentos  literários, culturais e civilizacionais. Na rubrica Littérature destacam-se as atividades de
comentário e explicação de textos.

Littérature: extraits d’oeuvres françaises ou francophones permettant une présentation des

principaux auteurs et courants littéraires ainsi qu’une initiation à l’analyse et au commentaire des

textes. (Girardet, 1993:3)

Em Le Nouveau Sans Frontières 4, os alunos atingem um grau de conhecimento de língua, que os
“habilitaria”  a se apresentarem para os exames oficiais da França7 devendo ser treinados para aplicarem
as técnicas francesas ainda mais específicas, como a do commentaire de texte. Nestas atividades o mode-
lo francês de análise literária seria legitimado na medida em que seria considerado como a única técnica
eficaz para o aprendizado da análise e interpretação literárias.

Na parte intitulada Littérature, a primeira unidade apresenta quatro textos literários pertencentes
a épocas diferentes. Cada um dos textos foi inserido tendo como pressuposto que a temática que abor-
dam estaria relacionada ao tema geral da unidade, a sociedade como espetáculo;  a apresentação de cada
texto associado a uma época estaria ligada a uma visão fragmentada de literatura, pois cada autor estaria
relacionado a um momento específico: Chateaubriand como romântico, Balzac como realista, Julien
Gracq como exemplo de transição para uma época mais concreta e abstrata e Sartre como o representan-
te do século XX. A classificação dos autores e suas respectivas obras como modelos representativos de
cada época já induziria a conclusões precipitadas de que a literatura pode ser compreendida através de
um perfilamento  linear, um movimento literário seguindo sucessivamente um outro.

Em Balzac, por exemplo, estão presentes, em seus romances, características românticas e realistas
e o enquadramento em um ou outro movimento literário empobrece e impede sua análise e interpretação.

7 As instituições de ensino do FLE ofereciam aos alunos a possibilidade de se inscreverem em exames oficiais franceses e obterem os
diplomas correspondentes aos níveis prestados.
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Uma das conseqüências em termos de formação em literatura para alunos e professores é veicular a
concepção de que a literatura se conhece através de exemplos típicos e que, ao leitor basta citar uma ou
outra obra específica de uma determinada época para ter o conhecimento do conjunto.

A abordagem metodológica dos textos da unidade 1 é bastante direcionada para que o aluno
compreenda O sentido do texto e não há indicações que permitam desencadear outro tipo de processo.
São demonstrações que devem ser feitas a partir de exemplos presentes na orientação de cada exercício.
Não há processo que permita a percepção da construção de sentido(s), pois os elementos a serem
descobertos já estão previamente indicados. Cada um dos textos possui uma idéia central que é  apresen-
tada e  que se torna o ponto de convergência para os outros aspectos a serem descobertos no texto. Nesta
unidade a produção do aluno se dá concretamente no trabalho com os textos de Balzac e Sartre. No primei-
ro texto, os alunos devem formular hipóteses sobre a descrição do apartamento e confrontá-la com a descri-
ção do texto como é indicado na orientação. Além disso, há um exercício sobre a descrição de um outro
lugar de livre escolha do aluno que deve ser feito a partir da proposta de exercício denominado à la manière
de. No segundo texto, as questões referentes ao tema do olhar são abertas e o aluno deve expressar sua
opinião (supõe-se que lingüisticamente o aluno já tenha condições de fazê-lo), estabelecendo comparações
entre o inferno de Sartre e o que ele próprio imagina. Segue-se a esta atividade uma outra de debate na qual
o aluno levanta argumentos a favor e contra a afirmação “L’enfer, c’est les Autres.”.

Da forma dirigida como são apresentadas as atividades não fica explícito qual é o papel do profes-
sor. Com uma relativa autonomia qualquer aluno que tenha desenvoltura e conhecimento em francês
poderia realizar as atividades propostas no livro. Nesse sentido, os professores seriam apenas  “acompa-
nhantes” de um processo e  não necessitariam  de uma formação específica em literatura pois se trataria
de uma aplicação de atividades e exercícios. No entanto, é justificada, mais uma vez, a presença dos
textos literários como espaços de língua, de cultura e de acesso a informações.

Na década de 90  a série de métodos intitulada Espaces representa um conjunto de materiais que
explicitam as novas mudanças na  evolução da didática do ensino do francês. Sem desconsiderar os
avanços ocorridos no período anterior, é possível constatar uma preocupação voltada ao desenvolvimen-
to da compreensão e expressão escritas.

Nesse sentido, o método busca um certo “equilíbrio” entre as atividades orais e escritas e um
incentivo ao trabalho com diferentes estratégias. No que se refere à inserção de textos literários nos
métodos Espaces  é possível observar que não há nos primeiros volumes uma padronização, ou seja, a
inclusão ou não de textos literários é variável. Fica claro que não houve uma preocupação em inserir
textos literários como uma “regra” da concepção do método.

É somente com o terceiro volume, Espaces 3 (Capelle, 1990),  que se  verifica uma presença
sistemática de textos literários de modo a garantir diferentes objetivos relacionados a aspectos culturais,
informações sobre autores e obras e o cumprimento dos objetivos lingüísticos por meio do desenvolvi-
mento das competências de compreensão e expressão orais e escritas. As atividades propostas não estão
vinculadas à aplicação de uma técnica em particular, mas retomam abordagens que vão na direção do
desenvolvimento das expressões oral e escrita.

Em Espaces 3, por exemplo, na unidade 4, a rubrica,  Espace société propõe atividades como  um
“extrait”  de La Vie mode d´emploi de Georges Perec.
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O texto de Perec é apresentado como o tema central da unidade. Dentre as diferentes atividades
propostas, busca-se uma reflexão sobre o modo como vive a sociedade francesa com textos gerais
intitulados “ Les Français rentrent dans leur coquille”, ou “Rythme de vie et de dépenses” ambos retira-
dos do número da revista Le Nouvel Observateur de 1988 e 1989, respectivamente.

No caso do trecho de Perec, a abordagem proposta direciona a compreensão do texto e sua inter-
pretação para definir associações com o tema geral da unidade.

Há um distanciamento do texto literário propriamente dito e um direcionamento para se “desco-
brir”  a “intenção do autor”.  A diretividade das atividades a partir de um roteiro de questões assegura ao
aluno o aprendizado do vocabulário, das expressões e a compreensão do texto.

A questão colocada sobre a intenção do autor dá a entender que as respostas às perguntas do
roteiro deverão ser próximas ao que o autor queria dizer quando o escreveu. Além de induzir o aluno a
crer que há uma interpretação possível e verdadeira, a leitura do texto e o percurso que o aluno poderia
desenvolver de forma mais autônoma (no caso do texto ser trabalhado fora do método)  é descartada.
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Barthes (1984) discute a questão do vínculo autor-obra e critica a tendência de se encontrar nos
manuais de literatura (de língua materna) uma predominância de exercícios e atividades baseados nesse
tipo de interpretação.

L´auteur règne encore dans les manuels d´histoire littéraire, les biographies d´écrivains, les

interviews des magazines, et dans la conscience même des littérateurs, soucieux de joindre, grace à

leur journal intime, leur personne et leur oeuvre. (Barthes, 1984: 64)

Na realidade, não se leva em consideração o processo de leitura e as indagações que o leitor
(aprendiz) poderia formular em relação à construção de sentido(s) do texto.

Nous savons maintenant qu´un texte n´est pas fait d´une ligne de mots, dégageant un sens unique,

en quelque sorte théologique (qui serait le “message” de l´Auteur-Dieu), mais un espace à dimensions

multiples, où se marient et se contestent des écritures variées, dont aucune n´est originelle: le texte

est un tissu de citations, issues de mille foyers de la culture (ibid, p. 67).

Barthes coloca que a reflexão sobre os caminhos para uma leitura e análise do texto deve ser
baseada no texto, ou seja, na forma como foi construído, no estudo da língua, nas relações entre os
signos lingüísticos para que a análise e interpretação sejam feitas. Este trabalho enfatizaria o distanciamento
entre o autor e sua obra e impediria que se legitimassem posturas que concordam com esta associação,
isto é, que a leitura feita tenha uma correspondência direta com a intenção do autor.

Sans doute en a-t-il toujours été ainsi: dès qu´un fait est raconté, à des fins intransitives, et non plus

pour agir directement sur le réel, c´est-à-dire finalement hors de toute fonction autre que l´exercice

même du symbole, ce décrochage se produit, la voix perd son origine, l´auteur entre dans sa propre

mort, l´écriture commence.(ibid, p.63)

Uma outra questão que já foi mencionada anteriormente é a proposição de atividades que “imi-
tam” um tipo de  exercício de produção escrita: “décrivez à la manière de Georges Perec”. Este exercí-
cio está relacionado a um trabalho de expressão escrita (de imitação), de produção de textos em língua
francesa e é muito aplicado em contextos de língua materna e estrangeira. É possível afirmar que esta
atividade muito reconfortou os professores de FLE na medida em que se exaltava tanto da parte do
professor, quanto da parte do aluno, a satisfação com os resultados obtidos, em termos de compreensão
e expressão escritas. Trata-se de um formato que poderia ser utilizado para qualquer tipo de texto, mas
que aparece insistentemente nos métodos FLE após um texto literário.

Em se tratando de uma atividade específica num curso de língua, este exercício de produção escrita não
causaria grandes questionamentos já que sua “ fórmula” é eficaz dentro dos limites que a atividade impõe.

No entanto, é possível apontar vários problemas em relação a esta “atividade de produção escri-
ta.” . Em primeiro lugar, a subordinação do texto literário a um exercício de língua e em segundo a
repetição de uma prática que tende a formatar as leituras de textos literários num modelo rígido e univer-
sal de leitura e produção escrita.

Na unidade 5 do método Espaces 3, cujo título é “Que je t’aime!” os  objetivos gerais  da unidade
e a atividade com o texto literário são assim propostos:
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Segundo o exposto acima, tem-se a ilusão de que a base da organização da unidade está funda-
mentada na leitura de trechos das obras assinaladas. No entanto, na introdução do trabalho a ser desen-
volvido,  a temática “L’art de la rencontre” é ilustrada por uma canção do grupo “Les Rita Mitsouko”
denominada “Les histoires d’amour finissent mal en général”  e, por último, um texto retirado da revista
Elle de abril de 1989 , “La stratégie de la rencontre”. Nessas duas páginas, o trabalho em sala de aula
passa pela atividade de áudio (canção) e por uma outra que traz o depoimento de pessoas de 25 e 40 anos
que moram em Paris (Ecoutez ces personnes âgées de 25 à 40 ans, habitant Paris, qui ont choisi de vivre
seules et notez pour chacune les raisons invoquées (Capelle, 1991:72)). A atividade a ser realizada na
seqüência  é a de produção escrita (Vous préparez le scénario d’une histoire d’amour qui se déroule dans
votre pays. Ecrivez la scène de la première rencontre).

Somente após esta preparação temática, as páginas contendo os trechos dos textos literários indi-
cados são introduzidas. O primeiro texto é de Laclos, a carta número 52 escrita por Valmont a Madame
de Tourvel.

Dossier Thèmes Objectifs Production 
de textes 

Grammaire Stratégies de 
conversation 

“Que je 
t’aime! ” 

L’art de la 
rencontre; 
l’amour dans 
la littérature. 
 
Textes: Les 
liaisons 
dangereuses 
(C.de Laclos) 
La Femme 
du boulanger 
(M. Pagnol) 

Analyser et 
comparer 
des 
conceptions 
de l’amour et 
leur 
expression 
littéraire. 

Choix et 
organisations 
des contenus 
d’un texte. 

Qualifier et 
modifier le 
nom: 
adjectifs 
qualificatifs, 
propositions 
relatives, 
préposition + 
nom, 
préposition + 
infinitif 

Aborder 
quelqu’un 
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Do ponto de vista do professor a sensibilização ao tema tenderia a garantir que a leitura do texto
literário seria “bem sucedida”. Além disso, a seqüência pedagógica proposta volta-se prioritariamente às
impressões do aluno no momento da leitura e  “amarra” a compreensão do texto por meio das questões
a serem respondidas. Não fica claro  se o professor deveria fornecer informações adicionais ao aluno no
que se refere ao gênero epistolar, ao autor ou até mesmo ao contexto do século XVIII. É possível afirmar
que o texto literário é ilustrativo para o desenvolvimento de atividades que estão relacionadas à temática
mais geral do amor. Do roteiro proposto fica claro que o trabalho com as competências orais e escritas é
garantido. Pressupõe-se que nesse nível de língua o aluno já tenha condições de desenvolver textos
argumentativos nos quais sua opinião será emitida.

Este texto constitui mais um exemplo de como o texto literário “serve” para fins didático-pedagó-
gicos do ensino/aprendizagem da língua francesa, ilustra e conclui o trabalho desenvolvido na unidade,
com atividades relacionadas ao desenvolvimento das competências de expressão orais e escritas.

En situation d´enseignement du français langue étrangère, les textes littéraires ne sont pas proposés

aux apprenants pour leur transmettre un savoir. L´objectif n´est pas de faire connaître quelques

pans de la littérature à travers des extraits d´oeuvres sélectionnés en fonction de leur caractère

représentatif: les “incontournables” (Camus...), les “classiques” (Balzac....), les “novateurs” (Du-

ras...), etc. Ce type d´approche dénie précisément au texte littéraire sa dimension interactive; il est

envisagé uniquement comme un artefact (au sens étymologique du terme, un effet d´art), et son

utilisation en classe ne peut être conçue que comme une série d´activités pédagogiques axées sur

les différentes catégories de savoirs mises en oeuvre, savoirs totalement extérieurs au texte lui-

même, qu´ils soient linguistiques (le texte étant censé refléter la langue) ou de nature socio-historique

ou culturelle (le texte étant supposé refléter la société). (Albert e Souchon, 2000: 51)

Esta abordagem ilustrativa e dirigida do texto literário teria como conseqüência principal o afas-
tamento do leitor como sujeito deste processo na medida em que enquanto “executor” de atividades
previamente definidas não aprenderia a ler, analisar e interpretar o texto de forma mais autônoma. Além
disso, afastaria o leitor da possibilidade de, através do texto literário, ler o mundo.
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A história literária e o ensino da literatura

Ler é dar sentido, sincronizar, vivificar, escolher e apontar valores.

Leyla Perrone-Moisés

Segundo Yves Reuter, Dans l´institution scolaire, enseigner la littérature, c´est enseigner l´histoire
littéraire (1997:11).

A partir da análise de manuais escolares de literatura no contexto do ensino do francês língua
materna,  é possível constatar que esta relação está presente e  direciona uma concepção de ensino de
literatura baseada em um perfilamento de autores e textos cronologicamente distribuídos ao longo dos
anos de estudo. Há ainda, na seleção de autores e obras, toda uma justificativa dessas escolhas a partir de
critérios relacionados à sua “representatividade” histórica e literária assim como a proposta de exercícios
de compreensão de textos dirigidos à discussão de uma determinada temática ou a aplicação de exercí-
cios de expressão escrita para fixação das normas da língua francesa.

No avant-propos do método Français: Littérature & Méthodes – classes des Lycées
(Desaintghislain, 1995) estas características são claramente explicitadas:

Cet ouvrage présente les écrivains, les oeuvres, les mouvements et les grands thèmes qui ont nourri

chaque siècle; ce manuel rassemble les auteurs ayant marqué leur époque. Pour chaque auteur, le

choix de textes obéit à deux critères essentiels: la représentativité, car chaque extrait est au coeur

de l´oeuvre et de sa signification; la densité, car par sa dynamique, chaque extrait doit inciter à la

lecture de l´oeuvre elle-même; les questionnaires, les pages sur les thèmes et les courants offrent de

nombreux exercices avec pour objectif de lier savoirs littéraires et études linguistiques pour apprendre

à saisir un texte, dans son époque et dans son genre. (Desaintghislain,1995:3)

A divisão em séculos com uma temática central para cada período revelaria uma abordagem frag-
mentada da história e das mudanças que ocorrem de um momento para outro. As épocas são apresenta-
das como se fossem independentes uma da outra, como se tivessem uma existência própria: de 1000 a
1500 – Le monde medieval; de 1500 a 1600 – Le temps de la renaissance; de 1600 a 1650 – La recherche
d´un ordre; de 1650 a 1700 – L´âge classique; de 1700 a 1750 – L´exercice de l´esprit critique; de 1750
a 1800 – L´âge des lumières; de 1800 a 1850 – L´âge des romantismes; de 1850 a 1900 – La marche du
progrès; de 1900 a 1950 – Le temps de ruptures; a partir de 1950– Le temps des défis. A estrutura e a
organização de cada unidade é semelhante, segue uma padronização, ou seja, primeiramente um texto
inicial introdutório sobre a época à qual se faz referência e em seguida, os textos literários selecionados
e seus autores acompanhados das questões de compreensão, versando sobre temas gerais e de língua
(estruturas lexicais, sintáxicas, por exemplo). Cada texto escolhido é representativo de um período,
explora uma temática predominante e direciona sua abordagem e seu estudo para o trabalho com os
objetivos assinalados no avant-propos.
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Esta divisão cronológica corresponde a fins didáticos, aparentemente sem implicações ideológi-
cas, pois sua justificativa está baseada num recorte cronológico que pretende “organizar” o conhecimen-
to do aluno. No entanto, a hierarquização e ordenação de épocas, autores e obras  revela  uma concepção
de ensino de literatura que privilegia a noção linear, panorâmica e seqüencial, indo da Idade Média ao
século XX, não se estabelecendo vínculos e passagens de um período a outro, movimentos de ir e vir,
processos que são complexos e não independentes e isolados uns dos outros.

C’est ainsi que, dans les manuels, les siècles eux-mêmes sont toujours présentés finalement d’une

façon paradigmatique. C’est déjà, à vrai dire, une chose assez étrange qu’un siècle puisse avoir

une sorte d’existence individuelle, mais nous sommes, par nos souvenirs d’enfance, habitués à faire

des siècles des sortes d’individus. Les quatre grands siècles de notre littérature sont fortement

individués par toute notre histoire littéraire: le XVIe., c’est la vie débordante; le XVIIe., c’est l’unité;

le XVIIIe., c’est le mouvement et le XIXe., c’est la complexité. (Barthes, 1984:50)

Essa postura em relação ao ensino da literatura estaria relacionada mais a procedimentos enciclo-
pédicos e de memória do que voltada ao ensino/aprendizado de competências como análise e interpreta-
ção, mesmo considerando que questões de compreensão de texto são propostas em cada unidade. Refle-
xões sobre o contexto, debates sobre temas predominantes do período ou ainda exercícios de língua são
algumas das práticas difundidas nestes materiais que enfatizam uma abordagem que prioriza o fato
isolado de um conjunto maior de elementos que o explicam. Como explicar o surgimento de um gênero
literário? Como compreender determinados temas como a “préciosité” no século XVII  sem restringi-lo
ao ponto de vista desenvolvido pelo  manual?

Estas questões colocadas por Barthes (1984) em Le bruissement de la langue não são respondidas
nos manuais, pois para explicá-las de forma mais complexa seria necessário, em última instância, rejei-
tar o próprio manual. Na verdade, a estrutura do manual escolar responde a uma demanda que associa a
leitura e compreensão de um determinado trecho de um texto às referências  de uma história literária
linear, como se estivesse seguindo os passos de uma “gramática” (na ironia de Barthes) cujas respostas
tendem a ser automáticas, simples  e evidentes.

Ce que je dis là est simplement l´amorce de ce que l´on pourrait imaginer comme une sorte de petite

grammaire de notre littérature, grammaire qui produirait des sortes d´individuations stéréotypées:

les auteurs, les mouvements, les écoles.(ibid, p. 51)

Perrone-Moisés (1998) ressalta que esta característica do manual escolar, de ordenar o aprendiza-
do, fundamenta-se em uma lógica determinista e positivista, na qual os textos estudados deveriam “en-
caixar-se” em classificações previamente determinadas e segundo critérios (divisão por gêneros literári-
os, autores mais representativos de um período ou temas entre outros) que podem variar de um manual
a outro.

A história literária “oficial” nos tem apresentado uma listagem de nomes alinhados em seqüência

cronológica, como se essa fosse a única lógica.[...] Segundo os manuais literários que ainda rei-

nam nas instituições de ensino, os “movimentos” ou “escolas” ter-se-iam sucedido uns aos outros,

segundo um balanço regular e compreensível: oposições e sínteses. (Perrone-Moisés, 1998: 28)

Esta concepção positivista está fortemente enraizada na formação escolar e responde a objetivos
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de diversas ordens. Objetivos institucionais, na medida em que se exige um programa a ser cumprido
nesta direção e que se justifica na perspectiva de se transmitir  conteúdos mínimos que assegurariam a
formação geral do indivíduo. Os conteúdos formatados e definidos nesta seqüência “uniformizariam” as
aprendizagens. Objetivos metodológicos, pedagógicos e de conteúdo, na medida em que as atividades
propostas são dirigidas por meio de questões de compreensão e produção adequadas às exigências dos
exames e avaliações oficiais. E por último, objetivos ideológicos, já que a sucessão de acontecimentos e
fatos induziria a uma formação direcionada e única que legitimaria uma concepção de ensino de litera-
tura baseada no acúmulo de informações históricas e biográficas (formação enciclopédica) e não num
processo de aprendizagem de um leitor autônomo e crítico.

O racionalismo positivista apenas se sobrepôs à teodicéia judaico-cristã, mantendo a mesma con-

cepção linear do tempo. A história geral nos foi contada durante séculos como uma seqüência de

acontecimentos comandada por uma genealogia de grandes homens. A história literária esboçou-

se e fixou-se segundo o mesmo esquema, oriundo das genealogias bíblicas. (ibid, p. 27)

É possível afirmar que há uma intenção de legitimar o ensino da literatura por meio de um progra-
ma de história literária desenvolvido desta maneira, na medida em que ao distanciar-se de uma formação
mais crítica, o processo de ensino/aprendizagem passaria a limitar-se à aplicação de um modelo univer-
sal. O acúmulo de informações sobre autores e obras, situados no tempo e no espaço responderia de
alguma maneira às demandas de professores e alunos que passariam a ter acesso a um conhecimento
organizado, ordenado, uniforme e tranqüilizador.

No interior dessa história particular e restrita que é a da literatura, buscaram os grandes movi-

mentos para neles situar, em seguida, os fatos particulares (escritores-obras). Esse é o procedimen-

to  dos manuais de ensino da literatura desde o século XIX, e sua artificialidade é evidente. A

visada positivista do fim do século passado mistura uma valoração clássica (a busca do normativo

e do modelar) com uma contraditória valoração romântica (a exaltação do Gênio, únicos, indivi-

duais e excepcionais). (ibid, p. 48-49)

Esta visão de história literária estaria ainda presente em muitas práticas escolares e acadêmicas
que propõem programas de ensino da literatura seja em contextos de língua materna, seja em contextos
de língua estrangeira. É possível dizer que esta abordagem é pautada numa visão de história linear,
objetiva, pois é priorizado o estudo panorâmico de uma produção literária na perspectiva linear de tem-
po, o que restringiria o estudo sob o enfoque de um dos elementos que integram a análise de uma obra.

Armand (1993) afirma que, nesta perspectiva, haveria um distanciamento do objeto literário na
busca de referenciais externos a ele, simplificando a formação em literatura, subordinando o literário ao
histórico, ao cronológico, ao seqüencial.

Inscrire l´histoire littéraire dans un cadre historique, c´est choisir un cadre de référence extérieur

à l´objet littéraire (Armand, 1993:25)

Jauss (1978) critica também esta postura e afirma que o conhecimento de uma história da literatu-
ra não se mede pelos dados biográficos ou circunstâncias históricas do surgimento de uma obra
literária, mas sim pela simultaneidade de elementos que entram em jogo no momento de sua análise
e interpretação.
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Mais une description de la littérature, qui respecte une hiérarchie déjà consacrée et présente, l´un

après l´autre, selon la chronologie, les auteurs, leur vie, leur oeuvre, ce n’est pas une histoire. De

même, aucun historien ne considérerait  comme relevant de la science historique une description

des genres qui, enregistrant les différences apparues d´une l´oeuvre à l´autre, suivrait séparément

l´évolution spécifique du lyrisme, celle du théâtre et celle du roman et, ne pouvant les expliquer

dans leur simultanéité, se contenterait  de les envelopper de considérations, la plupart du temps

empruntées à l´histoire, sur l´esprit du temps et les tendances politiques de l´époque. (Jauss,1978:26)

Goldenstein (1988) admite a importância do aspecto cronológico como um dos elementos auxili-
ares do conhecimento literário, mas afirma que “l’histoire littéraire ne constitue que la strate la plus
superficielle du phénomène étudié” (Goldenstein, 1988:46).

Mouralis (2001) afirma que o leitor deve participar e conhecer o contexto histórico e cultural em que
foi produzida a obra que está analisando, como forma de obter dados que possam explicar determinados
aspectos do texto sejam eles culturais, históricos, políticos, enfim, considerando que a literatura expressa as
diferentes manifestações de um povo. Estes procedimentos vão além do organizacional e contextual e levari-
am o aluno a desenvolver pressupostos, a analisar e a  promover escolhas em direção à sua interpretação.

L´appréhension de la structuration de l´espace et du temps est évidemment essentielle dans la

connaissance des littératures étrangères: il est difficile de lire un roman haitien ou brésilien si l´on

ne connaît rien des conditions dans lesquelles s´est opérée en 1804 l´accession d´Haïti à

l´indépendance, au terme d´une longue révolte des esclaves, ou de la façon dont s´opposent au

Brésil, depuis presque deux siècles, les régions côtières et le Nordeste (Mouralis, 2001:65).

Os vários elementos que seriam identificados na leitura do texto literário seriam relacionados
entre si e com outros aspectos externos ao texto. Isto significaria desenvolver um aprendizado que
levasse em consideração diferentes fatores presentes no ato de ler, o detalhamento de um processo que
envolveria o trabalho por competências de leitura, ou seja, o aprender a aprender a ler, como será deta-
lhado  mais adiante.

Tout texte, en effet renvoie à des réalités, à des notions, à des valeurs dont la connaissance est

nécessaire à sa compréhension (ibid, p. 64).

Estas observações permitem afirmar que esta perspectiva de ensino da história literária  estaria em
oposição a uma outra formação em literatura, voltada à definição de objetivos e competências relaciona-
dos ao ensino da leitura de textos literários, sua análise e interpretação na intenção de formar leitores
autônomos e críticos.

Ainda no contexto do ensino do francês como língua materna, Armand (1993) ao discutir sobre o
significado de ensinar a história literária para alunos de lycée (o que equivaleria ao nosso ensino médio)
indaga: Qu’est-ce que c’est l’histoire littéraire? La formule consacrée “l’auteur, sa vie, son oeuvre”
permet-elle de réduire l’histoire littéraire à la biographie et à la présentation des oeuvres? Quelle
histoire littéraire enseigner? Quelles compétences en lecture développer chez l´élève? (Armand, 1993:4).

Sua contribuição está relacionada a uma reflexão sobre os diferentes rumos da disciplina e sobre
concepções que fundamentam o que pode vir a se constituir como o ensino da história literária.
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Inicialmente Armand retoma o que já vimos ao longo deste capítulo ou seja,  o estudo da história
literária pelo recorte histórico de obras e autores cuja organização cronológica viria acompanhada de
comentários e explicações consagradas por críticos e especialistas. Ela assinala ainda um outro percurso
na direção contrária a este destacando a ênfase do trabalho nas obras (no nosso entender extraits) não
necessariamente organizados de forma cronológica. O processo a ser desenvolvido estaria voltado à
discussão sobre a construção do sentido (la construction du sens), incentivando  releituras na direção da
multiplicidade de caminhos de leitura cuja legitimidade seria autorizada pelo próprio texto.

L´oeuvre a un sens, en ce cas l´histoire littéraire a pour fonction de “conserver” l´oeuvre, c´est-à-

dire de veiller à l´établissement définitif de ce sens, démarche qui permet ensuite de hiérarchiser et

d´organiser l´ensemble de la production littéraire; ou bien le sens de l´oeuvre est à construire,

auquel cas il faut accepter de constantes relectures et une hiérarchisation fluctuante. (Armand,

1993:12)

No primeiro caso, segundo Armand, a história literária tendo como função garantir a “conservação”
(preservação) dos autores e obras reconhecidamente clássicos nos manuais asseguraria tanto para o profes-
sor quanto para o aluno uma resposta concreta relacionada aos conteúdos de literatura que deveriam ser
ministrados (“Les enseignants aimeraient qu’on les aide à definir un contenu, une finalité, un cadre horaire,
des démarches pédagogiques propres à l’histoire littéraire.”).  A autora reconhece que do ponto de vista
dos alunos conhecer autores e suas obras, gêneros literários inseridos em seus contextos, lhes é tranqüilizador,
pois representa uma segurança em termos da  leitura que vão realizar e do que devem produzir enquanto
conhecimento adquirido (“Les élèves ne se posent aucune question sur l’histoire littéraire. C’est pour eux
une évidence qu’on doit commencer une lecture méthodique, une fiche de lecture, un commentaire composé,
par quelques mots d’histoire littéraire , à propos de l’auteur, de son oeuvre, de son époque”).  Além disso,
há um terceiro aspecto que se refere às demandas das instituições de ensino que continuam a afirmar a
necessidade de se garantir o cumprimento de conteúdos claramente descritos na disciplina de história
literária, garantindo ao aluno as condições mínimas para se apresentar aos exames oficiais.

Desses aspectos, é possível afirmar que a legitimidade desse processo tem como conseqüência a
difusão de um modelo de ensino universal, válido para diferentes situações de ensino e que, do ponto de
vista metodológico, mostra-se aparentemente eficaz em diferentes instituições de ensino, pois responde
a demandas concretas ( da instituição de ensino, da sala de aula). O manual em si é um “guia” de
aplicação de conteúdos, com estratégias padronizadas e bem definidas, prevendo modelos de avaliação
que verificam o que foi trabalhado da forma mais objetiva possível (questões de compreensão por exem-
plo ou exercícios de reprodução do texto-modelo estudado).

Do ponto de vista do programa a ser executado o trabalho desenvolvido promove um consenso
em relação aos objetivos, conteúdos, metodologia e avaliação.

Ce souci de stabilité, de hiérarchisation, se justifie par le souci de porter sur les oeuvres un jugement

objectif, de fonder en vérité ce “consensus”. (ibid, p. 15)

No segundo caso, o estudo da obra aponta na direção de um reconhecimento relativo face à aber-
tura para a multiplicidade de leituras, mas não rejeita por completo a necessidade de ordenar os conteú-
dos. Do ponto de vista da instituição escolar, essa necessidade traduz-se por meio de uma demanda
legítima dos professores e alunos e tende a não ser questionada.
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Se há uma resposta concreta a demandas institucionais e pedagógicas, então, por que tanto incô-
modo com esta disciplina?

De um lado, porque trabalhar com a idéia de um consenso  transmitido de gerações em gerações
não responderia mais aos desafios do mundo atual. Novas exigências de compreensão de mundo exigi-
riam novas posturas e descartariam como opções os modelos únicos previamente constituídos.

A própria vivência do homem do século XX transformou a concepção linear do tempo: a rapidez da

informação, dos deslocamentos espaciais, a convivência desordenada das imagens que a reprodu-

ção fotográfica introduziu, a televisão domesticou e a Internet levou a uma proliferação global

incontrolável por qualquer razão ordenadora, tudo isso nos obriga a viver num simultaneismo sem

outra lógica senão a que lhe quisermos ou pudermos dar. (Perrone-Moisés, 1998: 29)

De outro, porque em termos de formação em literatura é desejável e fundamental caminhar na
direção de uma formação mais crítica e reflexiva que fuja à lógica do simples armazenamento de conhe-
cimentos ou o didatismo dos métodos de ensino.

Trata-se de considerar a possibilidade de se refletir sobre a perspectiva de estudo da obra literária,
do  texto literário em particular, a partir de releituras, de percursos e não de uma leitura. Em oposição à
ordenação como opção, o ensino da literatura estaria voltado a um aprendizado na direção do reconheci-
mento da especificidade do texto literário, do processo de construção de sentido(s) que se manifesta com
o ato de ler, na pluralidade dos signos lingüísticos e nas relações que estabelecem entre eles.

Na verdade, essas posições refletem debates mais gerais que não são recentes, que ocorrem (ou
deveriam ocorrer) no centro da comunidade escolar e/ou acadêmica e que apontam questões que seriam
consideradas quando da concepção de programas de curso e/ou de pesquisas na área, assim como de
materiais específicos para tratar um assunto como os métodos.

No que se refere à questão da pluralidade de sentidos de um texto literário, Roland Barthes consi-
dera-o como uma “galaxie de signifiants” (Barthes, 1970) explicitando seu caráter polisêmico. As pos-
sibilidades de interpretação de uma obra são formuladas a partir da análise detalhada dos signos
lingüísticos, da relação que estabelecem entre si e com outros aspectos particulares ao texto e externos a
ele.  Estabelece-se uma rede semântica a partir do texto na qual os dados levantados articulam-se e
pertencem ao que o autor denomina de univers étoilé.

O que a reflexão de Barthes coloca é a possibilidade de se ampliar os caminhos, os percursos de
leitura. A palavra étoile ou a frase “on étoilera le texte”  remete a esta imagem do plural,  em diferen-
tes direções, o que não significa que todo e qualquer percurso é justificável, como será trabalhado
mais adiante.

É possível observar que com o passar do tempo as novas edições de métodos utilizados no ensino
do francês língua materna, na tentativa de demonstrar a ampliação de seus objetivos procuraram refletir
parcialmente essas questões, mesmo que ainda distantes de um embasamento teórico mais consistente e
persistentes em definir parâmetros organizacionais de conhecimento para o professor e para o aluno.

Dois métodos mais recentes utilizados no contexto do francês como língua materna nos explicitam
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essas tentativas: Littérature et Langages Français Seconde (Klein, 2000) e Des Textes à l’oeuvre –
Français 2de (Lancrey-Javal, 2000).

Explorando os avant-propos desses métodos, notamos que há uma maior amplitude de objetivos
a serem alcançados, mesmo considerando que as referências aos textos clássicos da literatura francesa,
desde a Idade Média ao século XX, reiteram mais uma vez, a preocupação em garantir uma visão pano-
râmica da abordagem, exemplificando a idéia de uma história literária ordenada e seqüencial, como já
foi visto anteriormente, e apontado por Armand na primeira concepção.

Em termos de “evolução”, se assim for possível  considerar, há um acréscimo de objetivos volta-
dos do desenvolvimento de competências, de leitura, de expressão escrita e de expressão oral. O texto
literário é ponto de partida para diferentes atividades em sala de aula. Acredita-se que dessa forma a
formação do aluno tem um caráter mais integral, pois além de permitir o contato com os grandes autores
clássicos da literatura francesa (na maioria dos métodos em língua materna não há textos de autores de
outras literaturas de língua francesa) o aluno desenvolve atividades nas quais a integração do oral e do
escrito é assegurada.
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Esses métodos, no entanto, continuam a responder majoritariamente ao que as escolas preconi-
zam como modelo geral, ou seja, padrões de textos considerados como modelos de organização discursiva
que deveriam ser compreendidos, analisados e imitados. A escrita correta da língua utilizada nestes
textos é o espelho do que deve ser desenvolvido pelo aluno. Assim, objetivos em relação à compreensão
e produção escritas e à expressão oral são incorporados de forma sistemática,  integram cada unidade e
são assim expressos: “la lecture reste sans doute la méthode la plus simple et la plus efficace pour
assimiler le vocabulaire, les expressions et les modèles syntaxiques d´un auteur, que l´on pourra par la
suite reproduire consciemment ou inconsciemment” (Klein, 2000:28). Aparece aqui uma relação cons-
tante entre leitura e produção escrita, esta última como uma etapa que conclui o trabalho com um deter-
minado texto na medida em que o aluno reproduzirá o que foi desenvolvido.

No que se refere à integração e desenvolvimento da expressão oral a partir do estudo de texto, a
atividade proposta a partir de um extrait de Notre-Dame de Paris de Victor Hugo no método Des Textes
à l’oeuvre – Français 2de. ilustra este aspecto e é formulada da seguinte maneira: “La beauté ou la
laideur constituent-elles des injustices irréparables, du même ordre que toutes les autres injustices?
Vous débattrez (grifo meu) cette question en classe, en vous fondant sur les exemples littéraires, artistiques
ou médiatiques de votre choix.” (Lancrey-Javal, 2000:128).

Fica clara a busca de integração entre as competências orais e escritas e, no conjunto do método,
a formação do aluno seria desenvolvida gradualmente por meio da aplicação de exercícios básicos que
assegurariam que os objetivos propostos seriam alcançados.

Um outro exemplo concreto presente  em um dos métodos citados,  Littérature et Langages Français
Seconde, sobre um extrait de uma obra de Stendhal permite ilustrar esses aspectos e estabelecer compa-
rações com o que desenvolvemos em FLE.

A organização de atividades em torno desse texto corresponde aos objetivos apontados no “avant
propos”  e o  título desta página é bastante claro do que se pretende realizar em termos do desenvolvi-
mento de competências: lire et écrire.
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A atividade propõe questões dirigidas de compreensão, um exercício de produção escrita com
sugestão do que deve ser incluído no comentário feito pelo aluno em “écriture de commentaire” e ainda
a reescrita do texto sob outro ponto de vista mas que mantém a estrutura do texto original. Há uma ênfase
no trabalho lexical e na análise de procedimentos de construção de texto, o que indica que o aluno, em
língua materna, já desenvolveu este aprendizado. Trata-se de um “plano dirigido de atividade” que visa
assegurar o cumprimento dos objetivos e o trabalho com as diferentes competências orais e escritas.

Do ponto de vista desta proposta, o paralelo com o contexto FLE pode ser verificado, pois o
estudo do texto literário também está voltado para a  elaboração de atividades que levem o aluno a
desenvolver as competências orais e escritas. Estes objetivos já foram assinalados como um aspecto
central no contexto FLE, o que permite concluir que há uma tendência a “ imitar” esses procedimentos,
sem nenhum questionamento crítico. Há uma reprodução de um formato que se mostra válido e eficaz
segundo esta perspectiva de ensino.
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O incentivo a produzir textos a partir do texto literário como modelo de escrita é fortemente
reforçado neste método como é explicitado no avant propos :Écrire -  effort d’invention pour écrire des

textes sur le modèle d’autres textes (écriture utilitaire du compte rendu, écriture efficace de

l’argumentation, écriture imaginative de l’invention.). Nesse sentido, a avaliação da competência de
leitura estaria vinculada ao grau de excelência de produção do texto escrito (ou reprodução do modelo).

O método, enquanto material universal, apresenta um formato único. Da parte dos elaboradores,
dos professores e das instituições que o adotam, não há (aparentemente) uma crítica a esses objetivos.
Os “extraits littéraires”, por exemplo, cumprem adequadamente com o que se pede na atividade e
servem de modelo para a formulação de exercícios  integrados ao método ou complementares servindo
a outros objetivos culturais, éticos e morais.

Segundo Deljurie (1972), a instituição ao escolher este ou aquele material para ser estudado e
analisado define claramente suas intenções. Os objetivos lingüísticos, literários, culturais, pedagógicos
são claros e expressam-se através dos conteúdos e da proposta metodológica que o material apresenta.
Os textos literários correspondem a critérios e objetivos da coleção didática na qual se inserem e são
acompanhados de comentários e pré-análises que dirigem a leitura e a interpretação e que, na maioria
das vezes, anulam a polisemia do texto. Isso é o que Deljurie denomina o  discours d’escorte.

Dans les manuels, le texte en question est entouré de textes qui en gauchissent, orientent, annulent

le sens: on assiste à la prolifération de textes qui sont de véritables discours épiphytes d’un texte

qui, lui, dans l’institution, ne peut vivre que s’il est reconnu comme texte, c’est-à-dire, s’il a perdu

son autonomie.[...] Rimbaud est réduit à une ligne en note de bas de page dans l’Histoire de la

Littérature française de Lanson, Lautréamont a droit à quatre lignes dans le Lagarde et Michard,

XIXe siècle: c’est la procédure d’exclusion. (Deljurie, 1972: 18)

Um dos exercícios mais aplicados no estudo do texto literário presente nos métodos e exigido nos
exames oficiais é o comentário de texto que reproduz metodologicamente as etapas de leitura, ou seja, o
estudo lexical, o estudo temático, a resposta aos roteiros de perguntas visando a análise e interpretação
para, finalmente, produzir o texto escrito.

Les commentaires des oeuvres littéraires est pratiqué à l’école depuis l’Antiquité. L’institution

pédagogique a, dès l’origine, puisé dans les textes étudiés en classe (les classiques) à la fois des

exemples de grammaire et des préceptes de morale, et “l’explication de texte”, bien connue des

lycéens français, est un avatar de la praelection mise au point dans les collèges jésuites au XVIIe.

siècle. (Nataf, 1988: 63)

Não se trata aqui de discutir a eficácia desses procedimentos metodológicos mas sim de entender
em que medida eles são reveladores de uma postura em relação a uma proposta de ensino da literatura.
Aplicar exercícios de compreensão, estabelecer critérios de correção a partir de um “gabarito” único e
oficial leva o aluno a ter acesso a um determinado tipo de formação escolar.

Retomando as reflexões realizadas por Armand, um outro ponto que merece ser destacado e se
contrapõe à linearidade da perspectiva tradicional em história literária, diz respeito a uma proposta que
enfoca a questão a partir de uma dinâmica interna das obras e não do perfilamento de autores.
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On pense une chronologie de l´histoire des oeuvres fondée sur une chronologie de l´histoire des

auteurs; ou bien on pense une dynamique interne aux oeuvres. (Armand, 1993: 12)

Armand  não explora em detalhes esta posição, mas esta proposta resgataria um diálogo entre
textos, entre textos e gêneros, entre textos e movimentos literários e “quebraria” a seqüencialização
marcada pela abordagem historicista.

O que é interessante nesta perspectiva é que a elaboração de programas desta natureza permitiria
ao aluno uma compreensão mais ampla do fenômeno literário na medida em que não se proporia uma
leitura de um determinado texto voltada para si mesma, mas leituras que caminhariam numa direção de
relações entre textos, autores e momentos literários. Além disso, todo o processo de leitura e interação
entre os textos levaria o aluno a refletir sobre sua formação de forma mais complexa na medida em que
estaria mais voltado à idéia de étoile de Barthes já mencionada anteriormente.

Como proceder à escolha de textos que integrariam um programa assim? Quais as prioridades
desse tipo de formação?

A escolha de autores para serem lidos, analisados e interpretados faz parte de uma problemática
maior de seleção de obras que venham a constituir um quadro de referência para a formação do aluno e
que não precisaria seguir obrigatoriamente a seqüência cronológica de um século a outro. O momento
em que foi criada, sua importância dentro de um quadro literário mais geral, integrariam o conjunto de
aspectos que seriam levados em consideração no momento da leitura, da compreensão, da análise e da
interpretação do texto.

Em uma proposta étoilée a seleção de autores e obras estaria  voltada para um conjunto que
responderia a  critérios  que integrassem um projeto amplo de formação em literatura. Isto significaria
tratar do problema sob dois pontos de vista: o primeiro em relação à própria escolha de autores e obras,
o que nos levaria a relativizar a questão de um cânone universal e o segundo, em relação às competên-
cias e habilidades necessárias a serem desenvolvidas neste processo de ensino/aprendizagem.

Perrone-Moisés (1998) analisa as escolhas de oito escritores-críticos. Sua pesquisa faz um levanta-
mento das obras escolhidas por estes escritores-críticos e da proposta de novos cânones feita por eles. O
recorte feito para este estudo é geral e não retoma os critérios utilizados pelos escritores-críticos. A reflexão
desenvolvida aqui diz respeito às possibilidades de se pensar a elaboração de programas de ensino que
fujam à lógica linear e universal para caminhar na direção de novas relações e perspectivas de ensino.

O questionamento principal de Perrone-Moisés refere-se à visão de  história literária como a
disciplina que permitiria o estudo linear do passado a partir da leitura de obras acompanhadas de suas
datas e dos acontecimentos significativos de uma determinada época. Afirma que a literatura é passado
e presente e, nesse sentido, a cada leitura de um texto do passado deve-se levar em consideração que se
desenvolve um processo de  releitura do passado e requalificação do passado à luz dos valores do
presente (Perrone-Moisés, 1998: 25). Isto significa a impossibilidade de analisar e interpretar o texto
com os mesmos valores e referências da época em que foi criado como se pudéssemos resgatá-los
automaticamente. No momento da leitura não há uma transposição de uma época para a outra e nem a
intenção de enquadrar o texto nos valores e padrões existentes de sua criação e, muito menos, “revelar”
a leitura que o autor do texto faria como sendo a “verdadeira”.
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Para os escritores-críticos a história literária não é concebível em termos de uma linha traçada e
conhecida uma vez por todas, porque a literatura (recepção e produção) é sempre função da leitura, isto
é, presentificação valorativa do passado. (Perrone-Moisés, 1998: 39).

Ao se referir a Ítalo Calvino, Perrone-Moisés recupera sua idéia de que para se ler um texto do
passado (uma obra considerada clássica) deve-se levar em conta o lugar de onde este texto está sendo
lido, ou seja, deve-se considerar as várias informações, as relações que se estabelecem no momento da
leitura que tendem a provocar uma certa  “surpresa em relação à imagem que se tinha da obra” (Calvino,
2000: 12).  Para Calvino é necessário que o leitor tenha contato com a obra integral para que possa traçar
seu percurso de leitura. Nesse sentido, o autor critica severamente a posição da escola e da universidade
que fornece ao aluno pré-análises e comentários já realizados.

A escola e a universidade deveriam servir para fazer entender que nenhum livro que fala de outro

livro diz mais sobre o livro em questão; mas fazem de tudo para que se acredite no contrário. Existe

uma inversão de valores muito difundida segundo a qual a introdução, o instrumental crítico, a

bibliografia são usados como cortina de fumaça para esconder aquilo que o texto tem a dizer e que

só pode dizer se o deixarmos falar sem intermediários que pretendam saber mais do que ele. (Calvino,

2000: 12).

Na verdade, há também o papel do leitor neste processo que não é mencionado por Calvino. O
texto não “diz por si só” mas é necessário que o sujeito-leitor o analise e o interprete, aspecto que será
retomado em um outro capítulo mais adiante.

No que se refere às competências e habilidades necessárias para o desenvolvimento de uma pro-
posta étoilée é preciso considerar que o ensino da literatura estaria inscrito em um projeto maior. Os
objetivos estariam voltados ao aprender a ler, ao aprender a conhecer, ao aprender a pesquisar, ao apren-
der a relacionar diferentes aspectos, ao aprender a explicá-los e interpretá-los.  As informações sobre os
dados objetivos (históricos) relacionados à produção da obra ou àqueles apontados por críticos ou por
professores seriam um dos aspectos a serem levados em conta, após a leitura do texto.

Le dernier problème est celui de la construction chez l´élève des compétences de lecture particulières:

lire méthodiquement un extrait de texte littéraire, une oeuvre complète, ce n´est pas exactement la

même activité que celle de lire un essai critique; connaître la date de publication d´une oeuvre ne

suffit pas à prendre conscience de l´ancrage historique d´un texte et de l´ancrage historique du

regard du lecteur.(Armand, 1993: 105).

Armand, citando Philippe Meirieu (1989) em Enseigner, scénario pour un métier nouveau ressal-
ta a importância de se ter um projeto de aprendizado.

Apprendre, c´est avoir un projet; apprendre, cela suppose maîtriser des pré-requis; apprendre,

c´est construire des compétences; apprendre, c´est être capable de décontextualiser des compétences

pour les recontextualiser ailleurs; apprendre, c´est prendre conscience des stratégies d´apprentissage.

(Armand, 1993: 106).

Não se trata aqui de “adotar” um modelo de história literária, mas sim  traçar perspectivas que
possam vir a contribuir para a reflexão mais geral de uma formação em literatura.
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Trata-se de propor uma outra história literária bem diversa da que é proposta nos manuais,
enfatizando segundo Perrone-Moisés (1998: 58) o descontínuo que cria figuras, constelações, contra o
contínuo que alinha.

[...] faire de l’histoire de la littérature à reculons: au lieu de prendre l’histoire de la littérature d’un

point de vue pseudo-génétique, il faudrait nous faire nous-mêmes le centre de cette histoire, si l’on

veut vraiment faire de l’histoire de la littérature, à partir de la grande coupure moderne, et organiser

cette histoire à partir de cette coupure; de la sorte, la littérature passée serait parlée à partir d’un

langage actuel, et même à partir de la langue actuelle: on ne verrait plus de malheureux étudiants

obligés de travailler en premier le XVIe siècle, dont ils comprennent à peine la langue, sous prétexte

qu’il vient avant le XVIIe siècle, lui-même tout occupé de querelles religieuses, sans rapport avec

leur situation présente.(Barthes, 1984: 56).

Um projeto de ensino nesse sentido pressuporia a redefinição de objetivos amplos relacionados ao
que se quer como ensino de literatura e um questionamento dos programas de ensino baseados funda-
mentalmente em pressupostos que valorizam o acúmulo de informações de autores e obras e não o
desenvolvimento da formação autônoma e crítica do aluno.





3

A leitura como um processo de desenvolvimento
de competências

Lire, en effet, est un travail de langage. Lire, c´est trouver des sens, et trouver des

sens, c´est les nommer; mais ces sens nommés sont emportés vers d´autres noms;

les noms s´appellent, se rassemblent et leur groupement veut de

nouveau se faire nommer; je nomme, je dénomme, je renomme: ainsi

passe le texte, c´est une nomination en devenir.

Roland Barthes

Cada indivíduo que passou por um processo de escolarização tem em sua memória experiências
de leitura das mais diversas. Essas experiências revelam percursos diferentes que são revividos em
diversos momentos.

Desde os primeiros passos, do início da vivência no espaço da escola até a universidade, o aluno
lê, compreende e interpreta textos.  Entendidos aqui num sentido amplo, textos se referem às diferentes
manifestações escritas veiculadas no mundo escolar. O aluno entra em contato com  textos de manuais,
de livros didáticos, de jornais, de revista, de literatura, enfim, todo um conjunto de documentos cujas
particularidades são identificadas e reforçadas de acordo com os objetivos de aprendizagem definidos
pelo contexto no qual estão inseridos. Tais vivências, inicialmente a partir de abordagens individuais,
espontâneas e até mesmo intuitivas, com o passar do tempo constituem-se em posturas e hábitos de
leitura, definindo percursos diversos que se manifestam ao longo de toda a  vida e que traduzem a
variedade de estratégias utilizadas no ato de ler.

O que ocorre de maneira geral no sistema escolar é uma tendência a enquadrar estas práticas de
leitura em um determinado modelo que reforçaria a idéia de um aprendizado voltado  prioritariamente à
compreensão, decodificação e transmissão de informações. A leitura seria considerada como uma disci-
plina e o professor aquele que decifraria o sentido do  texto.

Esta postura, segundo Meirieu, colocaria o aluno diante de um processo de ensino/aprendizagem
baseado na formalização dos conhecimentos adquiridos progressivamente, ou seja, um processo linear,
progressivo no qual,  a partir do cumprimento de uma etapa, o aluno teria a “autorização”  para poder seguir
outra: identifica-se primeiro, compreende-se em seguida, fazem-se os exercícios enfim. (Meirieu 1998: 54)

É possível afirmar que a própria organização da escola em disciplinas específicas tende a favore-
cer esta situação, pois o domínio de conteúdos é fortemente priorizado em detrimento dos processos de
aprendizagem desenvolvidos para adquiri-los.

A escola continua pensando os aprendizados em termos de conhecimentos por ser o que melhor

domina.(Perrenoud, 1999: 16)
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No que se refere à relação professor/aluno, esta postura favoreceria uma relação hierarquizada na
qual o primeiro passaria a ser o detentor de um saber organizado e sistematizado, e o segundo, aquele
que estaria à espera desse saber, na maioria das vezes um conjunto de informações e/ou resultados de
estudos, leituras e pesquisas já desenvolvidas. Reforça-se aí uma visão de escola na qual a transmissão
de conteúdos é predominante em relação à formação crítica do aluno e entramos no dilema que Perrenoud
retomando Montaigne, denomina de “cabeças  bem-cheias ou cabeças bem-feitas”. (Perrenoud, 1999: 10).

Para Perrenoud, o sistema educacional vive entre a tensão destas duas lógicas “Cabeças bem-
cheias ou cabeças bem-feitas”. Isto indicaria uma dualidade, uma oposição entre os objetivos da escola
que, de um lado, teria como função  garantir que um certo número de saberes e de conhecimentos seja
adquirido por todos, de maneira sistemática, organizada e controlada e de outro, uma função ainda
“esquecida” nos dias de hoje, a de garantir as discussões e reflexões sobre o gerenciamento dessas
aprendizagens, sobre o “como aprender” em direção a uma formação crítica e autônoma.

Se a escola define como um de seus objetivos a garantia de que os conteúdos de cada disciplina
sejam compreendidos, apreendidos e transmitidos parece se esquecer de sua função principal: a de for-
mar para o mundo.

Giasson (1990) explica que, tradicionalmente, a leitura de um texto tenderia a ser desenvolvida e
ensinada na escola a partir da hierarquização de procedimentos que, aplicados uns após os outros, asse-
gurariam sua compreensão e seriam sinônimos de competência em leitura.  A partir de exercícios pro-
postos, com etapas seqüencialmente indicadas, o ato de ler um texto seria proposto para ser desenvolvi-
do passo a passo, sem necessariamente ocorrer a integração de uns aos outros.

Traditionnellement, tant les chercheurs que les enseignants concevaient la compréhension en lecture

comme un ensemble de sous-habilités qu’il fallait enseigner les unes après les autres de façon

hiérarchique (décoder, trouver la séquence des actions, identifier l´idée principale...) Ils croyaient

que la maîtrise de ces habilités était synonyme de maîtrise de la lecture. (Giasson, 1990:4)

Nesse processo, um dos objetivos assinalados para se garantir a leitura de um texto estaria
prioritariamente relacionado ao reconhecimento de estruturas lexicais, de signos verbais que não se
vinculam entre si. Cabe ao leitor buscar o sentido que está no texto. A este procedimento corresponderia
uma leitura que entende o texto como algo estático cuja compreensão ocorreria na medida em que o
desvendamento desses signos fosse realizado.

Para muitos o texto nada mais é do que um encadeamento de signos verbais ou um conjunto de

frases que contém um sentido estável, previamente deixado pelo autor e que será decifrado pelo

leitor num movimento ascendente, partindo da unidade para se chegar ao todo, e bastante simétri-

co, já que o objetivo maior é chegar às intenções daquele que escreveu o texto em questão. (Pietraróia,

2001: 19)

Uma das conseqüências dessa postura seria favorecer a formação de  leitores inativos ou mecani-
camente ativos segundo Catherine Tauveron (2001), na medida em que a expectativa seria a de adquirir
conhecimentos e receber informações previamente organizadas e dirigidas. A leitura, nesse sentido, é
orientada pelo professor que acompanha as etapas de levantamento lexical, das estruturas lingüísticas e
das respostas a questões de compreensão, que, em última instância, podem ser consideradas como  pré-
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análises  do texto.  Nesta direção, é possível dizer que há um esvaziamento do papel do leitor na medida
em que não é estimulado a  mobilizar  seus conhecimentos e habilidades para desencadear o processo de
construção de (dos) sentido(s) do texto, já que sua função seria a de observador e cumpridor de ativida-
des estabelecidas.

Não se trata de proceder a um levantamento de uma lista de habilidades em leitura necessárias
para a compreensão de um texto, mas enfatizar que o processo de aprendizado prevê a integração e a
simultaneidade de múltiplas estratégias que levem ao desenvolvimento de uma competência em leitura.

Les habilités en lecture enseignées auparavant ne sont pas nécessairement rejetées (plusieurs sont

certainement valables), mais il devient de plus en plus clair qu´une habilité apprise de façon isolée

ne contribuera pas automatiquement à l´activité réelle de lecture. (Giasson, 1990: 5)

Pietraróia (2001)  também  afirma que as pesquisas mais recentes tendem a ampliar o universo de
estratégias empregadas para se chegar a uma boa compreensão do texto lido.

Ressalta ainda que a leitura de um texto apresenta particularidades relacionadas ao tipo de mensa-
gem que veicula, onde é veiculada e por quem é lida. Nesse sentido, Pietraróia afirma que o modelo
proposto por Giasson é o que responde mais coerentemente ao trabalho de construção de sentido(s),
considerando o leitor, o texto e o contexto como seus elementos fundamentais.

Segundo o descrito neste modelo: la compréhension en lecture est passée d´un modèle centré sur
des listes séquentielles d´habilités à un modèle plus global orienté vers l´intégration des habilités; l´idée
de réception passive du message a laissé place à la notion d´interaction texte-lecteur. (Giasson, 1990: 4)

Pietraróia (2001: 35) retoma os três pontos citados acima e afirma que, no que diz respeito ao
leitor, este tem um papel ativo no seu processo de compreensão do texto: integra processos cognitivos,
conhecimentos da língua (conhecimentos fonológicos, sintáticos, semânticos, pragmáticos e retóricos) e
conhecimentos do mundo adquiridos durante toda a sua vida. O leitor detalha os procedimentos que
executa advindos dessas informações, ou seja, é capaz de proceder à elaboração de inferências, identifi-
cação das idéias principais, definição de elos relativos a conhecimentos anteriores, entre outros.

O texto é visto como um todo, ou seja, a forma como é apresentado (formato), suas referências de
ordem estrutural (informações paratextuais) e também o que está diretamente relacionado ao contexto
de origem de sua produção. Além disso, leva-se em consideração o momento em que o texto é lido, um
leitor em particular e o contexto de ensino/aprendizagem no qual se insere.

O terceiro aspecto, o contexto, está relacionado a diversos elementos, sejam eles de ordem psico-
lógica (motivações e intenções no ato de ler) sejam aqueles relacionados ao momento e ao local de onde
a leitura é realizada.

O que deve ser sublinhado nesse modelo e, na verdade, em todas as pesquisas contemporâneas

sobre a leitura, tanto em língua materna, quanto em língua estrangeira, é a importância adquirida

pela noção de integração e flexibilidade entre todos os parâmetros. (Pietraróia, 2001: 27)

Diante disso é possível dizer que há um processo de detalhamento e integração de etapas, de
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estratégias, de esquemas mentais complexos, que ocorreriam simultaneamente e favoreceriam um pro-
cesso de aprendizado contínuo em leitura.

É esclarecedora a contribuição de Perrenoud quando questiona a possibilidade de um aprendizado
que se baseie somente na aquisição de conhecimentos.

Uma competência nunca é a implementação “racional” pura e simples de conhecimentos, de mo-

delos de ação, de procedimentos.(Perrenoud, 1999: 8)

No caso da leitura, é possível assinalar que a compreensão de um texto se dá a partir de um
processo complexo que envolve o desenvolvimento de competências.

Meirieu (1998) juntamente com Perrenoud (1999) vêm refletindo sobre o “aprender” para o aluno
e sobre a função da escola no gerenciamento dos processos de aprendizagem e desenvolvem estudos
sobre a abordagem por meio do desenvolvimento de competências. Suas experiências são pautadas
tendo como referência o ensino fundamental e médio francês. Não se trata aqui de analisar este contexto
mas sim de recuperar o que esta abordagem traz de interessante enquanto geradora de novas posturas de
ensino/aprendizagem, podendo ser entendidas e aplicadas, mais especificamente, no que se refere ao ato
de ler e interpretar textos em diferentes contextos, ou seja, ao processo de leitura e à formação (em
autonomia) do leitor.

O que seria uma proposta de ensino desenvolvida pela abordagem de competências para Perrenoud?

São múltiplos os significados da noção de competência. Eu a definirei aqui como sendo uma capa-

cidade de agir eficazmente em um determinado tipo de situação, apoiada em conhecimentos, mas

sem limitar-se a eles.  Para enfrentar uma situação da melhor maneira possível, deve-se, via de

regra, pôr em ação e em sinergia vários recursos cognitivos complementares, entre os quais os

conhecimentos. (Perrenoud, 1999: 7).

Dessa definição, um dos primeiros pontos a sublinhar diz respeito à competência entendida como
o  desenvolvimento de uma capacidade de ação e intervenção que leva em consideração os conhecimen-
tos que o aluno já possui ou que está em processo de aquisição.  O enfrentamento desse tipo de  situação
prevê a não diretividade de etapas ou a orientação pré-definida de um modelo a ser seguido. Ao contrá-
rio, este momento pressupõe que o aluno está diante de um problema (ou uma situação-problema) e deve
mobilizar seus conhecimentos e recursos para resolvê-la.

Perrenoud (2000) afirma que este processo determinaria o desenvolvimento progressivo da auto-
nomia do aluno, levando-o a colocar em jogo os conhecimentos que já possui, a nomear seus percursos
(ter clareza das etapas que envolvem a análise e interpretação de um texto por exemplo), a multiplicá-los
e integrá-los diante de cada situação, descaracterizando a idéia do “banco” de modelos e receitas a serem
seguidos e aplicados.

As competências não são elas mesmas saberes, savoir-faire ou atitudes, mas mobilizam, integram e

orquestram tais recursos (Perrenoud, 2000: 15).

Quando se coloca a questão da leitura, pode-se dizer que existe uma competência mais geral a ser
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desenvolvida, a da compreensão escrita do um texto, mas também a emergência de competências com-
plementares e auxiliares neste processo. Podem ser definidas como os percursos, os traços (os vestígios)
de leitura que integram o processo de compreensão realizado pelo leitor que, por meio da nomeação
consciente desse processo identificará as estratégias múltiplas utilizadas no ato de ler.

Desenvolver a competência de leitura de textos técnicos, por exemplo, teria como pressuposto
entender que o conjunto de conhecimentos específicos que o aluno já adquiriu e traz consigo é parte
integrante do processo de leitura. São expressões, conceitos, termos técnicos, conteúdos específicos e a
possibilidade de estabelecer relações no texto que permitem sua compreensão. É a mobilização de todos
esses elementos que criará as condições necessárias para o ato de ler. Segundo Perrenoud são operações
mentais complexas que ativadas favoreceriam a aquisição de novas atitudes de leitura que tornariam o
leitor ativo diante de qualquer texto.

A noção de competência, portanto, estaria relacionada à capacidade de mobilizar diversos recur-
sos para enfrentar cada situação de aprendizagem em particular. Estas situações são entendidas como
situações-problema, na medida em que propõem um ou mais problemas e provocam  no aluno (ou leitor)
uma sensação de “perturbação” , de “desafio” diante de uma determinada questão, já que os caminhos
para resolvê-las não são previamente definidos.

A conseqüência mais imediata desse enfoque é a de que a relação professor/ aluno não seria mais
a de fonte e receptáculo de informações mas sim, a de sujeitos de um processo com funções complemen-
tares discriminadas: o primeiro, de criador e facilitador da situação de aprendizagem na qual o aluno
deverá intervir para resolver as situações-problema e o segundo, de sujeito-ator-construtor de seu pro-
cesso. Dessa forma, é possível dizer que se redimensionariam  programas e metodologias de ensino em
prol de uma formação voltada à autonomia e crítica.

Segundo Perrenoud, trata-se de reconstruir uma relação com o saber menos pautado em uma
hierarquia, de aceitar a desordem e a incompletude como partes integrantes do processo de ensino/
aprendizagem, de entender que a tentação de antecipar respostas a perguntas que não foram formula-
das compromete uma formação mais crítica e autônoma e, por último que é necessário desistir do
domínio da organização dos conhecimentos na mente do aluno. (ibid, p 55-56).

As competências apontariam os caminhos a serem seguidos em termos da definição de conteúdo(s)
e metodologia, elas não são exaustivas na medida em que se considera que uma competência pode
desdobrar-se em outras e, por último, elas são a referência fundamental para o que Perrenoud denomina
“administrar a progressão das aprendizagens”.

Administrar a progressão das aprendizagens mobiliza cinco competências mais específicas:
- conceber e administrar situações-problema ajustadas ao nível e às possibilidades dos alunos;
- adquirir uma visão longitudinal dos objetivos de ensino;
- estabelecer laços com as teorias subjacentes às atividades de aprendizagem;
- observar e avaliar os alunos em situações de aprendizagem, de acordo com uma aborda-

gem formativa;
- fazer balanços periódicos de competências e tomar decisões de progressão. (Perrenoud, 2000: 17)

Em linhas gerais, se de um lado, esta enumeração de progressões é muito generalizante, por outro,



56 Série: Produção Acadêmica Premiada - FFLCH

traz a discussão sobre um possível projeto ensino/aprendizagem que enfatize as relações entre conheci-
mentos e competências que vem sendo abandonado pelo meio escolar e/ou acadêmico.

Nas salas de aula, administrar o tempo (um cronograma) de acordo com um programa que deve
ser cumprido favorece a prioridade à transmissão de conteúdos em detrimento de um processo de forma-
ção, talvez mais lento, de observação do aluno, dos seus erros, dos seus percursos, do seu processo mais
individualizado de aprendizagem.

O que se procura enfatizar nesta perspectiva é uma mudança de foco que considere os limites
institucionais (definições de programas de ensino por exemplo), mas que possa favorecer situações de
aprendizagem nas quais o aluno possa enfrentar e superar obstáculos.

Trabalhar a partir da representação dos alunos; trabalhar a partir dos erros e dos obstáculos à

aprendizagem; conceber e administrar situações-problema ajustadas aos níveis e às possibilidades

dos alunos; suscitar o desejo de aprender; favorecer a definição de um projeto pessoal do aluno.

(ibid, p 17)

Esta proposta não está desvinculada de um processo de avaliação. Se o modelo de avaliação,
pautado em conteúdos aprendidos, responderia a uma expectativa da instituição, do professor e do alu-
no, já que a elaboração de  instrumentos avaliativos seria facilmente elaborada, o mesmo não se aplicaria
à abordagem por competências. Neste caso, enfatiza-se mais o processo e o acompanhamento do aluno
diante de cada etapa que realiza. Conciliar esta abordagem às exigências institucionais não é uma tarefa
fácil mas torna-se um desafio na medida em que as competências, como já foi assinalado anteriormente,
são aquisições, aprendizados construídos e sua avaliação pressupõem a redefinição de diversas dimen-
sões do ensino.

É mais fácil avaliar os conhecimentos de um aluno do que suas competências, pois, para apreendê-

las, deve-se observá-lo lidando com tarefas complexas, o que exige tempo e abre caminho para a

contestação. (Perrenoud, 1999:16)

Um outro aspecto que complementa as reflexões realizadas até o momento é trazido por
Remond (2001) quando se refere a um conjunto de competências que integram o processo de ensi-
no/aprendizagem e que denomina de competências metacognitivas. Estas competências são defini-
das como a capacidade do aluno de identificar, nomear e avaliar as estratégias utilizadas e os percur-
sos realizados em determinada situação de aprendizagem e reforçam seu aprendizado na direção da
construção de sua autonomia.

La métacognition est un moyen puissant qui peut mener les élèves à prendre leurs apprentissages

en charge. Le but visé par notre entraînement est d’atteindre la maîtrise d’un certain nombre de

procédures. Savoir évaluer l’efficacité de la stratégie mise en oeuvre et déclencher des stratégies

régulatrices est tout à fait indispensable. Mais les stratégies doivent être décrites soigneusement en

montrant les objectifs, les buts et les taches auxquels elles s’appliquent, ainsi que les circonstances

de leur emploi et la manière de les utiliser. (Remond, 2001: 120)

Trata-se, em última instância, de se repensar o processo de ensino/aprendizagem de um modo
geral não somente através da transmissão de conteúdos disciplinares, mas sim como caminho para a
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construção de um aprendizado baseado no “aprender a aprender”. Isto significa, segundo Perrenoud,
colocar o aluno como sujeito de seu processo, diante de situações que o levem a definir e alcançar uma
meta, a formular hipóteses, a resolver problemas, a desencadear processos metacognitivos, avaliando
seu percurso, enfim a tomar decisões.

Nesta perspectiva, discutir a questão da leitura é um trabalho amplo e impõe os seguintes pressu-
postos:  a leitura não é um conteúdo que está vinculado a uma disciplina em particular; é considerada
como uma ferramenta necessária à compreensão de diferentes conteúdos e/ou diferentes situações de
ensino/aprendizagem; deve ser entendida como uma capacidade a ser continuadamente desenvolvi-
da que vai além do aprender a ler, definido no início da fase escolar. Na verdade, enquanto “saber
adquirido”, torna-se um instrumento de  exercício contínuo que se aperfeiçoa a cada  encontro com
novos textos.

Um aspecto a ser discutido neste momento diz respeito ao início do processo de leitura. Em uma
situação de aprendizado na qual o aluno é estimulado a detalhar as etapas que vai realizar, impõe-se uma
série de atividades de leitura  que visam favorecer a iniciativa do aluno.

 A título de exemplo, no contexto escolar e/ou acadêmico a tarefa de ler se inicia a partir de
impressões gerais diante do texto que tem como objetivo ativar consciente ou inconscientemente os
conhecimentos já adquiridos pelo aluno. Esse contato com o texto, esta primeira leitura,  é de fundamen-
tal importância, pois é possível construir a partir daí um projeto de leitura, mesmo que aparentemente, o
aluno possa intuir que suas impressões são vagas e/ou  imprecisas. Não desprezar esse momento signi-
ficaria estar indo na direção da busca de soluções para a situação- problema enfrentada, e não recorrer às
soluções mais rígidas e prontas, oferecidas anteriormente pelo professor.

Em outras situações pode ocorrer a precipitação do aluno/leitor na compreensão do que lê, pois se
aflige diante do novo. Próximo ao texto, preocupa-se em identificar, na maioria das vezes, o que lhe é
desconhecido, partindo de palavras ou frases que, segundo ele, o ajudarão a formular sua análise e
interpretação. Essa rapidez, essa angústia refletem experiências anteriores de leitura, de sua vivência,
daquilo que já traz consigo.

Estas primeiras estratégias próximas ao texto são conhecidas como estratégias ascendentes e se o
processo de leitura se restringir a elas, tendem a limitar a progressão do leitor em direção a outros
procedimentos como inferência, formulação de hipóteses, associação de significados, perguntas ao texto
para futuras pesquisas, entre outros.

Uma outra estratégia utilizada é a que leva à adoção de modelos que partem de um sentido mais
geral para chegar ao mais específico, as palavras e as frases que compõem sua estrutura. São denomina-
das estratégias descendentes. Nestes casos, o tema do texto, sua estrutura global são os apoios prioritários
do aluno/leitor a partir dos quais guiará sua análise.

Nesse segundo tipo de estratégia, as atividades de antecipação, de inferência, e de ativação dos

conhecimentos de mundo são consideradas essenciais, e a maioria dos modelos de compreensão

que as priorizam o fazem a partir da noção de esquema, ou seja, postulam a intervenção de conhe-

cimentos concebidos como estruturas de dados pré-construídas e disponíveis em memória.

(Pietraróia,2001: 23-24)
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As conseqüências da utilização de uma ou outra estratégia como exclusivas de um processo de
leitura podem sugerir uma ênfase na idéia de modelos aplicáveis a diferentes textos e que são eficazes
para sua compreensão em qualquer situação. Na realidade, enquanto processo complexo, a leitura  inte-
gra diferentes estratégias, tanto as ascendentes quanto as descendentes, assim como outras que forem
eleitas de acordo com o texto que se tem em mãos.

Mais uma vez, é preciso enfatizar, como já afirmado neste trabalho, a recusa de uma concepção
que coloque como alternativa a adoção de um critério excludente de outro.  É preciso reafirmar que é por
meio de um trabalho contínuo de observação, ação, intervenção e construção que o aluno poderá identi-
ficar, nomear e avaliar os percursos  de sua (s) leitura(s).

Analyser la lecture, c’est s’interroger soit sur la façon dont on lit un texte, soit sur ce qu’on lit (ou

peut lire) dans un texte. (Jouve, 1993: 5)

É nesse sentido que Jouve discute a leitura como um processo de várias facetas, uma atividade complexa.

 Le texte en tant que résultat d’une volonté créatrice, ensemble organisé d’éléments, est toujours

analysable. [...]  Le sens que l’on retire de la lecture (en réagissant à l’histoire, aux arguments

proposés, au jeu entre les points de vue) va immédiatement prendre place dans le contexte culturel

où évolue chaque lecteur. La lecture est partie prenante d’une  culture. (Jouve, 1993: 12-13)

A partir das reflexões realizadas até o momento, é possível dizer que o  ato de ler é um processo
no qual o leitor observa os movimentos do texto e pode traçar diferentes caminhos que o levem a uma
compreensão. Assim, as diferentes estratégias para a leitura de um texto podem ser determinadas de
acordo com o tipo de texto que se lê e, nomeadas, expressarão os diferentes percursos possíveis. Para
cada percurso, o aluno-leitor será estimulado a registrar as relações que estabeleceu entre os diferentes
elementos do texto, como por exemplo a identificação e contextualização do texto; as relações entre os
elementos pertencentes a um mesmo sistema de significados semânticos; o levantamento de hipóteses
sobre os elementos desconhecidos e suas relações intra e extra-texto.

Este trabalho somente é percebido na medida em que o leitor tem consciência da complexidade do
processo de leitura, que exige sua intervenção ativa, não na descoberta de um sentido único do texto,
como algo misterioso e secreto fixado pelo autor, mas na rede de significados a serem construídos a
partir dos elementos presentes no próprio texto.

Afirmar que a leitura é uma atividade de construção do sentido é dizer que o ou os sentidos não são

fornecidos previamente, e nem podem ser “achados” no texto, como se lá tivessem sido fixados

pelo autor. Construir sentido em leitura é fazer interagir as experiências de linguagem do leitor e

de seus conhecimentos de mundo com a matéria-prima escrita que possui diante dos olhos, por

meio dos dados formais e contextuais desta última. (Pietraróia, 2001: 20)

Esta consciência do desenvolvimento de competências cognitivas e metacognitivas vai além, por-
tanto, da implementação racional  de modelos de ação, de procedimentos previamente definidos. Os
diferentes recursos mobilizados, ativados por parte do leitor, o colocam diretamente em relação com o
texto. Não se trata de referendar uma leitura subjetiva, baseada em impressões genéricas. O leitor deve
ser levado a traçar seu itinerário de construção do(s) sentido(s), a nomear seus comportamentos de
leitura e a justificar seus procedimentos e conclusões numa postura que o coloque  “rente” ao texto.



4

A leitura de textos literários e o
papel do leitor

O mundo da literatura é um universo no qual é possível fazer testes para estabele-

cer se um leitor tem o sentido da realidade ou é presa de suas próprias alucinações.

Umberto Eco

Cortina (1999) ao discorrer sobre as várias maneiras de se ler um texto destaca dois tipos de
leitura.  A primeira relacionada a qualquer tipo de texto é denominada leitura investigativa e leva o leitor
a buscar informações, compreendê-las e interpretá-las segundo seus objetivos. Os exemplos dados pelo
autor são os seguintes: a leitura entendida como diálogo entre textos no caso de uma pesquisa científica;
como acúmulo de informações no caso de artigos de jornais ou revistas que relatam fatos e acontecimen-
tos em geral; como pretexto para se situar diante de um assunto e emitir uma opinião. Nas diversas
situações é possível dizer que há uma motivação e um tipo de mensagem que é veiculada determinando
a relação texto-leitor-leitor-texto.

Segundo Mouralis (2001) uma determinada mensagem é constituída por um conjunto de signos
lingüísticos que reunidos permitem que a mensagem seja produzida e compreendida. É possível  identi-
ficar o que o texto quer dizer, a partir de códigos comuns previamente definidos entre aquele que emite
a mensagem e aquele que a recebe.

Le code est constitué par le système des signes et la façon de les utiliser qui permettent ainsi à l´émetteur

de produire un message et au destinataire de le comprendre. Ces deux opérations d´encodage et de

décodage supposent bien entendu que l´un et l´autre aient une connaissance suffisante d´un même

code pour que le message puisse être effectivement trasmis. (Mouralis, 2001: 54-55)

A título de exemplo, no caso da procura de informações presentes em um determinado texto, o
exemplo citado é o relacionado ao que ocorre nos manuais de instrução de funcionamento de aparelhos
elétricos onde o significado de cada uma das informações e sua finalidade são facilmente identificáveis.
Da mesma forma, em uma estação de trens a informação “Paris, 35km”, é compreendida de forma
explícita. Mouralis (2001) afirma que este tipo de mensagem define-se como  monosêmica, pois seu
objetivo é transmitir uma determinada informação com o mínimo de incerteza possível. A compreensão
do que é veiculado ocorre a partir da decodificação do que se depreende de forma explícita do signo
lingüístico, do ponto de vista de seu caráter denotativo e informativo.

Les termes que nous utilisons ont théoriquement d’abord un premier sens qui est leur sens dénotatif

et qui pourrait être défini comme celui qu’ils peuvent avoir dans la logique du dictionnaire.[...]  La

logique du dictionnaire tend à s´inscrire dans une perspective qui tente d´établir une relation simple

entre les mots et les choses (Mouralis, 2001: 59).
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A segunda leitura mencionada por Cortina diz respeito aos textos literários. O autor afirma que
neste caso há também um processo de busca de informações mas que não se trata de uma relação sim-
ples, monosêmica. O ato de leitura corresponderia a um processo complexo que iria além do
desvendamento do código lingüístico e das associações que estabelece, ou seja, se realizaria a partir de
um investimento de significados de cada termo, expressão, imagens do texto.  Trata-se de uma leitura
que possibilita a  identificação do “fazer” do texto literário, de sua escrita e de como se constrói(em) o(s)
sentido(s) das mensagens produzidas, em última instância, das relações múltiplas que os termos, expres-
sões estabelecem no texto.

Como a relação entre o significado e o significante é arbitrária, o texto literário, como signo que

valoriza tanto um quanto outro, sai à procura de uma motivação e acaba criando um outro efeito:

a opacidade, que irá, por sua vez, permitir um número de leituras maior que a do discurso não-

literário. (Cortina 1999:54)

Mouralis ressalta que os textos literários se caracterizam por apresentar um caráter polisêmico e,
nesse sentido, uma de suas particularidades se insere, justamente, na oposição à característica arbitrária
do código lingüístico como puramente denotativo. Isto significa que o processo de compreensão da
mensagem literária vai além do caráter explícito dos termos que a constituem. Ele se refere aos aspectos
relativos à conotação do signo, ou seja, da identificação de um sentido ou sentidos complementares que
se sobrepõem ao sentido denotativo, conferindo-lhe um aspecto multifacetário, polisêmico, de acordo
com as circunstâncias, as leituras e percursos desenvolvidos.

La connotation est un sens ou un ensemble de sens supplémentaires qui viennent se superposer au sens

dénotatif. Le processus est complexe parce qu’il s’opère en fonction des intentions de l’auteur, de la

façon dont le lecteur reçoit le message, du contexte historique et social dans lequel ceux-ci se trouvent

placés. En d’autres termes les connotations ne sont pas fixées une fois pour toutes. (Mouralis, 2001: 60)

Um dos exemplos citados pelo autor é bastante esclarecedor dessa situação. O sentido denotativo
da palavra “maison”8 se refere a uma associação possível, ou seja, relativo a um espaço de moradia. No
caso da palavra estar inserida em um texto literário, outros significados poderiam se sobrepor a este.
Estas outras associações poderiam ser feitas se fossem considerados outros elementos presentes no
próprio texto ou a um conjunto de idéias que se sobreporiam aos sentidos iniciais.

Au-delà de son sens technique, le terme “ maison” peut, par exemple, renvoyer à une idée de

sécurité, de convivialité, de nostalgie d´une enfance perdue, de famille ou, au contraire,

d´enfermement, de contrainte, de loi du père, etc. (Mouralis, 2001: 60)

Estes investimentos de significados não são explícitos no texto literário. O que ocorre é um pro-
cesso de leitura que exigiria da parte do leitor uma postura que o levasse a identificar e buscar essas
relações que os signos estabelecem entre si e aquelas às quais estão relacionados. O ato de ler nesta
perspectiva suporia a implicação do leitor num processo que é complexo e que envolve uma série de
procedimentos e de competências.

Autrefois on croyait que le sens se trouvait dans le texte et que le lecteur devait le “pêcher”. Il

8 No dicionário Le Robert Méthodique a definição da palavra  maison é “bâtiment d´habitation”.
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s´agissait d´une conception de transposition: on croyait que le lecteur ne faisait que transposer

dans sa mémoire un sens précis déterminé par l´auteur. (Giasson, 1990: 5)

Em termos do desenvolvimento de competências de leitura de textos literários é possível afirmar
que a especificidade desse processo está relacionada ao próprio processo de construção de sentido(s) na
medida em que as relações a serem estabelecidas não são transparentes no texto.

Para favorecer esse processo, Poletti (1995) assinala que é necessário desencadear um processo no
qual o leitor explicite os caminhos que percorreu, em outras palavras, de faire apparaître les “traces” de la
lecture, habituer chaque lecteur à se situer, à situer ses comportements de lecture. (Poletti, 1995: 89)

Isto significa considerar que a postura do leitor é ativa, de investimento de significados no texto,
revelando os caminhos que definiu para traçar e, se necessário, modificar, os diferentes percursos de
leitura desenvolvidos.

 Poletti afirma ainda que a formação em leitura de textos literários por meio do desenvolvimento
de competências implicaria uma reflexão sobre as estratégias de ensino/aprendizagem que permitiriam
court-circuiter (Poletti, 1995: 92) os percursos desenvolvidos por cada aluno-leitor. Isto significaria
desenvolver um trabalho de  identificação dos vestígios (les traces) de cada percurso.

Nesta perspectiva, impõe-se um trabalho de ensino da leitura de textos literários que descarte a
visão de que o texto é portador de um único sentido para favorecer o que Adam e Cordonier (1998: 11)
afirmam, ou seja, que Le littéraire n’impose pas un sens, mais exige sa construction par un sujet
pleinement actif.

Levar os alunos a descobrirem a característica polisêmica do texto literário se baseia, portanto,
numa proposta de ensino que não se refira à descoberta e identificação de uma mensagem, mas sim de
criar a possibilidade de palavras, expressões, imagens serem revisitadas e reinventadas segundo o movi-
mento do próprio texto.

L´énoncé littéraire tend généralement à être polysémique: “Longtemps, je me suis couché de bonne

heure”. “J´ai longtemps  habité sous de vastes portiques”, “Le soleil noir de la mélancolie” ne se

limitent pas à véhiculer une information unique et qui pourrait être aisément cernée sur la biographie

du locuteur ou le monde physique au sein duquel il se trouve placé. On voit bien dans ces exemples

qu´on ne peut en rester au sens littéral parce que l´énoncé dit autre chose que ce qu´il exprime

explicitement. (Mouralis, 2001: 56)

Para Barthes (1970), o texto literário é o lugar de expressão privilegiada da língua que se manifes-
ta num movimento contínuo de construção e de desconstrução  de significados. Os diferentes percursos
traçados pelo leitor podem indicar esses movimentos de migração de sentido(s) do texto.

Le texte dans sa masse est comparable à un ciel, plat et profond à la fois, lisse, sans bords et sans

repères; tel augure y découpant du bout de son bâton un rectangle ficitif pour y interroger selon

certains principes le vol des oiseaux, le commentateur trace le long du texte des zones de lecture,

afin d’y observer la migration des sens, l’affleurement des codes, le passage des citations. (Barthes,

1970: 20)
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De acordo com Barthes é discutida ainda uma segunda imagem de texto, a partir da qual ele é
considerado como um espaço no qual se sobrepõem camadas. Não há um núcleo central que deve ser
descoberto e que revelaria o seu sentido, mas sim superfícies que devem ser identificadas e que não
formam um conjunto compacto e único que estaria associado  a um centro principal.

[...] si jusqu´à présent on a vu le texte sous les espèces d´un fruit à noyau (un abricot, par exemple),

la pulpe étant la forme et l´amande étant le fond,  il convient de le voir plutôt maintenant sous les

espèces d’un oignon, agencement surperposé de pelures (de niveaux, de systèmes), dont le volume

ne comporte finalement aucun coeur, aucun noyau, aucun secret, aucun principe irréductible, sinon

l’infini même de ses enveloppes – qui n’enveloppent rien d’autre que l’ensemble même de ses surfaces.

(ibid, p. 159)

A discussão fundamental colocada por vários autores no que diz respeito à interpretação está
voltada à idéia de se entender que o texto literário admitiria um número ilimitado de leituras e análises
interpretativas. Não haveria, então, limites para a interpretação de um texto? Todas as leituras seriam
consideradas “verdadeiras”?

Duas questões merecem ser levantadas: a primeira se refere à discussão sobre  os limites da
interpretação, o que significaria reconhecer que o texto apresenta uma intention operis (Eco, 2000), ou
seja, sua organização textual é um dado a ser considerado. As iniciativas interpretativas, originadas de
diversas leituras, devem ser formuladas e justificadas no próprio texto.

A leitura das obras literárias nos obriga a um exercício de fidelidade e de respeito na liberdade da

interpretação. Há uma perigosa heresia crítica, típica de nossos dias, para a qual de uma obra

literária pode-se fazer o que se queira, nelas lendo aquilo que nossos mais incontroláveis impulsos

nos sugerirem. Não é verdade. As obras literárias nos convidam à liberdade da interpretação, pois

propõem um discurso com muitos planos de leitura e nos colocam diante das ambigüidades e da

linguagem da vida. Mas para poder seguir neste jogo, no qual cada geração lê as obras literárias

de modo diverso, é preciso ser movido por um profundo respeito com aquela que eu, alhures, cha-

mei de intenção do texto.(Eco, 2003: 12)

Não se trata de apontar a leitura correta e a incorreta, a verdadeira ou a falsa interpretação, mas
sobretudo reconhecer que a multiplicidade de leituras possíveis de um texto literário estaria voltada para
a construção de sentido(s) “autorizados” pelo próprio texto, segundo Eco.

Cortina (1999) afirma também que não é possível admitir que toda e qualquer leitura seja conside-
rada “verdadeira”  e reforça, assim,  a posição de Eco sobre a “sustentação” de interpretações feitas a
partir das  próprias referências que se encontram no texto.

Defender que um texto tem mais de uma possibilidade de leitura não significa dizer que qualquer

leitura que se produza a partir dele seja verdadeira. Uma leitura só é válida quando consegue se

sustentar no próprio texto, isto é quando é coerente com o que foi enunciado de forma explícita ou

implícita (Cortina, 1999: 40)

É a partir do trabalho de relações entre os diferentes elementos do texto que se estabelece o
processo de  construção de sentido(s), ou seja, os diferentes percursos de leitura apontariam para dife-
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rentes interpretações. São hipóteses, associações entre termos intra e extra-texto, ou seja, um trabalho
efetivo de investimento de seus significados.

Poletti (1995) enfatiza que a avaliação de uma “boa” leitura poderia ser “medida” de acordo, por
exemplo,  com os registros dos percursos realizados e sugere:

Si l´on souhaite construire une compétence de lecture à partir de toutes ces activités pour passer

plus tard à l´analyse, on pourra garder des “traces” de cette élaboration du sens dans un “journal

de bord”, tenu individuellement par chaque étudiant qui y consigne ses réactions, ses plaisirs de

lecture, ses rejets, ses problèmes, ses interrogations, etc. Témoignage de la lecture “en activité”,

comme l´on parle d´un volcan en activité, il peut servir de moyen d´évaluation ou, tout au long du

travail, d´outil d´observation et, dans un deuxième temps, d´analyse.(Poletti, 1995: 98)

Para ela como para Barthes, a leitura, a análise e a interpretação de um texto estariam, nesse
sentido, relacionadas a um processo de explicitação da pluralidade desses sentido(s) e não da diretividade
de um único caminho.

Interpréter un texte , ce n’est pas lui donner un sens (plus ou moins fondé, plus ou moins libre),

c’est montrer de quel pluriel il est fait. (Barthes, 1970: 11)

A segunda questão que merece ser levantada aqui é o que Eco e Jouve colocam sobre o papel do
leitor como fator determinante no ato de ler.  O primeiro, a partir da reflexão sobre o desenvolvimento de
competências textuais e vínculos de cooperação entre leitor/texto e o segundo a partir da teoria do efeito,
desenvolvida originariamente  por Wolfgang Iser (1997). As reflexões partem de pontos diferentes, mas
apontam para a definição de etapas que podem contribuir para a estruturação de um projeto que leve ao
desenvolvimento de competências de leitura de textos literários, pois focalizam na relação leitor-texto, o
eixo principal do processo de interpretação.

Segundo Eco, o texto é um tissu d´espaces blancs (Eco,1985: 63),  e, nesse sentido, prevê a ação
do leitor desempenhando, justamente, um papel ativo, fundamental, no processo de leitura, compreen-
são, análise e interpretação do texto literário.

Un texte postule son destinataire (lecteur) comme condition sine qua non de sa propre capacité

communicative concrète mais aussi de sa propre potentialité significatrice. En d’autres mots, un

texte est émis pour quelqu’un capable de l’actualiser.(Eco, 1985: 64)

Uma das tarefas desse leitor é a de atualizar o texto, o que, segundo Eco, significaria desenvolver
uma série de procedimentos que iriam desde a busca de significados denotativos de palavras e expres-
sões, o que denomina de “manifestação linear” -  até o desenvolvimento de relações entre as estruturas
complexas que os signos lingüísticos estabelecem entre si.

Refere-se a movimentos cooperativos (leitor/texto, texto/leitor) que são desencadeados no senti-
do de se promover um processo de aquisição  de uma competência textual. Esta competência seria cada
vez mais complexa à medida em que as etapas de compreensão e análise fossem desenvolvidas. O leitor
desenvolveria estratégias de leitura como formulação de hipóteses, inferências,  relações semânticas
entre os diferentes termos de um enunciado e investimento de conhecimentos previamente adquiridos
que participariam do jogo de atribuição de significado(s) –  que ele denomina de “enciclopédia” .
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Pour actualiser les structures discursives, le lecteur confronte la manifestation linéaire au système

de règles fournies par la langue dans laquelle le texte est écrit et par la compétence encyclopédique

à laquelle par tradition cette même langue renvoie. Ce système complexe, nous définirons dans

l´ensemble comme compétence encyclopédique. (Eco, 1985: 96)

 Além disso, outros elementos entrariam em jogo: reconhecimento de marcas culturais presentes
em termos ou expressões do texto; confronto de diferentes códigos lingüísticos, na medida em que em se
tratando de língua estrangeira, a leitura de um texto é feita na língua de outro, o que desencadearia um
processo de busca de referências conceituais e lexicais que poderiam ir além da mensagem lingüística
explícita. Há um movimento de ir-e-vir contínuo que se instala e parte da identificação das estruturas
lingüísticas para se  complexificar em direções diversas.

O que é necessário salientar é que não se trata de um processo no qual as etapas de leitura ocorram
de maneira consecutiva e hierarquizada. A simultaneidade de ações prevê uma postura que Eco denomi-
na de rizomática.

On ne peut pas ne pas partir de la manifestation linéaire, c´est-à-dire qu´on ne décide d´actualiser

un texte que lorsqu´il nous est proposé comme expression. De même qu´on ne peut pas commencer

à l´actualiser sans charger de contenu les expressions, en se référant au système des compétences

sémiotiques (codes et sous-codes), système culturel qui précède la production même de la

manifestation linéaire concrète. Après quoi, la lecture n´est plus strictement hiérarchisée, elle ne

procède pas par arbre ni par main street mais par ryzome .(Eco, 1985: 86-87)

Este leitor é denominado por Eco de leitor-modelo, ou seja, aquele que, a partir do processo de
análise e interpretação textual, constrói sua(s) leitura(s) no texto e, ao mesmo tempo, se constrói enquan-
to leitor no texto. Não há, dessa forma, um roteiro a ser seguido, nem um modelo padronizado de análise
e interpretação.

Eco chega a dizer que o texto apresenta uma característica “paresseuse” (de preguiça) na medida
em que somente a partir da ação do leitor é que se produziriam sentido(s). A ação interpretativa do leitor
ao identificar no texto sua função simbólica o levaria a ajudá-lo a “funcionar”, segundo o autor: Un texte

veut que quelqu´un l´aide à fonctionner (Eco, 1985: 64).

Prévoir un Lecteur-Modèle ne signifie pas uniquement  espérer qu’il existe, cela signifie aussi agir

sur le texte de façon à le construire. (Eco, 1985: 69).

Um outro aspecto a ser novamente enfatizado diz respeito à atuação desse leitor-modelo propria-

mente dito, ou seja, diante dos limites colocados pelo texto.

O que deve ser ressaltado, segundo Eco, são os seguintes aspectos: identifica-se um limite estru-

tural, ou seja, o texto apresenta uma forma, uma estrutura, uma “organização programada”; está inserido

em um contexto específico de origem e que não deve ser negligenciado, pois vem a ser um dos elemen-

tos constitutivos da análise; identifica-se um limite lingüístico, ou seja, a língua na qual foi escrito e que

é carregada de significados e representações; identifica-se um limite cultural, na medida em que o texto

é lido em diferentes épocas e por diferentes leitores que presentificam leituras e interpretações.
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Perrone-Moisés (1998:25) salienta que as obras são objetos programados para se presentificarem
indefinidamente na leitura. Isto quer dizer que uma obra do passado lida no momento atual passaria por
um processo de releitura do passado e requalificação do passado à luz de valores do presente.

Este processo de atualização, de releitura seria desenvolvido pelo leitor na direção da construção
de redes de relações semânticas de significado, segundo o ou os percursos que definiu, onde cada ele-
mento lingüístico, metafórico, cultural, histórico é relacionado entre si e adquire sentido(s) no texto.

A leitura passa a ser entendida como um processo hemorrágico, como diz Barthes, pois faz “ex-
plodir” os significados de expressões e palavras que não são mais compreendidas em seu sentido
denotativo, mas sim a partir das diferentes associações que podem ser feitas com outros termos e na
relação com os signos presentes no texto.

Jouve (1993)  ressalta que um dos pontos que comprometem essa postura está relacionado à
compreensão do texto segundo uma lógica que o vincularia ao que o autor “quis dizer” quando do
momento em que o texto foi criado. Na verdade, este é um dos componentes que integram o ato de ler
mas não o que o determinam.

O que é ressaltado pelo autor é que as diferentes leituras ocorrem em diferentes momentos e situações
e, portanto, estariam necessariamente desvinculadas de seu contexto original, desconhecido a priori por parte
do leitor e de outro(s) leitor(es). Não se trata de retomar uma postura tradicional de reforço a uma leitura que
seria a leitura do texto, como o que ocorre em diversos manuais e programas de ensino, mas enfatizar uma
leitura que considere o conjunto de relações que se constroem a partir dos elementos diversos do texto.

Segundo Jouve, o texto apresenta uma incomplétude textuelle (Jouve, 1993: 43) na medida em o
texto apresenta ao mesmo tempo uma dupla característica, ou seja, não retrata o real em todos os seus
aspectos e implica o leitor num processo de atualização de significados.

Reçu hors de son cadre d´origine, le livre s´ouvre à une pluralité d´interprétations: chaque lecteur

nouveau apporte avec lui son expérience, sa culture, et les valeurs de son époque.(Jouve, 1993: 14)

Estas experiências do leitor, sua cultura, seus valores e o momento em que o texto é lido interfe-
rem no processo de leitura. Ocorre, segundo Jouve um movimento de “décontextualisation”  du message
écrit  (Jouve, 1993: 15), um dos fatores que garantiria a pluralidade de sentidos do texto.

O estudo do texto, nesta perspectiva, estaria relacionado a duas dimensões que se interrelacionam:
a primeira,  como o texto está organizado em todos os pontos de vista, lingüístico, semântico, estético e
a segunda, o leitor, por meio dos percursos de leitura que propõe, deve avaliar sua interação com o texto.
É nesse sentido que podemos nos referir à teoria do efeito estético.

L’effet esthétique doit être analysé à chacun des trois moments de sa dialectique qui sont: le texte,

le lecteur et leur interaction. L’effet esthétique, bien que suscité par le texte, mobilise chez le lecteur

des facultés de représentation et de perception pour lui faire adopter des points de vue différents.

C’est en ce sens qu’on peut parler de l’effet esthétique. (Iser, 1997: 14)

Nesta relação texto, leitor e interação,  constrói-se um processo no qual a leitura, a análise e
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interpretação são etapas que integram a experiência de atualização do texto literário, na medida em que
“Le texte ne sera pas compris ici comme un document relatif à une réalité existante sous une forme ou
une autre, mais bien comme la nouvelle représentation d’une réalité par ailleurs déjà formulée et qui
donne naissance à quelque chose qui n’existait pas auparavant.” (Iser, 1997: 14)

Esta interação texto/leitor define-se, segundo Iser,  como ativa e produtiva e a obra literária é
compreendida em suas duas dimensões: a artística, que se refere ao texto produzido pelo autor, e a
estética que diz respeito à concretização do ato de ler feita pelo leitor. Dessa forma, a interpretação passa
a ser o processo pelo qual não se “advinham sentidos” mas busca-se a clareza dos processos de signifi-
cação textuais.

Em literatura a questão da mobilização de conhecimentos já adquiridos é muito mais ampla e não
se pode  considerar que a competência em analisar e interpretar textos literários esteja relacionada so-
mente aos conhecimentos/informações enciclopédicos adquiridos sobre autores e obras.

Segundo Eco (1985), o ato de ler passaria, inicialmente,  pelo reconhecimento de aspectos que são
inerentes ao texto: sua estrutura, a forma como é escrito e apresentado, o contexto específico no momen-
to em que foi criado; seu limite cultural, na medida em que  é lido em diferentes épocas e por diferentes
leitores que não os de sua época de criação, ou seja, um levantamento e registro de sua “organização
programada”

É o que enfatiza Bosi (1988) quando se refere ao processo de interpretação de um texto, colocan-
do que o texto literário não é transparente, ou seja, seu(s) sentido(s) não é (são) explicitamente percebido(s)
pelo leitor.

Se os sinais gráficos que desenham a superfície do texto literário fossem transparentes, se o olho

que neles batesse visse de chofre o sentido ali presente, então não haveria forma simbólica, nem se

faria necessário esse trabalho tenaz que se chama interpretação (Bosi, 1988: 274).

O processo de análise e interpretação do texto, segundo Eco, permitirá a indicação dos diferen-
tes movimentos de organização do texto, de seus planos de leitura e das ambigüidades das representa-
ções construídas.



Parte 02

A Poética da relação e a construção de novos
caminhos para o ensino da literatura

Naître au monde, c’est concevoir (vivre) enfin le monde comme relation: comme

nécessité composée, réaction consentie, poétique (et non morale) d’altérité.

Comme drame inaccompli de cette nécessité.

Edouard Glissant
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A Poética da Relação de Edouard Glissant

Enseigne la profondeur. Mais la profondeur n’est pas au mystère; pour nous, elle

tient toute à la continuité. Suis la trace de terre rouge, depuis

les hauts jusqu’à la mer. Demain, découvrir le large.

Edouard Glissant

Glissant elaborou sua poética tendo como referência principal a reflexão sobre a realidade dos
países que sofreram um processo de colonização em particular, a realidade dos países do Caribe, que
define como local privilegiado de encontro, de passagem, de troca entre povos e culturas.

Caracteriza esta realidade como uma zone d’éclat – termo utilizado no seu duplo sentido de éclairage
e éclatement.

En ce qui me concerne, je cite la Caraïbe comme un des lieux du monde où la relation le plus

visiblement se donne, une des zones d’éclat où elle paraît se renforcer. Le mot éclat est à prendre

ici au double sens d’éclairage et d’éclatement. Cette région a  toujours été un endroit de rencontre,

de connivence, en même temps que de passage vers le continent américain. Je la définirais, par

comparaison avec la Méditerranée, qui est une mer intérieure, entourée de terres, une mer qui

concentre, comme au contraire une mer qui éclate les terres éparpillées en arc. Une mer qui

diffracte. La réalité archipélique, dans la Caraïbe ou dans le Pacifique, illustre naturellement la

pensée de la Relation, sans qu’il faille en déduire quelque avantage de situation que ce

soit.(Glissant, 1990: 46)

Entendido como um espace éclaté9, o Caribe é considerado como um espaço não fechado em si
mesmo, que se abre num movimento contínuo  a outros espaços, que se rompe e se projeta, que explode
em diferentes direções. No sentido glissantiano, os termos éclater, éclairage e éclatement estão relaci-
onados entre si e  indicam ao mesmo tempo diferentes noções que se completam, ou seja, um processo
de abertura, de algo que vai para fora, que se  conecta a uma totalidade (a outras realidades) e que ao
entrar em contato com ela(s) acaba por produzir mutações mútuas e contínuas nas diferentes culturas e
povos que estão em relação.

Em oposição ao Mar Mediterrâneo, concentrado que se  fecha sobre em si mesmo, o Caribe ilustra
o que Glissant entende por éclaté na medida em que cada ilha, ponto representa uma realidade, uma
cultura cujos vestígios de sua formação dizem respeito a outras culturas, aos movimentos contínuos  que
estabelecem com essas culturas que determinam, por sua vez, novas mudanças, novos processos.

9 O dicionário Le Robert Méthodique define o termo  “éclater” como “se rompre avec violence et généralement avec bruit, en projetant des
fragments ou en s’ouvrant”.



70 Série: Produção Acadêmica Premiada - FFLCH

Esta característica particular desta região explicitaria, segundo Glissant, o que é a Relação, ou
seja, o reconhecimento de uma realidade que se vincula a outras não por imposição de uma outra cultura
ou na busca de uma referência, de um espelho que a explique e domine, mas ao contrário num movimen-
to incessante de vínculos, de passagens, de encontros. Éclairage, não significaria  “iluminar” algo que
precisa ser explicado (do dominador ao dominado), mas sim considerar que é a partir do contato entre
culturas que o processo de conhecimento de uma ou de outra(s) se daria.

 L’éclatement des cultures n’est pas leur éparpillement, ni leur dilution mutuelle. Il est le signe

violent de leur passage consenti, non imposé. (ibid, p.46-47)

Em éclatement, o  movimento de mudança, de “explosão”, de transformação mútua permitiria ao
mesmo tempo o conhecimento dos processos complexos que engendram uma ou outra cultura e provo-
caria o surgimento incessante de novas realidades, dentro de um processo de imprevisibilidade caracte-
rístico da Relação.

A  Martinica, terra natal de Glissant, insere-se na realidade do Caribe francês e, nesse sentido,
reúne estes aspectos característicos da Relação. Trata-se de reconhecer a presença de elementos hetero-
gêneos, múltiplos, pluriculturais de um povo cujas origens indígenas e africanas convivem com as cul-
turas dos diferentes povos colonizadores das Américas (o holandês, o inglês, o espanhol e o francês)10. É
a partir da reflexão sobre essa realidade, da identidade desse povo que durante três séculos foi se cons-
tituindo do encontro de diferentes elementos culturais que se misturam, se influenciam que a poética
glissantiana se origina.

Ce qui se passe dans la Caraïbe pendant trois siècles, c’est littéralement ceci: une rencontre

d’éléments culturels venus d’horizons absolument divers et qui réellement se créolisent, c’est-à-

dire qui réellement s’imbriquent et se confondent l’un et l’autre pour donner quelque chose

d’absolument imprévisible, d’absolument nouveau et qui est la réalité créole. (Glissant, 1995: 14)

Zones d’éclat, endroit de rencontre, de connivence, de passage, reálité archipélique, éléments qui
se créolisent são os primeiros termos empregados por Glissant para caracterizar essa realidade e que
serão considerados aqui como noções de sua poética.

Ler Glissant, segundo Damato (2003:35), é estar disposto a estar em contato com termos que não se

definem em si mesmos. A poética de Glissant não se baseia na proposição de conceitos que estariam

voltados à definição de um pensamento fechado, de sistema, mas de noções, pois estas estariam mais

relacionadas a uma idéia de imprecisão de contours, um dos aspectos centrais em Glissant.

O emprego por Glissant do termo “noção” e não do termo “conceito” se justifica pela sua recusa

do que chama de pensamento de sistema ou sistema de pensamento. “Noção” acrescenta a “con-

ceito” um sema de “imprecisão”, dado fundamental da crioulização. (Damato, 2003: 35)

As conferências, os artigos, as obras literárias de Glissant exigem da parte do leitor uma atitude de
leitura particular, marcada pela própria característica do texto glissantiano, ou seja,  pela não-linearidade,

10 “O chamado Caribe francês é composto pela República do Haiti, independente desde 1804 (liberdade conquistada pelos escravos, após
anos de luta), pelas ilhas da Martinica e Guadalupe, assim como por nossa vizinha do Norte, a Guiana Francesa, desde 1946 departamentos
franceses de Ultramar. Os cidadãos destas três últimas comunidades são franceses e assim possuem o passaporte da CEE (Comunidade
Econômica Européia), vivendo a 7000 km de Paris.”  (DAMATO, 2003: 33)
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pela não-seqüencialização, pela não-uniformidade, pois se trata de uma escrita complexa, imbricada de
elementos que se relacionam entre si e com outros, internos e externos aos textos. Rompe-se fundamen-
talmente com uma expectativa de encontrar em seus textos uma seqüência linear dos fatos,  uma ordena-
ção do pensamento. A motivação é para ir ao encontro de uma poética múltipla que instiga o leitor a
buscar as relações entre termos, expressões, representações, culturas, a reconhecer a explosão de senti-
dos em cada palavra, em cada termo, em cada imagem, em cada noção presente nos textos.

A perspectiva de leitura da obra de Glissant pressupõe, portanto, um “abandono” da estabilidade
de uma atitude de leitura que os modelos previamente prontos e universais  preparam e asseguram  para
conviver (o termo em francês é fréquenter) com o movimento contínuo de desestabilização,  de encontro de
diferentes realidades, de mudança, de construção de relações múltiplas, que significam, em última instân-
cia, um processo de re-aprender, de retomar, de reconstruir, de  renovar diante do novo, do imprevisível.

As leituras de Glissant, portanto, se referem a “emaranhado”, “processo”, “mutação”, “jogo de
relações”, palavras-chaves em seus textos, pois indicam abordagens contínuas de algo plural, sempre em
movimento. (Damato, 2003: 36)

Nesse sentido, a noção de Relação pode ser entendida a partir do que significa estar em relação.
Na perspectiva glissantiana, o estabelecimento de vínculos que se modificam e se renovam de acordo
com a própria dinâmica de cada povo ou cultura implica um processo no qual as relações que se definem
podem ser consideradas dentro de um quadro de imprevisibilidade. Isto porque se inserem num movi-
mento de mudança contínua, cuja complexidade se contrapõe  à  visão de mundo baseada no pensamento
ocidental, na compreensão linear e seqüencial dos fatos.

Coursil (1998) afirma que a referência ao pensamento ocidental não está relacionada a um pensa-
mento que se localiza em um determinado ponto geográfico do mundo. Retoma a afirmação de Glissant
segundo a qual o pensamento ocidental se traduz como um projeto político, uma forma de pensar e
compreender o mundo que se caracterizaria pelo aspecto universal com que se impõe e propaga.

Selon Glissant, l’Occident ne répresente ni un peuple, ni un lieu, ni un répère cardinal. Ce n’est pas

une culture au sens ethnologique du terme; mais d’abord le champ historique d’un vaste projet

politique et marchand. En effet, le trait propre de la culture occidentale est son caractère non pas

local, mais universel. (Coursil, 1998:94)

Na perspectiva do pensamento ocidental, a relação sujeito-objeto parte do pressuposto de que
existe uma realidade desconhecida que deve ser compreendida e ordenada, segundo a aplicação de  modelos
universais pré-definidos com o objetivo de buscar explicações lógicas que a organizem e expliquem os
fatos, as ações e o mundo considerado “em desordem”. Esta forma de conhecimento adotaria um cami-
nho e excluiria outras possibilidades de leitura do mundo e das relações. As respostas encontradas leva-
riam a formulações claras, simplificadas, hierarquizadas, ordenadas e seriam transmitidas e difundidas
de geração em geração, tornando-se um procedimento de análise e interpretação do mundo.

Le travail occidental de “généralisation” a, pendant des siècles, introduit à l’équivalence des divers

temps communautaires et tente d’ordonner (de hiérarchiser) leur floraison. (Glissant, 1990: 75)

Uma das características da poética glissantiana é justamente a recusa à  aplicação de um modelo
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universal que se pretende único e que enquadre e padronize as diferentes realidades  em um sistema que
as analise, as interprete segundo os parâmetros do pensamento ocidental.

Gauvin (1998:275) afirma que a busca da transparência, da clareza do texto glissantiano seria um
contra-senso no conjunto de sua obra, na medida em que Glissant propõe uma poética que caminha na
direção de uma nova maneira de pensar o mundo, de uma abertura para reflexões que permitam manifes-
tações de culturas até então silenciadas. Nesse sentido, Gauvin enfatiza que ler Glissant significa sobre-
tudo traçar percursos, movimentos que promovam o que ela denomina de “contours de cette poétique”
sem a intenção de propor e definir novos sistemas universais.

Glissant se refere a um determinado tipo de conhecimento que se constrói a partir das relações
múltiplas presentes em um determinado tipo de realidade. O “conhecer” glissantiano estaria relacionado
a um movimento de  aproximação de um conjunto complexo, que não se pretende dominar nem enqua-
drar em modelos de análise. Trata-se de re-conhecer uma realidade em particular que não é transparente,
que está em constantes modificações e que se insere num processo contínuo, imprevisível definido a
partir do contato que estabelece entre diferentes culturas.

Il s’agissait de pister à force les processus multipliés, les vecteurs enchevêtrés qui ont à la fin tissé

un peuple, lequel disposait de tant de cadres et d’individus “formés”, la toile de néant dans laquelle

il s’engloue aujourd’hui. (Glissant, 1997a: 14)

O processo de contato, de conexão, de vínculos com outras realidades, o ir-e-vir contínuo de uma
ou mais culturas que estão em relação, promove mudanças que permitem um entendimento do quadro de
complexidade no qual estão inseridas, de suas representações  marcadas pela heterogeneidade cultural
que as caracterizam.

Isto significa que ao re-conhecer uma determinada realidade na multiplicidade de aspectos que a
constituem, os diferentes elementos passam a ser conhecidos na relação que estabelecem com todos
aqueles que forem identificados num processo contínuo de mutação, de interpenetração cultural e
lingüística que não tem como objetivo a definição do ser (être) enquanto conhecimento estável e
imutável,  mas sim a do sendo (étant), enquanto processo, enquanto possibilidades de mudança, ou
seja, enquanto relação.

Para Glissant, esse processo é denominado de crioulização.

Ce qui se passe dans la Caraïbe et que nous pourrions résumer dans le mot de créolisation, nous en

donne l’idée le plus approchée possible. Non seulement une rencontre, un choc, un métissage, mais

une dimension inédite qui permet à chacun d’être là et ailleurs, enraciné et ouvert, perdu dans la

montagne et libre sous la mer, en accord et en errance. (Glissant, 1990: 46)

Essa interpenetração cultural é extensiva, sem limites, imprevisível, provocando um processo
inédito de mudança nas culturas em particular e no mundo (le monde se créolise). Nesta perspectiva não
se concebem critérios hierárquicos que definam a dominação de uma cultura sobre outra e sim processos
nos quais os elementos culturais estão colocados no mesmo nível de importância e igualdade.

La créolisation exige que les éléments hétérogènes mis en relation “s’intervalorisent”, c’est-à-dire
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qu’il n’y ait pas de dégradation ou de diminution de l’être, soit de l’intérieur soit de l’extérieur,

dans ce contact et dans ce mélange”.(Glissant, 1995: 16)

Entendida como um movimento ativo, a crioulização não significa a perda de identidade, das
especificidades de uma cultura. Ao contrário, é um dos elementos principais da Relação, pois implica o
encontro, o emaranhado de duas ou mais culturas que trazem consigo suas particularidades, mas que se
transformam através das relações que estabelecem.

Nesse sentido, a noção de Etre em oposição à de Etant coloca a discussão do que é entendido
como tendência a referendar o  que se pretende como absoluto, como definitivo, como cristalizado,
como imutável, para o primeiro termo, enquanto que para o segundo caminha-se na direção daquilo que
está em movimento, dos encontros e resultantes imprevisíveis de um processo aberto, múltiplo, plural,
contínuo, sempre em movimento.

La créolisation est imprévisible, elle ne saurait se figer, s’arrêter, s’inscrire dans des essences,

dans des absolus identitaires. Consentir que l’étant change en perdurant, ce n’est pas approcher

l’absolu. Ce qui perdure dans le changement ou le change ou l’échange, c’est peut-être d’abord la

propension ou l’audace à changer.(Glissant, 1997: 26)

Para Glissant, partilhar da noção de imprevisibilidade, portanto, é admitir a ausência de controle,
de dominação, de subordinação, de hierarquização, de padronização. Significa também, segundo o au-
tor, reconhecer que as diferentes culturas em contato no mundo atual não promovem sínteses ou mosai-
cos que serão difundidos como padrões universais, não passíveis de questionamento e crítica.  Abando-
na-se a necessidade de se excluir, de anular ou destruir uma cultura para que outra se afirme e passa-se
a uma construção de algo novo, a uma idéia de inclusão na totalidade-mundo.

La créolisation est la mise en contact de plusieurs cultures ou au moins de plusieurs éléments de

cultures distinctes, dans un endroit du monde, avec pour résultante une donnée nouvelle, totalement

imprévisible par rapport à la somme ou à la simple synthèse de ces éléments. (Glissant, 1997: 37)

Segundo Glissant, a crioulização é também uma noção complexa múltipla na medida em que seu
entendimento não pode ser feito de forma simplificada por meio de uma definição. Glissant, em diver-
sos ensaios e textos reitera que a crioulização é  um movimento de encontro que apresenta aspectos,
nuances diversas: choques culturais,  processos harmônicos e não harmônicos, igualdade de valores
culturais, imprevisibilidade de resultados, enfim, um processo.

J’appelle créolisation la rencontre, l’interférence, le choc, les harmonies et les disharmonies

entre les cultures, dans la totalité réalisée du monde-terre. Les caractéristiques en seraient:

- la vitesse foudroyante des interactions mises en oeuvre;

- la “conscience de la conscience” que nous en avons;

- l’intervalorisation qui en provient et qui rend nécessaire que chacun réévalue pour soi les

composantes mises en contact (la créolisation ne suppose pas une hiérarchie des valeurs);

-  l’imprédictibilité des résultantes (la créolisation ne se limite pas à un métissage, dont les

synthèses pourraient être prévues).(ibid, p.194)

Delas (1998) entende que a crioulização se definiria como uma forma de conhecer o mundo.
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Definindo-a como um operador poético, um instrumento de conhecimento de uma ou mais realidades, a
crioulização seria a maneira pela qual se reconheceriam os processos complexos de encontros entre
culturas e suas manifestações sejam culturais, lingüísticas, literárias.

La créolisation est donc un opérateur poétique avéré de la problématique générale de la Relation,

opérateur dont la fonction est et sera de décrire comment des “systèmes variables” inter-agissent

sans se confondre, sans sacrifier leur différence identitaire dans quelque transcendance que ce soit.

(Delas, 1998: 294)

Segundo Damato (2003:31), uma das características da contemporaneidade é o crescimento ver-
tiginoso dos contatos culturais entre os povos da Terra , um processo irreversível, que determina o
estabelecimento de novas formas de relação entre as diferentes culturas que determinam, por sua vez,
novas relações, complexas e múltiplas que se definem, se imbricam, se modificam tendo em vista a Rela-
ção com o Outro,  os Outros.

Glissant (1990) também enfatiza este aspecto e coloca que um dos elementos que definem a
Relação é a repercussão nas comunidades e nos indivíduos de um “ailleurs”, de uma visão de totali-
dade-mundo, constantemente em movimento e em mudança.

Nous “savons” que l’Autre est en nous, qui non seulement retentit sur notre devenir mais aussi sur

le gros de nos conceptions et sur le mouvement de notre sensibilité. (Glissant, 1990: 39)

Nesse sentido, é interessante assinalar que as noções do Um e do Diverso do ser-único e da
relação (Le Même et Le Divers respectivamente) desenvolvidas por Glissant em Le Discours Antillais
(1997) já apontavam para a reflexão sobre  as diferenças entre o pensamento ocidental e o pensamento
da Relação.

Glissant estabelece a oposição entre o  projeto universal ocidental que se constrói a partir da
valorização do indivíduo que se reporta a uma norma, um padrão, ambos válidos como referência de
análise a diferentes contextos (Le Même) e o projeto de Relação (Le Divers).  A Relação pressupõe a
criação de vínculos múltiplos e transversais, que se definiriam segundo cada um dos contextos analisa-
dos e que não são, portanto, enquadrados em categorias conhecidas antecipadamente. Estamos nos refe-
rindo a uma postura ético-política que recusa a referência universal generalizante  e “abre as portas” para
o pensamento plural.

O  agir no mundo, na perspectiva da Relação, não estaria voltado à absolutização de um determi-
nado aspecto ou realidade, de um(s) vivido(s) conduzido(s) ao status de modelo universal, mas à inten-
ção real de estabelecer relações que explicitem (não escondam ou escamoteiem) as múltiplas  facetas de
uma determinada realidade, as representações de um povo, suas lutas políticas, suas manifestações cul-
turais,  lingüísticas, literárias, enfim, os diversos aspectos constitutivos de sua identidade. A concretização
dessa ação se justificaria e se manifestaria segundo a compreensão desse conjunto complexo, realizada
num determinado momento, em determinadas condições  e por um sujeito em particular. Nos referimos
a um percurso que admitiria diversos caminhos, diversas possibilidades do “conhecer” e se distanciaria
da adoção de um modelo único universalista.

Le Divers, qui n’est pas le chaotique ni le stérile, signifie l’effort de l’esprit humain vers une
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relation transversale, sans transcendance universaliste. Le Divers a besoin de la présence des

peuples, non plus comme objet à sublimer, mais comme projet à mettre en relation.(Glissant, 1997a: 327)

Se de um lado, Le Même assume os valores particulares  como absolutos e verdadeiros e trata da
diferença como algo apenas complementar ou ainda excluído do conjunto a ser analisado, por outro, Le
Divers pressupõe a inclusão na multiplicidade, explicitando,  nomeando, ampliando o olhar do sujeito
que analisa e interpreta.

Glissant reitera sua posição quando afirma que a não uniformização ou categorização em esque-
mas pré-definidos de análise favoreceria o movimento em espiral (não-linear) em direção à Relação e
“quebraria” o mecanismo dual característico do pensamento ocidental de tendência a impor  uma verda-
de universal.

J’appelle relatif le Divers, la nécessité opaque de consentir à la différence de l’autre; et j’appelle

absolu la recherche dramatique d’imposition d’une vérité à l’Autre.(ibid,p.440)

A poética glissantiana significaria uma forma de conhecimento do mundo e em relação ao mundo,
ou seja, de um conhecimento  do que é vivido (ou des vécus) por um povo sobre si mesmo e nas diferen-
tes manifestações, em todas as direções, com o outro, com os outros.

Courir au risque Terre, oser l’exploration de ses élans interdits ou méconnus. Etayant par là notre

demeure propre. Les histoires des peuples sont le comble de notre poétique. (ibid,p.18)

Segundo Damato (1998), a poética da Relação não pretende criar ou inaugurar um novo sistema
de análise. Na verdade, sua intenção  é de se tornar uma prática de investigação, de exploração de vários
aspectos de uma mesma realidade. Glissant afirma que ela deve ser proliferante e não, ordenada;
multifacetada e não, linear. (Damato,1998: 275).

A Poética da Relação não pretende, portanto, eleger um padrão de pensamento e sim recusar o
modelo universal, definido como totalitário, na medida em que ao ordenar, legitimaria uma forma de
conhecimento, excluindo outras  possibilidades de leitura do mundo e das relações.

A noção de crioulização estaria diretamente relacionada à noção de errância em Glissant. O agir
como errante para Glissant estaria em oposição a essa visão imobilista, pois se buscariam caminhos
distantes de constatações rígidas e “seguras” do que se observa para  se colocar diante do desconhecido
sem subordiná-lo a nenhum padrão pré-definido. É o observador da totalidade que não a reduz a esque-
mas de análise pré-estabelecidos mas, que vai na busca do novo, de referenciais que transcendam a
própria realidade sem, no entanto, a pretensão de dominá-la.

L’errant recuse l’édit universel, généralisant, qui résumait le monde en une évidence transparente,

lui prétendant un sens et une finalité présupposés. Il plonge aux opacités de la part du monde à quoi

il accède. La généralisation est totalitaire: elle élit du monde un pan d’idées ou de constats qu’elle

accepte et qu’elle tache d’imposer en faisant voyager des modèles. La pensée de l’errance conçoit la

totalité, mais renonce volontiers à la prétention de la sommer ou de la posséder.(Glissant, 1990: 33)

É possível dizer que o sentido de “errer” em francês também apresenta algo de “éclaté”:  “aller
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au hasard, à l’aventure”, ao desconhecido, ao novo, ao encontro dos Outros.  Não se trata aqui de chegar
a uma definição que amarre e aprisione o que ele quer dizer por “errance” mas sim, de explicitar por
meio de sua poética o convite  feito: “concevez l’étendue et son mystère”, “laissez faire au voyage”,
“courez à l’imaginaire”, “descendez dans les volcans et les misères, visibles et invisibles” (Glissant,
1997: 59-60). Há uma ênfase na postura que leva ao abandono de uma noção de sistema (fechado em si
mesmo) para a construção de um movimento de mudança que projeta o ato de conhecer na direção de um
“ailleurs”, mas não descarta as particularidades da realidade que se observa. O ir e vir multidirecional
considera a totalidade-mundo em suas diferentes e múltiplas dimensões.

L’errance, c’est cela même qui nous permet de nous fixer. De quitter ces leçons de choses que nous

sommes si enclins à semoncer, d’abdiquer ce ton de sentence où nous compassons nos doutes - moi

le tout premier - ou nos déclamations, et dériver enfin. Dériver à quoi? À la fixité du mouvement du

Tout-monde. À ces marelles, tragiques, endiablées, sages ou bienheureuses, à quoi nous jouons et

dont les horizons ne forment pas les lignes. (ibid,p.63)

O que consideramos fundamental assinalar é que o que Glissant propõe ao desenvolver a “pensée
de l’errance” é um distanciamento de uma referência como balizadora da relação que expressamos com
a totalidade-mundo por meio de trajetórias ou itinerários previamente definidos que responderiam a
questões como “relation entre quoi et quoi?”. Na verdade, não de trata de uma relação entre um e outro
mas sim entre uns e outros.

 Na perspectiva glissantiana, o movimento em direção ao Outro é entendido como múltiplo e não
dual e nesse sentido, os vínculos, o movimento  em diferentes direções, o reconhecimento das diferenças
dos processos culturais, de investigação do real, dos pensamentos ambíguos, dos conflitos, da complexi-
dade do mundo atual se aproximariam da noção de Relação.

L’errance ne procède pas d’un renoncement, ni d’une frustation par rapport à une situation d’origine

qui se serait détériorée (déterritorialisée) – ce n’est pas un acte déterminé de refus, ni une pulsion

incontrôlée d’abandon. On se retrouve parfois, abordant aux problèmes de l’Autre;[...] c’est que la

pensée de l’errance est aussi bien pensée du relatif, qui est le relayé mais aussi le relaté. La pensée

de l’errance est une poétique, et qui sous-entend qu’à un moment elle se dit. Le dit de l’errance est

celui de la Relation.(Glissant, 1990: 31)

É interessante notar que os termos utilizados por Glissant relacionados a errance permitem a
sugestão de caminhos possíveis,  de algo que se descentraliza, se distancia de um pólo de origem
determinante de uma visão de mundo. A proposta é  entender que, para a Poética da Relação l’errant, qui
n’est plus le voyageur ni le découvreur ni le conquérant, cherche à connaître la totalité du monde et sait
déjà qu’il ne l’accomplira jamais – et qu’en cela reside la beauté menacée du monde (ibid, p. 33).

Trata-se de um projeto poético que propõe um conhecimento não transparente, que não pretende
a transparência na medida em que a clareza, a evidência seriam limitativas para o pensamento de ser
errante, ou seja, para o processo que promoveria o encontro, o reencontro, a trama de relações imprevisíveis
da totalidade-mundo.

La pensée de l’errance défourne l’imaginaire, nous projette loin de cette grotte en prison où nous

étions tassés, qui est la cale ou la caye de la soi-disant puissante unicité. (Glissant, 1997c:63)
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O Caos-mundo e a noção de opacidade em
Edouard Glissant

Les paroles du Chaos-monde ne supposent aucune généralité normative.

Edouard Glissant

A palavra caos é definida no dicionário como “grande confusão ou desordem” ou ainda “nas
mitologias e cosmogonias pré-filosóficas, vazio obscuro e ilimitado que antecede e propicia a geração
do mundo”11. Neste sentido mais comum, caos é utilizado para significar a ausência de regras e referên-
cias que permitiriam a compreensão e análise de uma determinada realidade. Ao empregar o termo
“caos” dessa maneira podemos dizer que há uma apreensão avaliativa de uma  realidade particular
relacionada a aspectos “negativos” como ausência de organização e ordenação, ausência de referência e
ausência de linearidade. Nesta concepção, diante do desconhecido, do desordenado, o pensamento oci-
dental propõe mecanismos e soluções que visem restabelecer a ordem. Ordenar significaria adotar pro-
cedimentos generalizantes, válidos para qualquer situação, com o objetivo de colocar no lugar o que
fosse considerado deslocado ou confuso ou em desordem.

Nesta perspectiva, é possível enumerar a título de exemplos diferentes situações que nos permiti-
riam aplicar a “regra” da ordenação: a relação dominador-dominado em se tratando dos processos de
colonização; a história dos fatos e acontecimentos sociais, ensinados no meio escolar por meio da orde-
nação cronológica como garantia de sistematização de conhecimentos informativos; o ensino da litera-
tura desenvolvido a partir do ensino privilegiado da história literária por meio de uma lista de autores
reconhecidamente clássicos distribuídos de século em século.

Há uma “tranqüilidade” aparente nessa maneira de conceber o conhecimento na medida em que
seus pressupostos estão calcados na ordem, na organização e cada informação adquirida é “guardada”
como se estivesse em um arquivo classificatório. Há uma “arrumação” de algo que se considera apresen-
tado de forma desordenada. O “caos” aplicado a este contexto assumiria um sentido negativo, contrário
ao que foi afirmado acima.

Glissant desenvolve a noção de caos no sentido oposto ao senso-comum e na direção da constru-
ção de um novo modelo estético.

Nous tournions autour de la pensée du Chaos, pressentant qu’elle circule elle-même à contresens

de l’acception ordinaire du “chaotique” et qu’elle ouvre sur un donné inédit: la Relation, ou totalité

en mouvement, dont l’ordre flue sans cesse et dont le désordre est à jamais imaginable.(Glissant,

1990: 147)

11 Dicionário da Língua Portuguesa. Auréilio Buarque de Holanda Ferreira p. 344.
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Para traçar os contornos de sua poética, Glissant define, num primeiro momento, relações de
oposição entre termos, expressões, idéias, noções, que se constituem, na verdade, em tentativas, em
maneiras de se conhecer o mundo, em formas de agir que indicam posturas contrárias entre si. Apesar de
reconhecer os caminhos  e as diferentes possibilidades que a Relação define no conjunto infinito e
imprevisível do contato entre as culturas, o autor apresenta em seu ensaio teórico, Poétique de la Relation,
duas tendências, duas direções que nos permitem entender o que é a ciência do Caos na visão glissantiana.

Para Glissant as duas idéias que se contraporiam são as seguintes: a primeira, a idéia de filiação
relacionada ao que ele denomina de pensamento de conquista (pensée de la conquête – science
conquérante), da constituição do Um (de l’Un) e diretamente vinculada aos parâmetros colocados
pelo pensamento ocidental;  a  segunda, a idéia de pensamento de pesquisa, de busca (pensée de
l’enquête – science enquêrante), da constituição do Outro (de l’Autre) relacionada à noção de Caos
(Chaos), de Relação.

No pensamento de conquista, o ato de conhecer  se constrói a partir de um movimento tendo como
referência um centro de orientação que define normas e regras a serem utilizadas e aplicadas para  dife-
rentes realidades. A imagem que se cria é de uma projeção em flechas ligando o centro à periferia, a
metrópole às colônias. É o que Glissant denomina de “linéaire projetant” , ou seja,  trajetórias, itinerá-
rios pré-definidos a partir de um modelo, de uma forma única de conhecimento da realidade, extensiva
para ser aplicada a diferentes contextos e situações. Haveria, nesse sentido, uma tendência a se reconhe-
cer um estado de passividade, de consentimento, expresso a partir da relação de receptividade (emissor-
centro/ receptor- periferia) frente a um modelo externo que pretende se impor como universal e que não
corresponderia, necessariamente, aos movimentos específicos de uma cultura em particular.

Cette propension est d’ailleurs, et de plus en plus, boutée sur des tentatives d’imaginer ou de prouver

une “création du monde” (le Big Bang) qui eût “fondé” pour toujours le projet scientifique.(Glissant,

1990: 151)

Esta idéia de filiação reforçaria a constituição de l’Un, de l’Etre  para Glissant na medida em que
o projeto estético relacionado a esta idéia estaria voltado à criação de um modelo que asseguraria um
conhecimento universal da realidade, em outras palavras,  favoreceria uma harmonia, uma estabilidade
de l’Etre  (L’Un est harmonique; il est plein de lui-même) .(Glissant, 1997b: 15).

Coursil (1998: 89) retoma esta idéia de “congelamento” de l´Etre, da ausência de movimento (de
um estado estático), que se manifestaria, principalmente, na visão de um tempo linear qui fait du plus
humble des mortels le descendant direct de la première créature divine, est un mode qui permet de
remonter le temps sans faille jusqu´au point d´origine.

Esta “filiação” linear, retilínea, de um ponto à sua origem implicaria  adotar uma postura de
limitação, de enquadramento dos processos de formações culturais de um povo que se definiriam a partir
de  referências fechadas em si mesmas. Na visão de l´Un, a concepção linear de tempo é fator determinante
para reforçar a difusão e implementação do pensamento universal que se fundamentaria  numa seqüên-
cia de “filiações” .

Glissant acrescenta que l ´Un est abrupt, qu´on n´a chance d´y accéder que d´un élan, dans
l´éclair et la révélation. (Glissant, 1997b; 13). Além disso, afirma que L´Un est harmonique et plein
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de lui-même (ibid, p. 15) e nessa medida é tirânico, não resiste aos “acidentes”, “imprevistos” da
totalidade-mundo.

Segundo Coursil, nesta perspectiva, a noção de tempo de l´Un é concebida de forma a legitimar
um projeto de filiação que excluiria o passado e o futuro do momento presente, sem levar em con-
sideração que ambos são categorias do presente e são considerados quando da análise de uma deter-
minada realidade.

La critique poétique de “l’Un” commence chez Glissant par la mise en question de la représentation

linéaire du temps. Dans cette représentation, la flèche du temps qui, en principe n’indique qu’une

direction, est sur-représentée par une ligne graduée. C’est sur cette flèche datée que s’articule ce

que Glissant nomme “mythe de la filiation”.(Coursil, 1998: 89)

Na produção literária de Glissant essas categorias estão intimamente relacionadas como é salien-
tado por Coursil ao referir-se ao livro Le Quatrième siècle.

En effet, passé et futur sont des catégories du présent: tout passé ou futur se donne au présent.

Passé et futur sont, par définition, des imaginaires, c’est-à-dire des créations, des pensées ou des

discours. [...] Les quatre siècles de Papa Longoué se racontent au Quatrième siècle qui contient

tous les autres, y compris les futurs. (Coursil, 1998: 90)

Assim,  Glissant afirma que, no que se refere à noção de  tempo, esta não poderia ser entendida
como uma seqüência de momentos de “filiação”, ou seja, em movimentos de flechas lineares que parti-
riam em diversas direções e determinariam visões de mundo.

Um outro aspecto a ser considerado diz respeito aos deslocamentos na totalidade-mundo. En-
quanto dimensão do éclaté, o mundo para Glissant (1997b) deve se entendido como monde-relation.

Naître au monde comportera pour vous d´arracher à vous-même le consentement, et pour l´autre

d´arracher l´écart – le droit à l´écart: la conscience de soi libéré dans la relation est l´à-bâtir de

l´autre, et au contraire la relation libérée de-dans la conscience de soi, votre travail. Vous dites:

outre-mer (nous l´avons dit avec vous), mais vous aussi êtes bientôt outre-mer. (Glissant, 1997b: 22).

A lógica do pensamento ocidental legitimou e ainda legitima uma visão absoluta de um projeto
que se pretende universal e generalizante e que tende a enquadrar o diferente em categorias previamente
definidas, sem levar em consideração outros movimentos “desordenados”, possíveis, que advenham das
realidades analisadas.

C’est ce qui commença d’être réalisé au moment où l’Occident pour la première fois projeta sur le

monde. On a conçu comme absolu en valeur ce projet de découverte et d’ascendant: jusqu’à confirmer

que la même audace et la même puissance de généralisation avaient animé les découvertes

géographiques et les conquêtes de la science. [...] L’absolu de l’ancienne filiation et la linéarité

conquérante, le projet de la connaissance et le nomadisme en flèche, ont grandi l’un par l’autre.

(Glissant, 1990: 68)

Ora, a constatação de que a  difusão de um projeto universal, da universalidade de posturas e
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formas de analisar e interpretar o mundo não corresponderia mais aos desafios colocados pela modernidade
torna-se cada vez mais visível.

Para Glissant, o contato, o choque entre as diferentes culturas é um dos aspectos que caracteriza a
modernidade, entendida como um processo que se contrapõe à harmonia de l´Un, à definição de realida-
des harmônicas e pré-estabelecidas.

Isto implicaria considerar a noção de caos-mundo (Chaos-monde) de forma positiva na medida
em que a simultaneidade, a convivência de elementos diversos, a rapidez , os movimentos contínuos e
incessantes entre as culturas favoreceriam a Relação e não a universalização do mundo.

Les contacts entre les cultures – c´est là une des données de la modernité – ne seront plus ménagés

à travers les immenses plages temporelles qui permettaient jadis des rencontres et des réciprocités

si insensiblement actives. Ce qui se passe ailleurs retentit immédiatement ici.(Glissant, 1990: 39)

Esta situação levaria à criação de um movimento de trocas e mudanças que provocaria, por sua
vez, novas manifestações e novas configurações sociais, políticas, culturais, enfim um conjunto de
alterações contínuas e imprevisíveis.  Glissant coloca a necessidade, portanto, de um novo projeto
estético que passa a levar em consideração essa dinâmica, esse movimento, essa turbulência, que não
podem ser previstos a partir de dados pré-concebidos. Trata-se de considerar enfim, o Outro, ou os
Outros na Relação.

L’Autre de la pensée est ce bougement même. Là, il me faut agir. C’est le moment où je change ma

pensée, sans en abdiquer l’apport. Je change, et j’échange. Il s’agit d’une esthétique de la turbulence,

dont l’éthique qui lui correspond n’est pas donnée d’avance.(Glissant, 1990: 169)

Um projeto estético de turbulência como ele define pressupõe a disposição da mudança. Enquanto
conjunto de ações no mundo, Glissant defende uma postura ativa e dinâmica que altera, modifica,
desestabiliza o que antes poderia ser considerado como harmônico, estável, ordenado.

A segunda posição que se contrapõe ao pensamento de conquista exposto até aqui, denomina-se
pensamento de pesquisa (la science enquêrante).  Glissant coloca que esta posição se caracteriza por
propor um movimento em espiral, denominado nomadisme circulaire, mais complexo e que é contrário
à característica estática do movimento anterior (nomadisme en flèche).

O nomadisme circulaire prevê deslocamentos, considera as dinâmicas, a multiplicidade de víncu-
los, a realidade complexa do Chaos-monde.

L’autre direction, qui n’en est pas une, éloigne tout à fait de la pensée de la conquête; c’est une

médiation expérimentale (un suivi) des processus de la relation, à l’oeuvre dans le réel, entre les

éléments (premiers ou non) qui en trament des combinaisons. Science de l’enquête. Cette

“orientation” mène donc au suivi des dynamiques, du relationnel, du chaotique – de ce qui étant

fluide et variant, est aussi bien incertain (c’est-à-dire insaisissable), mais à tout coup fondamental

et, s’il se trouve, plein d’invariances. (Glissant, 1990: 151)

Trata-se de uma estética que tem como pressuposto o conhecimento plural de uma realidade em
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transformação, na qual se reconhece a igualdade de todos os elementos constitutivos que a compõem,
interna ou externamente a ela e as relações múltiplas que podem ser traçadas a partir desse quadro. Nesse
sentido, essa totalidade-mundo admite a confluência, a reunião de diferentes aspectos que não se exclu-
em uns aos outros, que não se hierarquizam diante de uma referência única, mas que coexistem, se
relacionam, se imbricam, se modificam e se deslocam na Relação.

Ler e entender a realidade dessa forma está diretamente relacionado à intenção de Glissant de
refletir e considerar l’Autre, l’Étant como elementos de algo novo, de um projeto que exigiria uma nova
postura, no qual as diferenças são  fundamentais e se inserem num conjunto complexo e amplo.  L’Étant
traz a idéia de movimento, de algo não definido e, portanto, a ser conhecido em sua dinâmica, em seus
aspectos múltiplos, sem que seja preciso organizá-lo em classificações, graus de importância, de hierar-
quia,  segundo  padrões e critérios universais.

É possível afirmar que há uma espécie de “desarmamento” diante do Outro. Isto significaria estar em
relação sem que ocorram processos de assimilação e enquadramento em blocos universais de pensamento.

L´Autre de la pensée est ce bougement même. Là, il me faut agir. C´est le moment où je change ma

pensée, sans en abdiquer l´apport. Je change, et j´échange. (ibid, p. 169)

O ato de conhecer estaria relacionado ao  “abdicar” do pensamento em flechas para criar um outro
movimento, uma outra maneira de conhecer que não tem o controle como eixo principal, mas sim a idéia
de um processo, da imprevisibilidade como um dado de conhecimento da realidade.

La pensée de l’Autre, c’est la générosité morale qui m’inclinerait à accepter le principe d’altérité,

à concevoir que le monde n’est pas fait d’un bloc et qu’il n’est pas qu’une vérité, la mienne.(ibid, p. 169)

Glissant insiste que é a partir do conhecimento e do re-conhecimento de realidades em movimen-
to (des vécus), em transformação que não estabelecem critérios de hierarquização e nem a adoção de
modelos interpretativos universais que podemos entender a noção de Caos-mundo, na direção contrária da
filiação, definindo-se, portanto, como extensiva, um emaranhado em rede, sem limites, sem fronteiras .

L’étendue se trame. Bond et variance, dans une autre poétique. Transversalité. Infini quantifiable.

Quantité qu’on ne réalise. Emmêlement qu’on n’épuise. L’étendue n’est pas que d’espace, elle est

aussi de son propre temps rêvé.( ibid, p. 71)

Caos para Glissant passa a ser essa realidade,  algo não formatado, não definido previamente,
não uniforme, não quantificável, não claro (no sentido de transparente) e que provoca um movi-
mento imprevisível.

O autor reforça, no entanto, que esse caos admite a idéia de “ordem”, de uma “ordem” particular.
A noção de caos-glissantiano é entendida dentro de uma lógica de ordem que não é o oposto de desor-
dem do senso comum, ou seja, da desordem que precisa ser classificada e arrumada. Trata-se de uma
ordem de outra natureza que traz em si a  idéia  de não arrumar para controlar e submeter a modelos, mas
de conhecer o que é a rede, o emaranhado, o não transparente. Para Glissant, no caos-mundo há  “un
ordre caché” que admite a convivência de aspectos específicos, particulares de uma determinada cultura
com aqueles que integram a  pluralidade da relação que estabelecem com a totalidade-mundo.
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Le chaos-monde n’est ni fusion ni confusion: il ne reconnaît pas l’amalgame uniformisé –

l’intégration vorace – ni le néant brouillon. Le chaos n’est pas “chaotique”. Mais son ordre caché

ne suppose pas des hiérarchies, des précellences – des langues élues ni des peuples-princes. Le

chaos-monde n’est pas un mécanisme, avec des clés.(ibid, p. 108)

A noção de caos assume para o pensamento glissantiano, dessa forma, um valor positivo na medi-
da em que está associada à Relação, à recusa da generalização, à l’abandon du linéaire de la filiation
pour les surplus de l’étendue. (ibid, p. 108)

Dans l’étendue, la science du Chaos renonce à la puissante emprise du linéaire, conçoit l’indéterminé

comme une donnée analysable, l’accident comme mesurable. (ibid, p. 152)

O que deve ser ressaltado mais uma vez é que para o pensamento glissantiano trata-se de uma
forma de conhecimento que pressupõe o desejo e a postura ético-política de recusar a hegemonia de uma
cultura sobre a outra, ou seja, de conhecer sem subjugar, de desvendar sem destruir, de complexificar
sem restringir, enfim, de considerar o Outro dentro de  um processo plural, de multi-relações.

J’appelle Chaos-monde le choc actuel de tant de cultures qui s’embrasent, se repoussent,

disparaissent, subsistent pourtant, s’endorment ou se transforment, lentement ou à vitesse

foudroyante: ces éclats, ces éclatements dont nous n’avons pas commencé de saisir le principe ni

l’économie et dont nous ne pouvons pas prévoir l’emportement. (Glissant,1997c : 22)

No que se refere à realidade das Antilhas, é possível dizer que a perspectiva glissantiana não
descarta as influências européias (mais especificamente francesas) no processo de formação da identida-
de antilhana, mas restabelece o lugar que estas influências ocupam em relação a todo um processo na
constituição de uma cultura que vai além desse aspecto. Trata-se de um aspecto no meio de outros. Isto
significa que ao considerar a formação da cultura de um povo é necessário levar-se em consideração
todos os elementos que a constituem sem julgamentos de valor.

Nesse sentido, o movimento de assimilação de um conjunto de valores que venha da metrópole
para a colônia (movimento de flechas), por exemplo,  tende a ser questionado. A busca e o reconheci-
mento de cada traço, de cada vestígio de uma cultura, de suas representações e relações com a totalida-
de-mundo são elementos integrantes de um processo que Glissant denomina de  identité ryzome.12

Ce que je dis c’est que la notion d’être et d’absolu d’être est liée à la notion d’identité “racine

unique” et d’exclusivité de l’identité, et que si on conçoit une identité ryzome, c’est-à-dire racine,

mais allant à la rencontre des autres racines, alors ce qui devient important n’est pas tellement un

prétendu absolu de chaque racine, mais le mode, la manière dont elle entre en contact avec d’autres

racines: la Relation.(Glissant, 1995:25)

Conhecer, analisar e interpretar uma determinada realidade para Glissant estaria relacionado, por-
tanto, a uma postura de conhecimento da Relação, do caos-mundo que considerasse toda a sua dinâmica,
sua imprevisibilidade e que não tivesse como intenção, objetivo a apropriação do outro, sua modifica-
ção, sua assimilação, mas sim a valorização de uma outra noção glissantiana, seu direito à opacidade.

12 Este  termo será retomado mais adiante em um capítulo específico.
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Le droit à l’opacité reivindicado por Glissant em seus textos é um dos aspectos que poderia ser
considerado, num primeiro momento, como um contra-senso no processo de conhecimento do outro. No
entanto, é o próprio questionamento de Glissant que mais uma vez amplia e complexifica a questão, na
medida em que para entender a noção de opacidade, é necessário refletir sobre outros elementos que se
associam a ela, como as questões relacionadas ao termo “compreender”, “ao direito às diferenças”, à
idéia de “opacidade” e   “transparência”.

Quand j’avançais la proposition: “Nous réclamons le droit à l’opacité”, ou que j’argumentais en

sa faveur, il y a quelques années encore, mes interlocuteurs se récriaient: “Quel retour de barbarie!

Comment communiquer avec ce qu’on ne comprendrait pas?” Mais la même réclamation, formulée

en 1989 devant des publics très divers, a suscité un intérêt nouveau. On a entre-temps épuisé

l’actualité de la question des différences (du droit à la différence).(Glissant, 1990: 203)

Primeiramente, o  termo “comprendre” no dicionário13 admite vários sentidos como por exem-
plo: “comporter, compter, renfermer, faire entrer dans un ensemble, inclure, intégrer”.

Segundo Mbom (1998) à priori, comprendre l’autre, cumprehendere, c’est le prendre avec soi, se
l’approprier, donc le changer, le créer à son image.(Mbom, 1998:248). Dessa afirmação é possível
entender que “compreender o outro” estaria relacionado a um enquadramento diante de uma referência
antecipadamente conhecida. Uma cultura seria “compreendida”, dessa forma, a partir de critérios exter-
nos a ela, focalizados em uma outra cultura (dominante), numa perspectiva de universalização, ou seja,
segundo os parâmetros universais válidos indiscriminadamente para todas as realidades.

Para Glissant, o termo “compreender”, do ponto de vista do pensamento ocidental, estaria direta-
mente relacionado a esta intenção de apropriação, de integração, de hierarquização, de enquadramento
em uma escala de valores pré-definida, de aplicação de um modelo (ou de modelos) como forma de
explicação e referência de análise.

La prétention à l’universel est une des créations de l’Occident pour faire passer la pillule de la

réduction à un modèle transparent, ou plutôt aux divers modèles, car il n’y en a pas qu’un seul: il

y a le modèle rationaliste, le modèle religieux, etc. On dit qu’un peuple accède à la culture, à

l’éducation, à la civilisation quand il atteint tel ou tel palier, et qu’il gravit ainsi vers ces modèles

transparents. Je dis que nous devons réviser les notions de “comprendre”, de modèle et de

transparence.(Glissant, 1994: 126)

Enfatizando ainda mais a posição acima, Glissant ressalta que o ato de compreender estaria asso-
ciado a uma necessidade de compreender uma determinada realidade no que ela apresentaria de “trans-
parente”, ou seja, em todos os aspectos que refletiriam um quadro mais geral do mundo, passível de ser
descoberto e dominado (pensée conquérante).

Si nous examinons le processus de la “compréhension” des êtres et des idées dans la perspective de

la pensée occidentale, nous retrouvons à son principe l’exigence de cette transparence. Pour pouvoir

te “comprendre” et donc t’accepter, il me faut ramener ton épaisseur à ce barème idéel qui me

fournit motif à comparaisons et à peut-être à jugements. Il me faut réduire.(Glissant, 1990:204)

13 O dicionário consultado foi Le Robert Méthodique.
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Esta idéia de transparência seria, portanto, redutora, na medida em que pressupõe a anulação dos
processos vividos, da trama, do emaranhado de uma determinada cultura.  Se há uma referência maior
que determina o pensamento ocidental, esta perspectiva de conhecimento tenderia a organizar e enqua-
drar o outro em esquemas comparativos a partir dos critérios estabelecidos por este modelo.

Na verdade, ao utilizar o termo  “compreender” neste outro sentido, Glissant introduz a noção de
opacidade e de compreensão das diferenças, ou seja, do conjunto de elementos plurais constitutivos de
uma realidade sem sua ordenação linear e uniforme.

La transparence n’apparaît plus comme le fond du miroir où l’humanité occidentale réflétait le

monde à son image; au fond du miroir il y a maintenant de l’opacité, tout un limon déposé par des

peuples, limon fertile mais à vrai dire incertain, inexploré, encore aujourd’hui et le plus souvent nié

ou offusqué, dont nous ne pouvons pas ne pas vivre la présence insistante.(ibid,p.125)

Como conseqüência dessa postura, há o abandono de modelos pré-definidos como os “corretos” e
únicos” para assumir a Relação, ou seja, um processo em que não se profetizam caminhos a serem
seguidos. Conhecer o Outro na totalidade-mundo não é torná-lo transparente, mas admitir a opacidade e
a imprevisibilidade desse conhecimento.

C’est pourquoi ce que j’appelle l’opacité de l’étant – c’est-à-dire, non pas le refus de l’autre, mais

le refus de considérer l’autre comme une transparence, et par conséquent la volonté d’accepter

l’opacité de l’autre comme une donnée positive et non pas comme un obstacle – devient une nécessité

pour tout le monde à l’heure actuelle (Glissant, 1994: 127).

Não se trata, portanto, de um estímulo ao conhecimento como fonte de dominação, de tornar igual
o que é diferente, mas de um conhecer que parte de um reconhecimento do múltiplo, de uma realidade
complexa que é  multifacetada e que admite olhares diferenciados, que considera o outro não como a
ponta da extremidade de uma relação dual, passível de ser compreendida e analisada mas sim, como
um dos elementos constitutivos dessa realidade juntamente com outros. Ao reconhecermos a noção de
multiplicidade,  recusaríamos a adoção de um modelo universal e passaríamos a considerar as diferen-
tes possibilidades.

Je puis concevoir l’opacité de l’autre pour moi, sans que je lui reproche mon opacité pour lui. Il ne

m’est pas nécessaire que je le “comprenne” pour me sentir solidaire de lui, pour bâtir avec lui,

pour aimer ce qu’il fait. Il ne m’est pas nécessaire de tenter devenir l’autre (devenir autre) ni de le

“faire” à mon image.(Glissant, 1990:207)

O que Glissant reclama como direito está baseado na recusa dessa forma de agir e pensar o mundo
e, nesse sentido propõe a  criação de  uma outra poética, uma outra forma de exercer o pensamento e
conhecimento.

Je réclame pour tous le droit à l’opacité, qui n’est pas le renfermement. C’est pour réagir par là

contre tant de réductions à la fausse clarté de modèles universels. (Glissant,1997c: 29).

Mbom (1998) critica a pretensão do pensamento universal de controlar e dominar todos os pro-
cessos culturais segundo um padrão que se pretende reconhecidamente legitimado por todos. Para ele, é
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a partir da noção de  opacidade em Glissant que é possível reconhecer a existência do outro em todos os
aspectos culturais incompreensíveis que o caracterizam e de todos aqueles que estão em relação com eles.

Le vocable “opacité” ne doit donc pas faire illusion ou prêter à une quelconque confusion dans les

poétiques d’Edouard Glissant. [...] Il témoigne, entre autres, de la difficulté de la science dite

“universelle” à saisir les réalités de toutes les autres cultures à partir d’une légitimité qu’elle s’est

donnée au départ, et qui s’avère non seulement illégitime mais encore malheureusement, n’a pas

les moyens de sa prétention. (Mbom, 1998: 249)

Na concepção de Relação, a opacidade e a imprevisibilidade são noções essenciais, pois
desestabilizam o pensamento universal no que ele apresenta de rígido e facilitam, permitem movimentos
em direção aos Outros.

La pensée de l’opacité me distrait des vérités absolues, dont je croirais être le dépositaire. Loin de

me rencogner dans l’inutile et l’inactif, elle relativise en moi les possibles de toute  action, en me

faisant sensible aux limites de toute méthode.(Glissant, 1990: 206)
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Pensées em Edouard Glissant

Concevez l’étendue et son mystère si abordable. Ne partez pas de votre rive pour

un voyage de découverte ou de conquête. Laissez faire au voyage.

Edouard Glissant

Os caminhos percorridos por Glissant para traçar sua poética não podem ser definidos como
etapas que se desenvolvem uma após outra com o objetivo de se chegar a conceitos teóricos universais.

Na verdade, como já foi visto até o momento, a poética glissantiana se constrói como um movi-
mento em espiral, progressivo, contínuo, incessante e em trama, ou seja, uma noção se imbrica em
outra e gera novas reflexões que por sua vez podem retomar a primeira e criar uma nova noção, uma
nova realidade.

Nos textos de Glissant um dos termos mais utilizados pelo autor para mostrar a não rigidez do que
desenvolve é o termo pensée ou mais precisamente pensées.  Assim, pensée enquêrante, pensée de
l’errance, pensée ératique, pensée de l’opacité, pensée de la turbulence, pensée de la trace, pensée
rhizomatique, pensée archipélique, pensée du tremblement são noções fundamentais da poética glissan-
tiana que aparecem nos diversos ensaios de Glissant e se relacionam, se articulam entre si.

No dicionário, o sentido habitual do termo pensée se refere a tout ce qui affecte la conscience;
idée; faculté ayant pour objet la connaissance; la pensée de quelqu’un, sa réflexion, sa façon de penser,
sa capacité intelectuelle; point de vue; opinion14.  Trata-se de um termo que indica à idéia de desenvol-
vimento de uma capacidade mental, intelectual que leva  ao conhecimento,  a reflexões, a pontos de
vista.  Não são, portanto, estritamente pensamentos, idéias que, juntos se transformam necessariamente
em conceitos a serem agrupados como um conjunto de normas.

Em Glissant, mais uma vez, o sentido inicial de um determinado termo tende a  restringir e limitar
seu pensamento. Ao apresentar e discorrer sobre cada uma de suas  pensées, ele as relaciona com uma
forma particular de conhecimento do mundo. Cada termo que  qualifica uma pensée glissantiana tem
uma característica polisêmica, pois vai além de sua definição habitual, adquirindo novos significados.
Trata-se da abertura de um espaço de reflexão, de ampliação de seu sentido primeiro para estabelecer
conexões em diferentes direções e como conseqüência a novas idéias, novas nuances, novos contornos
de seu pensamento.

Esta característica do pensamento glissantiano é a marca fundamental de sua poética na medida
em que o tempo todo o próprio texto de Glissant nos remete a realizar este tipo de leitura, ou seja, a

14 O dicionário consultado foi  Le Robert Méthodique.
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uma constante indagação sobre o que o termo quer dizer, ou melhor, a qual amplitude de significado
ele remete.

 Considerar, portanto, cada uma de suas noções sob o ponto de vista limitado, restritivo da ordena-
ção e do enquadramento em uma única referência seria negar, contradizer toda a sua poética.

Glissant, ao se referir à noção de crioulização por exemplo, afirma que aqueles que a considera-
rem como um conceito fechado em si mesmo e integrante de uma teoria sob o ponto de vista do pensamen-
to universal, estão, na verdade, estabelecendo novas divisões e classificações enquadradas em modelos e
tendem a  “reduzir”, simplificar  sua poética, a formar novos sistemas, novas referências generalizantes.

Ils disent que créolisation est vue générale, après quoi on gagnerait, ou profiterait, à passer à des

spécificités. C’est revenir à d’anciennes partitions, l’universel, le particulier, etc. Ils ne savent pas

lire le monde. Le monde ne lit pas en eux.(Glissant, 1997c: 242)

Segundo Damato (1998), se de um lado, a expectativa de que o enquadramento, a ordenação, a
“arrumação” de um pensamento (ou de uma determinada realidade complexa, por exemplo) pode signi-
ficar a opção pelo caminho mais claro, mais simples, pois cada procedimento de “compreensão” (no
sentido de apreender, dominar, como vimos anteriormente)  tenderia a responder aos critérios rígidos de
um modelo previamente definido, por outro, tal opção pode vir  a ser  “castradora” na medida em que
descartaria os outros percursos possíveis.

Quand on essaie d’approcher le nouveau, l’imprévu, si on organise les réflexions, si on sélectionne

les données, si on les classe, le chemin devient plus court, plus clair, le raisonnement plus cohérent,

plus concis, parce qu’on a abandonné tout ce qui a été à peine entrevu mais dont les liens avec

“l’entour” ne sont pas nettement perceptibles. L’insertion dans un système, l’adoption d’un modèle,

l’organisation rationnelle sont autant rassurantes que castratrices.(Damato, 1998: 151)

Glissant propõe a partir das pensées que desenvolve e da noção de crioulização uma nova forma
de entender o mundo, suas transformações e as relações que as diferentes culturas estabelecem entre si.

Como já foi dito anteriormente, ao propor sua poética Glissant cria um movimento contínuo de
reflexão que “foge”, que “escapa”, do enquadramento em sistemas.

 Suas reflexões, suas idéias, seus pensamentos (ses pensées) traçam uma rede complexa, um ema-
ranhado (un emmêlement) de caminhos possíveis que se imbricam, uns com os outros de forma que uma
noção não pode ser entendida senão a partir da relação que estabelece com outra ou com outras inseridas
no que Glissant denomina de tout-monde.

On nous dit, et voilà vérité, que c’est partout déréglé, déboussolé, décati, tout en folie, le sang, le

vent. Nous le voyons et le vivons. Mais c’est le monde entier qui vous parle, par tant de voix

bâillonnées.(Glissant, 1997c: 15)

Trata-se de um projeto político e estético que se complexifica progressivamente. Na medida em
que uma ou outra noção é retomada, ela se insere  no pensamento glissantiano como um todo, e permite
um entendimento de sua poética no âmbito de uma rede complexa e múltipla de relações e não em um
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sistema uniforme e padrão. Todas as noções em Glissant apresentam a idéia de movimento, de turbulên-
cia, de busca, de traços e vestígios que permitem perceber uma tendência a ir além da idéia mais restritiva,
de limite, de  fronteira, de território, de sistema.

Glissant se bat pour les non-systèmes segundo Mbom (1998), pois para Glissant o mundo passa
por um processo de crioulização que exige novas abordagens. Mbom afirma que a construção da poética
glissantiana tem por base duas noções essenciais: il considère dans le monde deux formes de pensées: la
pensée continentale et la pensée archipélique.(Mbom, 1998: 245).

A “pensée continentale” ou  “pensée de système”   define-se a partir de um projeto de conheci-
mento de mundo cuja tendência é fechar-se sobre si mesmo, definindo modelos inseridos dentro dos
limites de uma referência reconhecida como universal, o que levaria, em última instância, a processos de
dominação e imposição de uma cultura sobre outra. Aparece novamente a idéia de um pensamento que
se baseia em um conjunto ordenado, hierarquizado de regras ou normas a ser aplicado para diferentes
situações. Pensée conquérante, pensée continentale e  pensée de système traduzem uma forma de conhe-
cimento que supõe um centro gerador cujo padrão tem a pretensão de ser a referência universal. Desse
ponto de vista, a tendência a reforçar a idéia de  “territorialização” das culturas,  de filiação na qual uma
cultura se coloca como dominante.

Há uma crítica intensa a esta forma de conhecimento por duas razões: a primeira está relacionada
aos limites impostos pelo pensamento de sistema, ou seja, a não abertura à totalidade-mundo, a
verticalidade dos vínculos entre dominador e dominado, a fidelidade aos princípios de filiação e a ten-
dência ao enquadramento em modelos, padrões.

Si nous renonçons aux pensées de système, c’est parce que nous avons connu qu’elles ont imposé,

ici et là, un absolu de l’Être, qui fut profondeur, magnificence, et limitation.(Glissant, 1997c: 20)

 A segunda crítica, apontada por Damato (2003) diz respeito ao processo de crioulização conside-
rado como um processo irreversível do mundo atual. O contato entre culturas, torna o processo de
conhecimento complexo, imprevisível, irreversível, exigindo, portanto, que novas  formas de conheci-
mento surjam.

A proposta glissantiana é de que todas as culturas, dominantes e dominadas, entrem num processo

de igualdade na Relação. Mesmo porque não existe mais a possibilidade de volta às origens. Não

existem mais, hoje, condições para a existência de culturas puras. O negro brasileiro não pode ser

mais um africano; nem o estadunidense, nem o antilhano. O brasileiro, descendente de japoneses,

não é mais um japonês. A relação, a crioulização, não pode ser apagada (Damato, 2003: 38).

Para Glissant a  “pensée archipélique” responde de forma mais ampla a estas novas exigências e
traz em si a imagem de algo que se desloca, que se move na direção de uma realidade desconhecida,
plural, num movimento que tem como característica a  “descontinentalização”, que vai ao encontro do
outro ou dos outros. Trata-se de um processo que busca o conhecimento a partir de traços, vestígios,
sinais, reveladores de uma realidade, ou seja une pensée non systématique, inductive, explorant l’imprévu
de la totalité-monde. (Glissant, 1995: 34).

Esta forma de conhecimento do mundo pressupõe, mais uma vez, a constatação de que as culturas
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estão em contato constante e que, ao mesmo tempo, interagem, se modificam e permitem que ocorra um
movimento simultâneo, interno e externo, de reconhecimento de particularidades e de diferenças. Isto
significa que os elementos integrantes, constitutivos da cultura de um povo não passariam por um pro-
cesso de absorção, de assimilação, de padronização, de banalização, de anulação, mas ao contrário,
seriam incluídos no movimento da Relação.

Chaque  culture particulière s’anime de la connaissance de sa particularité, mais cette connaissance

n’a pas de frontières. De même, on ne peut décomposer chaque culture particulière en éléments

premiers, puisque sa limite est non définie et que la Relation joue à la fois dans ce rapport interne

(de chaque culture à ses composantes) et dans un rapport externe (de cette culture à d’autres qui

l’intéressent).(Glissant, 1990: 183)

Em Traité du Tout-monde (1997c: 25), é possível descobrir o quanto a poética de Glissant amplia
as possibilidades de significação de termos, expressões, afirmações, noções. Em Depuis ces Archipels
que j’habite, Glissant se inclui na pluralidade de espaços, sugere a idéia de continuidade, de movimento,
de imprecisão. A polissemia dessa afirmação é a maneira pela qual a poética glissantiana se constrói e
assim sendo, expressa sua visão de mundo.

Algumas outras manifestações acrescentam-se a esta, ampliando ainda mais as características de
um tempo não preciso, um espaço não definido, encontros plurais,  de culturas, de realidades.

Processus inarrêtable, qui mêle la matière du monde, qui conjoint et change les cultures des humanités

d´aujourd´hui.(ibid, p. 25)

 O termo “archipels”  pode indicar, num primeiro momento, a idéia de fragmentação, de um
conjunto de ilhas que formam um conjunto. No entanto, para Glissant, a realidade do Caribe é muito
mais um conjunto que éclate, que cria elos e que se relacionam numa perspectiva de étendue.  Esta visão
indicaria um movimento para além dos territórios, das fronteiras que circunscreveriam realidades parti-
culares (ilhas) para destacar um processo de inserção na Relação com a totalidade-mundo.

É nesse sentido que Glissant afirma que o mundo exigiria uma nova forma de conhecimento, já
que o pensamento ocidental (de sistema) não responderia mais às exigências, aos movimentos de
éclatement das culturas. É assim que expressa, por meio da pensée archipélique, uma nova forma de
conhecimento que rejeita a dominação, a subordinação e a assimilação de uma cultura em relação  à
outra para  abrir caminhos para a totalidade-mundo.

La pensée archipélique convient à l’allure de nos mondes. Elle en emprunte l’ambigu, le fragile, le

dérivé. Elle consent à la pratique du détour, qui n’est pas fuite ni renoncement. Elle reconnaît la

portée des imaginaires de la Trace, qu’elle ratifie. Est-ce là renoncer à se gouverner? Non, c’est

s’accorder à ce qui du monde s’est diffusé en archipels précisément, ces sortes de diversités dans

l’étendue, qui pourtant rallient des rives et marient des horizons. Nous nous apercevons de ce qu’il

y avait de continental, d’épais et qui pesait sur nous, dans les somptueuses pensées de système qui

jusqu’à ce jour ont régi l’Histoire des humanités, et qui ne sont plus adéquates à nos éclatements,

à nos histoires ni à nos non moins somptueuses errances. La pensée de l’archipel, des archipels,

nous ouvre ces mers.(ibid, p. 31)

A noção de trace em Glissant está ligada à noção de pensée archipélique  na medida em que traz
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consigo a imprecisão,  os vestígios, os caminhos em direção aos Outros. Não se define, portanto, no
sentido comum de um caminho a ser seguido, que indicaria uma direção, um limite territorial.

Na verdade, a pensée de la trace indica algo plural, expressão de um conjunto de elementos não
transparentes, mas sim ocultados  pelo pensamento ocidental.

La trace ne figure pas une sente inachevée où on trébuche sans recours, ni une allée fermée sur elle-

même, qui borde un territoire. La trace va dans la terre, qui plus jamais ne sera territoire. La trace, c’est

la manière opaque d’apprendre la branche et le vent: être soi, dérivé à l’autre. C’est le sable en vrai

désordre de l’utopie. La pensée de la trace permet d’aller au loin des étranglements de système. Elle

refute par là tout comble de possession. Elle fêle l’absolu du temps. Elle ouvre sur ces temps diffractés

que les humanités d’aujourd’hui multiplient entre elles, par conflits et merveilles.(ibid, p. 20)

É possível afirmar que esta perspectiva permite uma ampliação da maneira de se entender um
determinado aspecto, a partir do momento em que há um descentrar-se, o abandono de uma  referência
auto-centrada e fechada em si mesmo, para a abertura a novos caminhos, mundos, entendidos aqui como
todas as relações possíveis a serem estabelecidas entre culturas. É o Étant em movimento em oposição
ao Être estático. Trata-se de uma postura que, ao inverso da imagem das flechas do colonizador em
direção à colônia, num movimento de dominação, expande seus vínculos, de forma estrelada (étoilée,
rhyzomatique) e complexa na direção de novas relações.

A título de exemplificação, Glissant destaca a realidade dos Africanos na América.

Ces Africains traités en Amériques portèrent avec eux, par-délà les Eaux Immenses, la trace de

leurs dieux, de leurs coutumes, de leurs langages. Confrontés au désordre implacable du colon ils

eurent ce génie, noué aux souffrances qu’ils endurèrent, de féconder ces traces, créant – mieux que

des synthèses – des résultantes qui surprennent. Les langues créoles sont des traces, frayées dans la

baille de la Caraïbe ou de l’océan Indien. La musique de jazz est une trace recomposée, qui a couru

le monde. Et toutes les musiques de cette Caraïbe et des Amériques.(ibid, p. 19)

Não se trata, portanto, de reforçar uma forma de conhecimento do mundo que não responde mais
às próprias mudanças que este mundo opera. Ao contrário ao discuti-la colocamos em questão a convi-
vência de possibilidades de pensamento que não se excluem mas levam em consideração todos os ele-
mentos que as constituem.

Uma outra pensée que reforça esta postura de ir ao encontro do outro, dos outros é o que Glissant
denomina de pensée rhizomatique.

Rhizomatique vem de rizoma, conceito desenvolvido por Deleuze e Guattari em  Mille Plateaux
(1976: 13).

A poética glissantiana se refere a rizoma em oposição à  noção de racine-unique que define uma
forma de estar no mundo, que tende a valorizar a relação com os centros de filiação em detrimento dos
movimentos de encontro com a totalidade-mundo.

L’identité-racine est lointainement fondée dans une vision, un mythe, de la création du monde; est
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sanctifiée par la violence cachée d’une filiation qui découle avec rigueur de cet épisode fondateur;

est ractifiée par la prétention à la légitimité qui permet à une communauté de proclamer son droit

à la possession d’une terre, laquelle devient ainsi territoire; (Glissant, 1990: 157-158)

Giles Deleuze et Félix Guattari ont critiqué les notions de racine et peut-être d’enracinement. La

racine est unique, c’est une souche qui prend tout sur elle et tue alentour; ils lui opposent le rhizome

qui est une racine démultilpliée, étendue en réseaux dans la terre ou dans l’air, sans qu’ aucune

souche y intervienne en prédateur irrémédiable.La notion de rhizome maintiendrait donc le fait de

l’enracinement, mais recuse l’idée d’une racine totalitaire (ibid, p. 23).

Segundo Glissant, o termo rizoma ilustra o que o autor explicita em sua poética na medida em que
significa movimento na direção dos Outros, na relação com os Outros.

La pensée du rhizome serait au principe de ce que j’appelle une poétique de la Relation, selon

laquelle toute identité s’étend dans un rapport à l’Autre.(ibid, p. 23)

Ser rizoma é ir ao encontro do outro não na intenção de se tornar o outro, de se espelhar na
referência do outro, mas ao contrário, de estabelecer os contatos com as diferenças, com a pluralidade,
enfim, de estabelecer relações. Ouvrez au monde le champ de votre identité (Glissant, 1997c: 68),
conclama Glissant.
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O conceito de rizoma de Deleuze e Guattari e a noção
de racine  e rhizome em Glissant

La connaissance poétique est celle où l’homme éclabousse l’objet

de toutes ses richesses mobilisées.

Edouard Glissant

Deleuze e Guattari em Mille Plateaux (1976) discutem o conceito de livro-raiz e de  livro-rizoma
e explicam por meio desses conceitos duas visões de mundo opostas.

Livro-raiz se refere a uma concepção de mundo conhecida e previamente direcionada, um modelo
pelo qual um conjunto de etapas, seqüências  e caminhos são estipulados para serem percorridos, que
indicariam não a possibilidade de leituras  mas sim, de uma leitura do mundo. Composto por um tronco
principal, o livro-raiz é concebido como “imagem do mundo”, como reflexo, como um produto de uma
época cuja concepção linear de filiação a um centro de referência assegura sua legitimidade e sua ação
no mundo.

O ato de ler, analisar e interpretar o mundo estaria relacionado à decodificação, à explicação das
diferentes manifestações de uma cultura, de uma sociedade, de um momento histórico por meio de
categorias de compreensão e interpretação definidas pelo centro gerador. Segundo Deleuze e Guattari,
esta é a visão mais clássica de concepção de mundo na medida em que o livro-raiz teria o “tronco” como
eixo central cuja função seria a de definir e difundir  os parâmetros de análise e interpretação.  A partir de
referências e  limites determinados, a ação do livro-raiz é, segundo os autores, marcada por uma
territorialização. Essa territorialização, essa restrição a uma referência vertical, de um lugar de onde são
gerados e emitidos modelos de ação no mundo, imporia limites, pois tenderia a anular as diferenças e
manifestações culturais em prol de uma subordinação a uma hierarquia, a uma norma comum.

Se considerarmos o processo de colonização da América, a intenção de “régenter le monde”,
como afirma Glissant, segundo o pensamento ocidental (da metrópole) se concretizaria na medida em
que a conquista de territórios (expansão) estaria diretamente relacionada a um processo de apropriação,
de conquista de um espaço (pensée conquérante), mas sobretudo de exclusão da cultura do outro.  Por
meio da imitação de modelos do conhecer, do pensar, do agir,  do sonhar, do criar, o processo de assimi-
lação atingiria seus objetivos através da imposição de uma maneira de ser e se relacionar.

L’arbre ou la racine inspirent une triste image de la pensée qui ne cesse d’imiter le multiple à partir

d’une unité supérieure, de centre ou de segment.( Deleuze e Guattari, 1976: 11)

As raízes desse tronco seriam consideradas como a extensão do pensamento-tronco em direção a
centros periféricos e, nessa medida, a forma pela qual se daria o processo de dominação de valores, de
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hábitos de uma cultura em relação à outra. Estes desdobramentos, elos (“raízes laterais, circulares”) são
circunscritos a um determinado espaço e tendem a manter ativos os vínculos hierárquicos e de subordi-
nação com os limites previamente estabelecidos pelo centro de filiação.

Les systèmes arborescents sont des systèmes hiérarchiques qui comportent des centres de signifiance

et de subjectivation, des automates centraux comme des mémoires organisées. C’est que les modèles

correspondants sont tels qu’un élément n’y reçoit ses informations que d’une unité supérieure, et

une affectation subjective, de liaisons préétablies.(ibid, p.  25)

A idéia de livro-raiz (ou de identidade raiz, segundo Glissant) pressuporia portanto, uma intenção
de desenvolver um  processo de “anulação” (effacement) de uma cultura em relação à outra, ou seja, um
objetivo no qual se definiriam formas de ação nas quais se procederia a uma submissão a valores, a
esquemas e a modelos. O ato de conhecer o outro se realizaria por meio de um movimento direcionado,
linear e contínuo, por meio de categorias e esquemas definidos antecipadamente  visando o que deve ser
conhecido e excluindo, por coerência,  outras associações e vínculos  possíveis.

L’identité-racine

- est lointainement fondée dans une vision, un mythe, de la création du monde;

- est  sanctifiée par la violence cachée d’une filiation qui découle avec rigueur de cet épisode

fondateur;

- est ratifiée par la prétention à la légitimité, qui permet à une communauté de proclamer son

droit à la possesion d’une terre, laquelle devient ainsi territoire;

-  est préservée, par la projection sur d’autres territoires qu’il devient légitime de conquérir –

et par un projet de savoir (Glissant, 1990: 158).

Esta postura estaria relacionada à constituição do  que Glissant  denomina de culturas atávicas que
se definem como os centros de divulgação, de expansão de valores, hábitos, conhecimentos, modelos
culturais a serem imitados por  outras realidades e que buscam a sua legitimidade no mundo enquanto
raiz-única e referência exclusiva do Outro. Nessas culturas o que se assemelha, o que é idêntico a elas é
valorizado e significaria a extensão de sua dominação em relação a outras culturas com as quais se
relaciona. Glissant se refere, por exemplo, à relação que se estabelece entre as elites antilhanas e a
França, no momento em que a França, enquanto metrópole, é a referência, o modelo a ser imitado.

L’imitation est la règle (imitation du modèle venu de France), et réputé crime tout ce qui en éloigne.

(Glissant, 1997a: 24).

O autor de a Poética da Relação faz referência a um outro aspecto para exemplificar esta visão. No
que se refere à concepção linear do tempo, a idéia do livro-raiz estaria relacionada, segundo os pressu-
postos do pensamento ocidental, ao reforço à seqüencialização,  à cronologia, à linearidade como sendo
um dos parâmetros principais para organizar e sistematizar o conhecimento das histórias dos povos e
culturas. Há uma imposição de uma forma de conhecimento que anula outras.

La division du temps linéaire occidental en siècles répond à une pertinence. Elle s’intègre à

l’inconscient des peuples de cette région de notre terre, elle est entrée dans la sensibilité commune,

elle s’est imposée généralement, elle a marqué un rythme. Elle est au principe de l’Histoire. Et

capable même d’avaler, de digérer peut-être les intrusions des histories des peuples, de les inscrire
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de force dans sa linéarité. [...] Mais du même coup, refuser ou questionner cette partition en siècles,

c’est deja recuser, peut-être sans le savoir ni vouloir vraiment, la généralisation universalisante du

temps judéo-chrétien.(Glissant, 1997c: 105)

Questionar esta linearidade é, segundo Glissant, abrir espaço para que outras maneiras de se con-
ceber o  tempo sejam ressaltadas, como por exemplo, as noções baseadas em um registro de um tempo
natural, diretamente relacionado aos episódios da vida cotidiana e às relações que estabelecem com
diferentes elementos externos à sua própria cultura de um povo. Este outro registro da noção de tempo
não linear é mais complexo, descontínuo, vivido em espiral e permite trajetórias múltiplas e desordenadas,
ou seja, um “mergulho” num contexto que Glissant denomina de caos-mundo. Nesta perspectiva, é
possível dizer que há uma intenção de desconstruir a linearidade do tempo ocidental.

Nous avons par exemple dans les pays de la Caraïbe, les pays créoles, un temps naturel qui n’est pas

le temps culturel de l’Occident. L’Occident depuis longtemps a perdu la conception du temps naturel,

c’est-à-dire du temps qui est étroitement lié aux épisodes de la vie de la communauté ou aux épisodes

du rapport de la communauté à son entour (Glissant, 1994: 22).

Se há um processo de desconstrução dessa concepção linear,  o que se constrói como projeto de
conhecimento do mundo?

Glissant se refere a um ditado popular crioulo: Un nègre est un siècle para explicar que não se
trata de delimitar do ponto de vista cronológico o que se vai conhecer. Não se trata também de normatizar
novamente o conhecimento adquirido por meio de regras e padrões reproduzindo os modelos ocidentais,
mas sim de  conceber o outro a partir de pressupostos que fujam a essa lógica linear e normativa e
admitam características como o desconhecimento do outro, sua opacidade e a pluralidade de aspectos
que o compõem. O ditado popular não visa delimitar cronologicamente o tempo de existência de um
homem15, mas ressaltar qu’il est impénetrable et qu’on ne peut en voir le but (Glissant, 1997c: 112) e,
portanto, criticar o limite imposto pela concepção linear.

Nous sommes fatigués de l’arbre. Nous ne devons plus croire aux arbres, aux racines, aux radicelles,

nous en avons trop souffert. Toute la culture arborescente est fondé sur eux, de la biologie à la

linguistique.(Deleuze e Guattari, 1976: 24)

Como já foi enfatizado anteriormente, o processo de crioulização é entendido a partir do princípio
de que há uma interferência múltipla e contínua entre culturas e que as resultantes desses contatos são
imprevisíveis e provocam, por sua vez, outros movimentos e novas resultantes, que são incompatíveis
com essa concepção linear de tempo. Glissant afirma sua recusa de admitir o modelo linear e ressalta
mais uma vez que [...] notre conception du temps n’est pas celle, linéaire, du temps occidental – malgré
nos assimilations.(Glissant, 1994: 122) e aponta na direção do reconhecimento de outros tempos.

Mesmo considerando todo processo de imposição e assimilação de uma cultura dominante sobre
uma dominada, o que dificultaria a emergência e a expansão de novos processos e movimentos, para
Glissant, a crioulização do mundo é um processo irreversível. As transformações políticas, científicas,
econômicas, culturais, tecnológicas, enfim todas aquelas que envolvem a dimensão humana trazem

15 O termo nègre  na língua crioula significa homem.
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mais intensamente, no início do século XXI, novas exigências e passam a colocar em cheque essa con-
cepção linear e cronológica de tempo.

Glissant discute uma nova visão de mundo e é a partir da noção de rizoma, discutida no conceito
de livro-rizoma em Deleuze e Guattari que é possível entender a noção de identidade-relação em Glissant.

O  livro-rizoma em Deleuze e Guattari não tem como princípio o livro arborescente no qual o
vínculo entre uma raiz principal e seus desdobramentos em secundárias seria a única forma de conheci-
mento e extensão ao mundo.  Na realidade, o livro-rizoma tem por pressuposto a projeção de  uma multi-
relação na qual cada um dos desdobramentos possíveis de uma das raízes secundárias pode simultanea-
mente se multiplicar e originar outras derivações que se vincularão a outras raízes e desencadearão
outros processos e vínculos. Esta nova relação é denominada rizomática na medida em que é rompida a
relação tronco principal raiz, ou seja, a associação imediata, o dualismo da relação sujeito-objeto. Fazer
rizoma com o mundo significaria desenvolver uma forma de pensamento e uma ação de movimento, de
ida ao encontro do desconhecido, admitindo, considerando as transformações que esses encontros po-
dem gerar. A característica fundamental das relações rizomáticas passa a ser, portanto, a imprevisibilidade,
o que significa, em última instância, o abandono, a recusa de adotar esquemas pré-definidos, uniformes,
ordenados e controladores. Há um processo de ir e vir que gera ao mesmo tempo o que Deleuze e
Guattari denominam de desterritorialização e reterritorialização.

[...] Le livre n’est pas image du monde, suivant une croyance enracinée. Il fait rhizome avec le

monde, le livre assure la déterritorialisation du monde, mais le monde opère une reterritorialisation

du livre.(Deleuze e Guattari, 1976: 18)

Segundo os autores de Mille Plateaux,  a leitura do mundo a partir do pensamento rizomático
segue princípios que definem o que é rizoma e como se opera a ação no mundo nesta perspectiva.

O primeiro e segundo princípios se interrelacionam e são assim denominados: princípio da cone-
xão e princípio da heterogeneidade. A idéia de conexão traz em si o princípio de desenvolver movimen-
tos em direção a um outro, ou a outros e, portanto, comportaria uma idéia de descentralização do tronco
de origem. Todo e qualquer aspecto, particularidade ou ponto identificado de um rizoma pode vir a ser
conectado a outro ponto, seja ele lingüístico, cultural, político, econômico, enfim, a tantos quantos
forem agenciados no momento da  identificação e análise. Constrói-se uma rede de conexões que pode
continuadamente ampliar-se a diferentes categorias. Os signos lingüísticos de um texto, por exemplo,
são compreendidos em toda a sua pluralidade de sentidos como éclatement (explosão) de significados e
podem ser remetidos a diferentes  conexões estabelecidas e determinadas a partir de vínculos internos
e/ou externos ao texto. Nesse sentido, a heterogeneidade de elementos é um dos fatores determinantes
na medida em que não é combatida, mas sim considerada como um aspecto fundamental para permitir
que estas conexões ocorram. O movimento é em direção ao reconhecimento do que não é idêntico, do
que não é passível de enquadramento em padrões, pois não se tem a intenção de uniformizar, formatar
e homogeneizar.

 O rizoma pressupõe a formação de uma rede complexa de conexões, pois supõe a proposição  de
diversos e múltiplos percursos. Um determinado ponto do rizoma pode ser conectado simultaneamente
a vários pontos que, por sua vez, se conectam a outros, criando uma trama de relações que se entrelaça,
se emaranha.
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Un  rhizome ne cesserait de connecter des chaînons sémiotiques des organisations de pouvoir, des

occurrences renvoyant aux arts, aux sciences, aux luttes sociales.(ibid, p. 14)

O terceiro princípio é o da multiplicidade em oposição ao único, ao unitário. A idéia de múltiplo é
concebida como uma categoria de análise. Admitir a multiplicidade significa entendê-la como eixo
determinante para procedimentos de leitura, análise e interpretação, como ponto de partida para o co-
nhecimento de uma determinada  situação. A natureza desse princípio é por definição rizomática na
medida em que traz implícito o rompimento radical com a idéia de que um ponto leva necessariamente
a outro.  Na realidade, um ou mais pontos do rizoma podem levar a um ou a mais pontos, determinações,
grandezas, dimensões que se conectam a outros elementos múltiplos que se apresentam em um  texto,
em uma determinada realidade, na identidade de um povo, em sua cultura, por exemplo. Cria-se uma
espécie de trama, de rede com diferentes entradas e saídas, diferentes percursos, diferentes agenciamentos
e, portanto, diferentes resultantes imprevisíveis. É um processo contínuo, incessante e não pré-determi-
nado, pois a dimensão múltipla permite um número crescente e progressivo de conexões que serão
definidas tendo por base os percursos e os agenciamentos realizados.

Un agencement est précisément cette croissance des dimensions dans une multiplicité qui change

nécessairement de nature à mesure qu’elle augmente ses connexions.( Deleuze e Guattari, 1976: 15)

Para Glissant  a Relação  tem como característica a imprevisibilidade que se origina dos contatos
estabelecidos entre diferentes realidades e culturas. Esse mesmo processo é enfatizado por Deleuze e
Guattari quando se referem às conexões, aos agenciamentos, às multiplicidades que ocorrem na relação
rizomática com o mundo.  As alterações, as transformações que se operam nesse sentido criam o que os
autores acima denominam de “plano de consistência das multiplicidades”, no qual o agenciamento de
elementos de diferentes ordens é possível e desejável para que se concretize a relação rizomática.

L’idéal d’un livre serait d’étaler toute chose sur un tel plan d’extériorité, sur une seule page, sur

une même plage: événements vécus, déterminations historiques, concepts pensées, individus, groupes,

formations sociales.(ibid, p. 16)

O quarto princípio é o da ruptura a-significante. Este princípio é o que se opõe à concepção linear
de leitura do mundo, pois ao serem traçados diferentes caminhos a diferentes conexões, não há impedi-
mento em se mudar de direção. Os percursos propostos, que correspondem às linhas de segmentariedade
do rizoma, se conectam a diferentes conexões, definidas a partir de um conjunto de  elementos pertinen-
tes em um determinado momento. Isto significa que, em outras situações, outros percursos podem ser
apontados e o processo de conhecimento torna-se complexo e múltiplo, integrando rupturas que podem
ou não retomar os pontos  iniciais de partida.

Tout rhizome comprend des lignes de segmentarité d’après lesquelles il est stratifié, territorialisé,

organisé, signifié, attribué, etc; mais aussi des lignes de déterritorialisation par lesquelles il fuit

sans cesse. Il y a rupture dans le rhizome chaque fois que des lignes segmentaires explosent dans

une ligne de fuite, mais la ligne de fuite fait partie du rhizome. Ces lignes ne cessent de se renvoyer

les unes aux autres.(ibid, p. 16)

Os movimentos de desterritorialização e reterritorialização estabelecem uma dinâmica que ao
mesmo tempo desloca e aloca, desfoca e foca.  Essa simultaneidade é o que garante a não cristalização
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(ou “calcificação”) do processo de  análise e interpretação de uma determinada realidade, o que nos
distancia da “tentação” de imitar, propor modelos, esquemas, sistemas.

Toujours suivre le rhizome par rupture, allonger, prolonger, relayer la ligne de fuite, la faire varier,

jusqu’à produire la ligne la plus abstraite et la plus tortueuse à n dimensions, aux directions

rompues.(ibid, p. 19)

Lévy em O que é virtual? coloca que o movimento de desterritorialização seria o movimento que
virtualizaria uma determinada realidade, ou seja, a desprenderia do aqui e agora, para em seguida proce-
der a movimentos de atualização (reterritorialização a partir de procedimentos hipertextuais, por exem-
plo, que serão discutidos mais adiante).

Quando uma pessoa, uma coletividade, um ato, uma informação se virtualizam, eles se tornam

“não presentes”, se desterritorializam. Uma espécie de desengate os separa do espaço físico ou

geográfico ordinários e da temporalidade do relógio e do calendário. É verdade que não são total-

mente independentes do espaço-tempo de referência, uma vez que devem sempre se inserir em

suportes físicos e se atualizar aqui ou allures, agora ou mais tarde. No entanto, a virtualização lhes

fez tomar a tangente (Lévy, 1998: 21).

Guattari e Rolnik (1986: 323) ressaltam que o processo de desterritorialização significaria um
engajamento em linhas de fuga, ou seja, um movimento que iria em direção contrária à apropriação, ao
fechamento sobre si mesmo. A reterritorialização consistiria numa tentativa de recomposição de um
território engajado num processo de desterritorialização.

O quinto e sexto princípios referem-se às noções de cartografia e decalcomania. Deleuze e Guattari
consideram que não se pode vincular o rizoma a uma idéia estrutural marcada por seqüências e estados
sucessivos que se sobreporiam uns aos outros. Concebido dessa forma, o rizoma admitiria a constituição
de marcas, de modelos (“calques”) que seriam reproduzidos indiscriminadamente segundo critérios hi-
erárquicos e universais.

É através da idéia de mapa que entenderemos estes dois princípios. Segundo os autores acima, o
mapa pressupõe ao mesmo tempo a idéia de limite e de abertura. Limite, pois há espaços definidos que
configuram territórios, o que favoreceria uma ênfase na territorialização e no fechar-se sobre si mesmos.
Por outro lado, o mapa contém a idéia de abertura,  diretamente relacionada às possibilidades de múlti-
plas entradas, às conexões a diferentes dimensões, à idéia de  archipelização desenvolvida por Glissant
e já tratada anteriormente.

Esta dupla condição do mapa admitiria, segundo Deleuze e Guattari, uma idéia de reversibilidade
de processos na medida em que percursos de ir e vir são revistos e refeitos. O objetivo é não inserir o
conceito de rizoma numa lógica marcada pela determinação de regras e reprodução de modelos, mas sim
construir, inventar e criar novos percursos e aberturas.

A  reprodução estaria relacionada à criação de calques, de  entradas, de caminhos estipulados. O
mapa é aberto e tende a descalcificar os percursos.

La carte est ouverte, elle est connectable dans toutes ses dimensions, démontable, renversable,

susceptible de recevoir constamment des modifications. (Deleuze e Guattari, 1976: 20)
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A noção de rizoma descrita por Deleuze e Guattari nos leva a insistir que uma nova compreensão
do mundo, segundo a lógica da não ordenação de ações responde mais efetivamente aos desafios do
caos-mundo, de um conjunto de conexões que se imbricam umas nas outras.

À la différence des arbres ou leurs racines, le rhizome connecte un point quelconque avec un autre

point quelconque, et chacun de ses traits ne renvoie pas nécessairement à des traits de même nature,

il met en jeu des régimes de signes très différents et même des états de non-signes. Il n’est pas fait

d’unités mais des dimensions, ou plutôt de directions mouvantes. Une telle multiplicité ne varie pas

ses dimensions sans changer de nature en elle-même et se métamorphoser.(ibid, p. 31)

Em Cartografias do desejo, Guattari e Rolnik colocam a perspectiva rizomática como uma nova
articulação, ou seja, como a criação de dispositivos que permitem associações progressivas em torno de
objetivos que conduzem a processos singulares e desdobramentos rizomáticos.

São dispositivos que permitem  criar aberturas e contatos, impossíveis de se realizar no isolamento (quan-

do se está isolado, fica-se desprovido de meios e a tendência, nesse  caso, é dobrar-se sobre si mesmo, para

se proteger). São dispositivos vivos, porque encarnados no próprio campo social, em relações de

complementaridade, de escoramento – enfim, em relações rizomáticas. (Guattari e Rolnik 1986: 125)

A identidade-relação, segundo Glissant, baseia-se no questionamento da legitimidade e da filiação
impostas pela identidade-raiz. Nesse sentido,  os princípios que a definem estão relacionados ao concei-
to de rizoma de Deleuze e Guattari e apontam em direção da construção de um projeto que  leva em
consideração o entrelaçamento, o emaranhado, a trama, a rede de relações rizomáticas que se realiza, se
constrói continuadamente na totalidade-mundo.

L’identité-relation est liée, non pas à une création du monde, mais au vécu conscient et contradictoire

des contacts de cultures; est donnée dans la trame chaotique de la Relation et non pas dans la

violence cachée de la filiation; ne conçoit aucune légitimité comme garante de son droit, mais

circule dans une étendue nouvelle; ne représente pas une terre comme un territoire, d’où on projette

vers d’autres territoires, mais comme un lieu où on “donne-avec” en place de “com-prendre”;

L’identité-relation exulte la pensée de l’errance et de la totalité. (Glissant, 1990:158)

Nesta perspectiva, não se trata de legitimar a unicidade da árvore e suas extensões como modelo
de relação como vimos na idéia de raiz-única, mas sim de entender que esta unicidade faz parte de um
conjunto maior e complexo, ou seja, a totalidade-mundo, a totalidade-terra. Não se trata também de
considerar a seqüência de “árvores” como um retrato do real (um acúmulo de unicidades). Na verdade,
o processo de conhecimento se dá numa perspectiva de reconhecimento de um movimento simultâneo
de valorização e descentralização do Ser para ir ao  encontro do seu Etant.

C’est le rhizome de tous les lieux qui fait totalité, et non pas une uniformité locative où nous irions

nous évaporer. Notre terre, notre part de la Terre, ne la constituons pourtant pas en un territoire

(d’absolu) d’où nous croirons être autorisés à conquérir les lieux du monde. Nous savons bien que

les puissances d’oppression visent de partout et nulle part, qu’elles corrompent en sourdine notre

réel, qu’elles le régissent sans que nous voyions d’où ni comment. Mais du moins leur opposons-

nous déjà l’éclat de la Relation, par quoi nous refusons de réduire un lieu ni de l’élire en Centre clos.

(Glissant, 1997c: 177).
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Rizoma aqui reforça a idéia de pluralidade, de multiplicidade, de movimento, de conexões de
todos os lugares, da totalidade do éclat, da Relação como princípio de uma nova visão de mundo, de uma
totalidade-terra e não do fechamento no território. A recusa à uniformidade,  ao isolamento, à idéia de
um centro-universal, fechado em si mesmo de dominação, hierarquização e subordinação que elimina e
oprime o Outro. Em última instância, a perspectiva do rizoma exige liberdade.

 Um outro aspecto que fundamenta o pensamento em rizoma é a própria complexidade do mundo,
da totalidade-mundo que se manifesta em diferentes âmbitos da vida humana.  Face às novas exigências
tecnológicas, por exemplo, as formas de conhecimento e explicação da realidade passam a determinar a
recusa de certos modelos já existentes.

O conhecer reclama uma nova postura que leve em consideração a complexidade da Relação.
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A literatura como expressão do multilinguismo
em Glissant

Notre pratique ou notre partage des langues passe par tant d’expériences du

quotidien, par tant de contacts fortuits, par tant d’illuminations immédiatement

réduites à un fugitif éclairement. C’est au texte gardé en livre que nous avons le

loisir poétique de confier notre langage, même si nous l’avons forgé dans l’oralité.

Edouard Glissant

A poética glissantiana propõe uma nova maneira de ler e conhecer o mundo, como já mostramos
até o momento. Dos ensaios teóricos, Poétique de la Relation, Introduction à une Poétique du Divers,
Intention Póetique, Traité du Tout-monde e Le discours antillais, o estudo das noções em Glissant per-
mitiu traçar o esboço (les contours) de uma poética, de um pensamento (ou des pensées) que se asseme-
lha a um emaranhado simultâneo de relações que podemos associar à imagem de uma rede. Em cada
texto é possível estabelecer conexões com ensaios, trechos, entrevistas, conferências, nos quais uma ou
outra noção é insistentemente retomada.  É possível dizer que Glissant, ao escrever, enrhizome seu texto
com seus textos, com outros textos e com a totalidade-mundo. É por meio da escrita glissantiana que
podemos ter a experiência do novo, do rizoma, na medida em que Glissant cria uma linguagem própria,
particular para a  construção de sua poética e de seu projeto literário. Assim, é possível entender o que
Glissant quer dizer quando diz : “Je te parle dans ta langue, et c’est dans mon langage que je
t’entends”.(Glissant, 1997c: 122-123)

Glissant discute em seus ensaios  a diferença explícita entre língua e linguagem.

No que se refere à expressão lingüística de um povo, é possível afirmar que a língua que uma
determinada cultura utiliza, seja ela oral ou escrita, explicita as diferentes relações que essa cultura
manifesta nos diversos âmbitos da vida em sociedade.  No campo social, político, econômico, educaci-
onal, cultural a maneira pela qual uma língua é reconhecida e praticada pode expressar relações de
dominação, de fascinação, de multiplicidade, de subversão, de intolerância, de assimilação, enfim, uma
ou mais manifestações  que explicitam a multiplicidade de vínculos que um povo estabelece entre si,
com o outro e  com os outros.

Nas análises glissantianas, o lingüístico aparece sempre imbricado no social, no econômico e no

político. (Damato,1996: 201)

Um dos aspectos levantados por Glissant diz respeito ao reconhecimento “nocivo” do status de
uma língua que se pretende  “universal”, ou seja, como o centro de referência que determinaria o pro-
gresso cultural, tecnológico, científico, literário, enfim, do conjunto das relações em sociedade. Glissant
coloca que esta posição legitimaria uma visão de exclusão de outras línguas, de outras manifestações
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lingüísticas e colocaria o mundo dividido em dois blocos: Vivre un enfermement ou s’ouvrir à l’autre:
c’est l’alternative à laquelle on prétendait réduire tout peuple qui réclamait le droit de parler sa
langue.(Glissant, 1990:117)

Atribuir a uma língua em particular o controle dessas relações significaria legitimar  uma relação
de dominação, ou seja, o reconhecimento da língua do dominador e da língua do dominado, da língua
das elites e da língua do povo, da língua escrita e da língua oral. Estas divisões hierarquizam, excluem,
classificam, uniformizam e vão na direção contrária da  diversidade, do encontro e da convivência com
as diferenças, em última instância, no movimento oposto ao da Relação.

Esta língua “universal” estaria ligada à idéia de filiação a um modelo, de verticalidade, de impo-
sição de valores e, em última instância, da legitimação de um projeto literário que se auto-elege como
único e que exclui outros. É característica das culturas que priorizam e difundem os modelos universais
e adquirem os contornos de uma prática generalizante e dominadora. São as culturas que expressam o
que Glissant denomina de langue véhiculaire, les langues de l’Occident. Compreendida e praticada
dentro de um contexto específico de sua origem, é também difundida para o mundo reforçando univer-
salmente o vínculo com sua matriz original.

Uma língua veicular é considerada e reconhecida como uma língua “universal”, pois ocupa um
lugar centralizado de poder, é um instrumento de opressão e determina as manifestações e as relações de
dominação de uma cultura em relação a outra. Do centro para a periferia, da metrópole para a colônia, a
legitimação dessa língua está associada aos processos de assimilação desenvolvidos na colônia.

Na Martinica, por exemplo, o reconhecimento do francês como a  língua oficial, como a referên-
cia para a distinção entre as classes, para a produção literária e para a escolarização da população são
alguns dos fatores característicos de uma relação na qual a língua do dominador tem como função
estabelecer padrões, referências sobrepondo-se à cultura do dominado.

Il s’agit d’une culture qui a projeté sur le monde (visant à le dominer), il s’agit d’une langue qu’on

a donnée pour universelle (visant à légitimer la tentative de domination).(Glissant, 1990:40)

Segundo Damato, nos países que sofreram um processo de colonização o aprendizado e o ato de
expressar-se  na língua do dominador passa a ser um fator de identificação com o projeto da metrópole
e de ascensão social. No caso da língua francesa na Martinica, aprender o francês está diretamente
relacionado a um reconhecimento social, a uma aproximação com as elites, com a França e, por conse-
guinte, um afastamento da língua crioula, da cultura do país.

Num mundo excessivamente hierarquizado, em que os valores do colonizador estão no alto da

pirâmide, aprender a sua língua passa a ser o canal necessário para a ascensão social, a única

possibilidade de escapar da marginalização econômica. Todos os sonhos de ascensão social de um

jovem, todas as esperanças que nele deposita sua família, implicam necessariamente o

perfeito“domínio” da língua francesa. (Damato,1996: 197)

Glissant assinala que em alguns países a convivência de línguas veiculares com outras línguas
gera um conflito entre dois projetos culturais, como o que ocorre  entre a língua francesa e a língua
crioula. Se de um lado, a língua francesa está relacionada com a língua escrita e identificada como a
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língua da metrópole, a língua oficial, por outro, a língua crioula, a língua oral está relacionada com a
língua do povo, da colônia. Trata-se de uma situação na qual as relações complexas entre uma língua,
uma cultura e  sua situação no mundo devem ser consideradas simultaneamente.(Glissant, 1990: 134).

Nesse sentido, para Glissant não há a necessidade de se opor a língua francesa à crioula mas sim,
de defender  a convivência de línguas e não a eleição de uma língua como referência universal.

La défense des langues, garante du Divers, est par là inséparable du rééquilibre des relations entre

communautés. Comment sortir de l’enfermement, si deux ou trois langues seules continuent de

monopoliser les irréfutables pouvoirs technologiques, leur manipulation, imposés comme unique

voie de salut et dynamisés par leurs effets mêmes? (Glissant, 1990: 122)

Para o autor de Tout-monde, a ênfase está em discutir a equivalência das línguas, sem a necessida-
de de uniformizar ou padronizar as manifestações lingüísticas. A questão a ser desenvolvida é a da
necessidade de se colocar as línguas em presença umas das outras, num processo de rizomatização com
a totalidade-mundo.

La symphonie des langues serait plus belle à vivre que la réduction à un monolinguisme universel,

neutre et standartisé.(Glissant, 1990: 126)

Culturas que em sua origem são marcadas por uma multiplicidade de elementos expressam pro-
cessos complexos e suas manifestações lingüísticas estão relacionadas  às escolhas, às maneiras e às
formas do dizer (les choix du dire) que definem a relação com o outro, a atitude em relação ao mundo.

Nestes casos, esta relação com o mundo é rizomática e é definida por Glissant como multilinguista.

[...] la manière même  de parler sa propre langue, de la parler fermée ou ouverte; de la parler dans

l’ignorance de la présence des autres langues ou dans la prescience que les autres langues existent

et qu’elles nous influencent même sans qu’on le sache. Ce n’est pas une question de science, de

connaissance des langues, c’est une question d’imaginaire des langues. Et, par conséquent, ce n’est

pas une question de juxtaposition des langues, mais de leur mise en réseau.(Glissant, 1995: 91)

Estabelecer uma relação multilingüe com o mundo não está relacionado ao simples ato de falar
várias línguas em um determinado país, mas sim reconhecer a maneira pela qual as línguas se relacio-
nam entre si e expressam essas relações.  Não há, portanto, superioridade de uma língua veicular em
relação à outra.

Nous écrivons en présence de toutes les langues du monde. Nous les partageons sans les connaître,

nous les convions à la langue dont nous usons. La langue n’est plus le miroir d’aucun être. Les

langues sont nos paysages, que la poussée du jour change en nous.(Glissant, 1997c: 85)

Esta relação multilingüe com o mundo está presente nas culturas que Glissant denomina de
compósitas que se expressam por meio de langues composites, isto é, des langues nées de la mise en
contact d’éléments linguistiques absolument hétérogènes les uns par rapport aux autres.(Glissant, 1995:
17). A língua crioula é uma langue composite, cujas origens remontam a diferentes situações culturais
advindas do processo de ocupação da Martinica. É uma língua que expressa a resistência dos escravos
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(du déracinnement des langues africaines), é uma língua oral, falada entre o povo e que tem influências
do francês (de la déviance des parlers provinciaux français).(Glissant, 1990:111)

Segundo Gauvin (1998) o multilinguismo está baseado numa relação de igualdade entre as lín-
guas e supõe que os elementos culturais de uma determinada cultura sejam obrigatoriamente equivalen-
tes em valor, ou seja, de um processo no qual não ocorram preconceitos, hierarquizações e artifícios que
privilegiem uma língua em detrimento de outra.

Além disso, é preciso ressaltar que uma postura multilingüe não pode ser entendida como a justa-
posição de línguas presentes em um determinado contexto, nem o uso de regionalismos.

Il n’est pas une juxtaposition de langues ou un macaronage de textes en langues différentes, ni

même l’usage de créolismes.(Gauvin, 1998: 283)

Ao contrário, o multilinguismo entendido como um  des axes de la Relation, s’oppose à l’universel
généralisant (Glissant, 1997 a: 616) e pressupõe a recusa a um movimento centripète (fechado e voltado
para si mesmo), como diz Glissant, para uma abertura ao outro, considerando sua opacidade, sua com-
plexidade,  sua relação com a totalidade-mundo.

Ecouter l’autre, les autres, c’est élargir la dimension spirituelle de sa propre langue, c’est-à-dire,

la mettre en relation.(Glissant, 1995: 44)

É nesta perspectiva que Glissant discute o que é a linguagem, entendida como une série structurée
et consciente d’attitudes face à (de relations ou de complicités avec, de réactions à l’encontre de) la
langue qu’une collectivité pratique, que cette langue soit maternelle ou ménacée, ou partagée, ou optative,
ou imposée.(Glissant, 1997a: 551-552).

Trata-se de considerar  a linguagem como a expressão singular e múltipla das diferentes maneiras
de definir a relação com o outro, com sua história, com seu espaço, com suas vivências (vécus), ou seja,
uma abertura à Relação.

Considérons la langue française dont la pratique et l’enseignement nous ont réunis ici. Elle est la

langue des Français, j’entends par là qu’elle ne pose, en attraction ou en répulsion, aucun problème

grave au niveau existentiel collectif; elle est la langue naturelle, souvent vécue menacée, des

Québecois ou des Wallons; elle est la langue “partagée” entre les Suisses, j’entends par là qu’ils

l’ont officiellement inscrite dans un commerce légal, apparamment non dramatique, avec l’allemand

et l’italien; elle est la langue optative ou folklorique de quelques communautés, comme par exemple

en Louisiane; elle est la langue historiquement imposée à des peuples sans tradition nationale

antécédente, comme par exemple aux Antilles, ou à tradition millénaire comme en Afrique. S’agit-

il dans tous ces cas de la même langue? Il s’agit de la même langue, mais, à chaque fois, on peut

étudier qu’il se crée un langage différent La langue crée le rapport, le langage crée la différence,

l’un et l’autre aussi précieux. (Glissant, 1997a: 551-552).

Para Glissant, se de um lado, o ser (l’Être) seria considerado como um elemento estático que
tende a se  territorializar e estaria mais relacionado à idéia de uma língua que se fecha sobre si mesma,
em seus valores, códigos lingüísticos e se impõe ao outro, por outro o sendo (l’Étant), desenvolveria um
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movimento,  o encontro com o outro nas diferenças, a partir de uma vivência de língua que se expressa-
ria no  múltiplo, no heterogêneo, na Relação.

Un langage, c’est cela d’abord: la fréquentation insensée de l’organique, des spécifiques d’une

langue et, en même temps, son ouverture sévère à la Relation.(Glissant, 1997c: 86)

É através da literatura que Glissant expressa sua intenção de mostrar a simultaneidade, o entrela-
çamento de noções, a convivência não hierárquica de diferentes aspectos de uma mesma realidade, a
possibilidade de se  construir uma nova forma de conhecimento do mundo.

Je rêve une nouvelle approche de la littérature, une nouvelle appréciation de la littérature, de la

littérature comme découverte du monde, comme  découverte du  Tout-monde.(Glissant, 1995: 68)

Para Glissant cabe ao poeta a tarefa de expressar a complexidade da Relação e, por meio da
comunicação escrita,  de sua linguagem (das formas do dizer) difundir esta poética.

Dessa forma, a função do poeta para o pensamento glissantiano está vinculada simultaneamente
ao uso de uma língua e ao incessante trabalho com a  linguagem, à criação de elos rizomáticos que
alteram as relações  na totalidade-mundo e que serão expressos num movimento contínuo de significa-
ção e re-significação.

Le poète est un bâtisseur du langage. Le poète tâche à enrhizomer son lieu dans la totalité, à

diffuser la totalité dans son lieu: la permanence dans l’instant et inversement, l’ailleurs dans l’ici

et réciproquement. Il ne mène pas le jeu de l’universel, qui ne serait pas manière d’établir la

Relation. Il ne cesse de supposer, depuis le premier mot de son poème: “Je te parle dans ta langue,

et c’est dans mon langage que je t’entends”. (Glissant, 1997c: 122-123)

Escrever para Glissant não significa compartilhar de oposições  de língua relacionadas a escolhas
entre uma produção em crioulo ou em francês mas sim instaurar uma nova ordem na qual é a maneira do
dizer, a linguagem, é  que expressará a Relação.

Une des dérivées premières de mon travail de production en littérature tourne autour d’un tel

souci: je suis d’un pays où se fait le passage d’une littérature orale traditionnelle, à une littérature

écrite. Mon langage tente de se construire à la limite de l’écrire et du parler; de signaler un tel

passage – ce qui est certes bien ardu dans toute approche littéraire.(Glissant, 1997a: 439-440)

Segundo Damato (1996), assegurar que a produção literária de um determinado país seja reconhe-
cida e expresse os movimentos, as transformações, a formação da identidade de um povo não pode estar
relacionado a tentativas folclóricas de se introduzir nos textos diálogos em crioulo. Isto significaria
apenas uma ilustração e não um trabalho efetivo com a linguagem, a maneira pela qual uma determinada
cultura se expressa.

Não se trata de introduzir “folclóricos” diálogos em crioulo no interior de uma narrativa em

língua francesa, mas graças a um intenso trabalho de apropriação da língua francesa, implodi-la,

do seu interior, procurando torná-la capaz de expressar as redundâncias, as aliterações, a intensi-

dade e a riqueza de imagens, o humor um pouco amargo do crioulo.(Damato, 1996: 138)
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Enquanto espaço de expressão de uma realidade, o texto glissantiano deve ser revisitado, relido,
redimensionado, continuadamente, pois todos os elementos em relação  levam a uma reviravolta da
expressão escrita que Glissant  denomina de tremblement de la dynamique de l’écrit.  Do senso comum
de alguns conceitos à ampliação de termos e expressões enquanto noções; de uma lógica linear, caracte-
rística da tradição clássica, a uma desconstrução dos elementos cronológicos e seqüenciais; da noção de
espaço como território à desterritorialização são algumas das manifestações nos textos de Glissant que
expressam a dinâmica, o feixe de relações  de uma determinada cultura.

Chaque langage: sillon, faisceau de rapports par-dessus (et dans) les diverses langues et leurs

obstacles. La poétique n’exige plus l’adéquat de la langue, mais le feu précis du langage. Autrement

dit: je te parle dans ma langue, et c’est dans mon langage que je te comprends. (Glissant, 1995: 52)

O texto literário antilhano reflete a complexidade da realidade a que se refere. É um convite a re-
definir, re-dimensionar, re-pensar essa linguagem própria na qual o lingüístico está presente no social,
na história de seu povo, na tradição da linguagem oral, na re-significação do espaço.

La liberté pour une communauté ne se limiterait pas à récuser une langue, mais s’agrandirait

quelquefois de construire à partir de la langue imposée un libre langage: de créer.(ibid, p. 49-50)



Parte 03

A abordagem hipertextual para a leitura
de textos literários

L’utilisateur de l’hypertexte, lui, pratiquerait plutôt la plongée sous-marine. Il se

met à l’eau, il se faufile entre les récifs et les coraux, il est en chasse.[...] A chaque

mouvement se découvre un nouveau paysage, de nouvelles perspectives, de

nouvelles invitations à poursuivre le voyage.

Jean Clément





1

O  rizoma e o hipertexto : uma
abordagem de leitura

La pensée du rhizome serait au principe de ce que j’appelle une poétique de la

relation, selon laquelle toute identité s’étend dans un rapport à l’Autre.

Edouard Glissant

Inicialmente, é necessário assinalar que algumas condições do contexto atual exigem uma
redefinição das posturas clássicas de análise e compreensão do mundo. O acesso rápido a múltiplas
informações, a convivência desordenada de imagens e estímulos em diferentes meios de comunicação,
os avanços tecnológicos, a internet como meio propício para o estabelecimento de inúmeras e
diversificadas redes de relações e, mais especificamente, a utilização do computador como meio para a
elaboração de diversas atividades no âmbito do ensino, como a compreensão e produção de textos,
possibilitando a navegação e a construção de diferentes percursos de leitura, demandam a criação de
novos  procedimentos e posturas.

Além disso, é preciso considerar que a diversidade de culturas e os contatos que estas estabelecem
entre si criam uma dinâmica complexa, não harmônica, não uniforme, que escaparia ao controle e à
subordinação de regras e padrões até hoje vigentes. A heterogeneidade cultural favoreceria a abertura
para a Relação, ou seja, para o éclatement, como já foi colocado anteriormente.

Um outro aspecto a ser considerado também diz respeito à maneira pela qual o pensamento huma-
no trabalha, ou seja, ele não se desenvolve a partir de uma conexão linear e imediata entre uma unidade
ou segmento e um centro gerador. Ao contrário, há uma tendência de favorecer o desenvolvimento do
pensamento em forma de rede na medida em que inúmeras conexões podem se  ligar a diferentes centros
geradores que, por sua vez, se desdobrariam em outras conexões e assim sucessivamente.

Beaucoup de gens ont un arbre planté dans la tête, mais le cerveau lui-même est une herbe beaucoup

plus qu’un arbre.(Deleuze e Guattari, 1976: 24)

No que se refere à leitura, Glissant (1997c) assinala duas maneiras de ler. Uma delas  seria cons-
tituída por um conjunto de procedimentos inconscientes que, quando ativados, seriam desenvolvidos e
estimulados inconscientemente. Rapidez, quantidade e simultaneidade de informações favoreceriam
esse determinado tipo de leitura e se manifestariam em diversas situações de comunicação.

Une pancarte publicitaire au coin d’une rue, un article de journal, un roman policier, des bribes

d’information sur la course du monde: lecture hachée, précipitée, comme si nous étions dans un

Internet qui nous aurait fourni à toute allure une série étincelante d’informations. (Glissant,

1997c: 172)
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A leitura entendida dessa forma estaria relacionada a uma determinada maneira de reagir a um
conjunto de mensagens em conseqüência do acúmulo de informações, da velocidade com que são veicu-
ladas nos dias de hoje. Esta prática reafirmaria uma tendência a entender que o conhecimento não ocorre
de forma linear, mas sim a partir de um conjunto simultâneo de mensagens complexas e rapidamente
veiculadas que são captadas e compreendidas no dia-a-dia.

Dans le premier cas, nous ne séparons pas nos lectures de nos activités quotidiennes, nous sommes

dans l’Internet incessant de la vie.(ibid, p. 173)

A segunda leitura estaria vinculada a uma postura de reflexão sobre a relação com o mundo, suas
transformações e sobre as conseqüências dessas mudanças  tanto em nível individual quanto coletivo.

Une autre sorte de lecture, que nous pratiquons de manière beaucoup plus réfléchie, quand nous

sommes chez nous, et que nous avons le temps de choisir.(ibid, p. 172)

Glissant desenvolve duas situações que definiriam posturas de leitura e relação com o mundo. O
que é fundamental ressaltar é que se cada uma das maneiras apontadas acima fosse desdobrada e entendida
de forma mais precisa e detalhada, seria possível mais uma vez afirmar que o ato de ler é o ato complexo
envolvendo uma série de pressupostos e competências que já foram  comentados anteriormente.

O que deve ser destacado a partir do pensamento glissantiano nesse momento é o reconhecimento
de uma relação leitor-mundo/mundo-leitor não linear, ou seja, de relações  que se manifestam a partir de
une série de possibles, de uma diversidade de elementos em constantes modificações, que repercutem
em vários âmbitos  e que determinam, por sua vez, novas transformações.

Être sensible à la totalité du monde et à ce qui par elle a surgi dans la modernité. Par exemple, la

connaissance et le désir des autres cultures et des autres civilisations, qui viennent compléter les

nôtres. L’importance des techniques de l’oralité, qui font intrusion dans la pratique de l’écriture.

La présence des langues du monde, qui infléchissent et changent la manière dont chacun utilise sa

propre langue. Un magma de possibles pour l’artiste et pour l’écrivain, où il est exaltant et difficile

de choisir la voie et de maintenir l’effort créateur.(ibid, p. 174)

L’éclatement de cette diversité, como afirma Glissant, é um dos elementos da Relação que se
manifesta contrariamente ao pensamento contínuo, linear e tem como característica o múltiplo, o
imprevisível, o descontínuo, o rizomático.

Les avancées ou les hasardements des sciences, les plongées ou les errances de la création artistique

ne vont certes pas “en continu”. (ibid, p. 218)

 O pensamento rizomático, desenvolvido por Glissant, está relacionado, dessa maneira, a uma con-
cepção de mundo no qual a leitura, a análise, a interpretação e o agir seriam como uma trama, variável e
incessante, a n dimensões e a n conexões, em oposição  a idéia de tronco-raiz desenvolvida anteriormente.

O agir do rizoma (enrhizomer le monde) supõe o desenvolvimento de um pensamento em rede e
nesse sentido, desenham-se diferentes percursos, entrelaçamentos entre diferentes elementos, desloca-
mentos em diferentes direções.
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Trata-se de uma lógica que é contrária à linearidade, ao contínuo e que integra o sujeito (no caso, o
leitor) no processo de atualização de cada um dos elementos acionados na rede, ou seja, não na perspectiva de
um elemento conectado a outro, mas sim de um plural conectado a outros plurais e assim sucessivamente.

Segundo Pierre Lévy (1993) um dos fatores que contribui para que esta dimensão complexa do
pensamento humano seja explicitada em diferentes campos de ação é a repercussão que os avanços
tecnológicos progressivos vêm provocando no campo das novas tecnologias, mais especificamente,
aqueles relacionados à informática. Há uma aceleração de estímulos, de demandas, de ferramentas para
se aprender a conviver com a idéia de rede, de simultaneidade, do que é heterogêneo, múltiplo,
desordenado e como conseqüência, a exigência cada vez maior de um domínio de competências que
correspondam a estas demandas.

Nesse sentido,  as habilidades básicas do homem são captadas por tecnologias cada vez mais
avançadas que favorecem movimentos na direção da elaboração de novas maneiras de ler, pensar, con-
viver e agir no mundo.

Para responder a estes desafios Lévy (1993) afirma que não de trata de exultar o domínio de
técnicas e procedimentos como o meio pelo qual o sujeito analisaria e interpretaria melhor o objeto
analisado, mas sim de reconhecer a existência de recursos que viriam a contribuir para o desenvolvimen-
to de competências visando uma interação e uma autonomia maior do indivíduo. Os recursos existentes
atualmente no campo da informatização, por exemplo, poderiam ser fatores auxiliares para essa compre-
ensão e ação diferenciadas no mundo16.

Vivemos um desses raros momentos em que, a partir de uma nova configuração técnica, quer dizer,

de uma nova relação com o cosmos, um novo estilo de humanidade é inventado. (Lévy, 1993: 17)

No que se refere à comunicação de um modo geral, segundo Lévy, a cada palavra, expressão ou
mensagem formulada se reconhece um processo de ativação de redes de significação incessante no qual
conexões (links) são identificadas e apontam para a possibilidade de se traçar diferentes e inúmeros
percursos. Essas redes são consideradas, no mundo informatizado, como redes de conexões que se mul-
tiplicam progressivamente e se vinculam a “nós”17 que por sua vez, podem determinar um movimento
ininterrupto de novas conexões.

Esse processo é denominado por Lévy de “mundos de significação de hipertextos”18 e acrescenta
que o hipertexto é talvez uma metáfora válida para todas as esferas da realidade em que significações
estejam em jogo.(Lévy, 1993: 25)

En informatique, la notion d’hypertexte représente une façon de relier directement entre elles des

16 Não é objetivo deste capítulo proceder a um levantamento das técnicas, das atividades, dos cursos ou publicações em cd-roms que estão
sendo difundidos via internet e que mostrariam quais as tendências e posturas no campo do ensino/aprendizagem via computador. Essas
práticas, conhecidas na maioria das vezes como propostas de  “ensino e formações a distância”  (cursos de língua, de literatura, de informática,
entre outros) ou ainda publicações em hipertexto refletem as pesquisas e investigações nesse assunto mas são muito específicas.  Não será
feita também a análise de materiais hipertextuais existentes no mercado, sobretudo, no que se refere ao aprendizado de línguas estrangeiras
que utilizam o computador como meio de comunicação, desenvolvimento e  produção  de conhecimentos e cd-roms de literatura. Um estudo
sobre a concepção de ensino/aprendizagem que embasa a elaboração desses materiais, sua amplitude e desdobramentos técnicos relaciona-
dos à informática poderá vir a ser objeto de trabalhos posteriores.
17 Segundo Lévy (1993: 33) “nós” podem ser palavras, páginas, imagens, gráficos ou partes de gráficos, seqüências sonoras, documentos
complexos que podem eles mesmos ser hipertexto.
18 A idéia de hipertexto foi enunciada pela primeira vez por Vannevar Bush em 1945.(Lévy, 1993:  28).



112 Série: Produção Acadêmica Premiada - FFLCH

informations diverses, d’ordre textuel ou non, situées ou non dans un même fichier (ou une même

“page”), à l’aide de liens sous-jacents. Grace à une interface qui fait une large place aux éléments

visuels et intuitifs, telles la couleur et les icons, l’usager d’un hypertexte peut repérer les endroits

d’un document où sont greffées des informations suplémentaires et y accéder directement à l’aide

d’un simple clic de la souris.(Vandendorpe, 1999: 113)

Outros pesquisadores como Lancien (1998) assinalam que o hipertexto pode ser considerado
como uma técnica, pois o leitor tem diante de si, na tela do computador, um texto base a partir do qual é
“convidado”  a estabelecer links (conexões) com outros textos. Estes links são definidos no corpo do
hipertexto, podem ser de natureza diferente e em quantidade variada e elevada.

Uma das características do hipertexto é permitir ao leitor (navegador) que entre em contato de
forma simultânea com diversos documentos.  É possível afirmar que este é  um dos elementos mais
significativos da construção de um hipertexto e cabe ao leitor aprender a “navegar”, a se deslocar
neste espaço.

La technique de l’hypertexte permet de mettre en rapport un premier texte, présent à l’écran, avec

d’autres textes qui sont appelés et apparaissent alors à leur tour sur ce même écran.(Lancien,

1998: 20)

Clément (2001) em Hypertexte de fiction: naissance d’un nouveau genre?19  vai um pouco mais
adiante. A definição de hipertexto para ele pode ser explicitada em dois momentos: primeiramente, o
hipertexto como um conjunto de documentos, relacionados entre si e que o leitor pode ativar de acordo
com o percurso de leitura que quer traçar e, num outro momento, o hipertexto como possibilidade de
criação e produção de textos (hipertexto de ficção, considerado por muitos que já o estudam, como uma
possibilidade de se criar um novo gênero literário).20

Lévy (1993) considera que as referências a hipertexto podem ser variadas e as pesquisas realiza-
das apontam para diversas interpretações de  hipertexto e de modelos de hipertexto. No intuito de carac-
terizar melhor as referências sobre o assunto, propõe uma definição de hipertexto baseada em seis prin-
cípios. Em alguns deles, o paralelo com os princípios do rizoma apontados por Deleuze e Guattari
(1976) é evidente.

O primeiro princípio é denominado  princípio da metamorfose e está relacionado ao caráter não
estático da rede hipertextual, ou seja, não se concebe um hipertexto como um texto fixo na tela para ser
lido, analisado e comentado. O hipertexto pressupõe a mudança, uma constante construção e renegociação,
pois sua extensão, sua composição e seu desenho podem permitir alterações permanentes. Há uma mo-
bilidade tanto em relação aos percursos no interior do próprio hipertexto quanto às possibilidades de
modificações (acréscimos, complementações de informações e links).

Deleuze e Guattari fazem referência ao primeiro princípio do rizoma destacando esta mesma
característica, ou seja, o reconhecimento de um movimento de conexões que vincula o(s) objeto(s)
analisado(s) a outras conexões determinadas de acordo com o contexto analisado.

19 Texto publicado no site http://hypermedia.univ-paris8.fr/jean/articles/allc.htm.e consultado em 2001.
20 A criação do  hipertexto de ficção não será abordada neste trabalho.
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 O segundo princípio, o  princípio da heterogeneidade (o mesmo termo é utilizado para o rizoma)
determina a convivência de diferentes dimensões acionadas no mesmo espaço virtual (memória, sons,
palavras, imagens). Além disso, por meio dos recursos informáticos, o hipertexto pode admitir a integração
de diferentes canais de comunicação como a simultaneidade de interação entre grupos ou pessoas
conectados ao programa. Este princípio coloca a discussão da rede como um espaço aberto, com infini-
tas possibilidades de associações a serem determinadas pelo usuário ou por quem elaborou o programa.

O terceiro princípio está diretamente relacionado ao anterior e é denominado princípio da
multiplicidade, no qual um nó ou conexão pode ser composto por toda uma rede de significação deter-
minando a partir de sua ativação um processo múltiplo de  novas e provavelmente infinitas conexões.

Os itens de informação não são ligados linearmente, como em uma corda por nós, mas cada um

deles, ou  maioria, estende suas conexões em estrela, de modo reticular. Navegar  em um hipertexto

significa portanto desenhar um percurso em uma rede que pode ser tão complicada quanto possí-

vel. Porque cada nó pode, por sua vez, conter uma rede inteira.(Lévy, 1993: 33)

No rizoma, Deleuze e Guattari enfatizam, neste mesmo princípio, a idéia de que não há um per-
curso linear a ser traçado, uma linha reta de um ponto a necessariamente outro, mas sim a visualização
de um conjunto de conexões formando um desenho complexo, uma espécie de trama, de entrelaçamento
de “nós”, como diria Lévy.

A noção de texto estrelar, discutida por Barthes em S/Z (1970), já colocava a necessidade de se
refletir sobre as diferentes entrées du texte, na medida em que se procurava não o considerar como um
conjunto estruturado por blocos rígidos.

O quarto princípio é o princípio da exterioridade que pode ser associado ao princípio da
heterogeneidade na medida em que ambos pressupõem a criação de ligações, “nós” em espaços externos
ao hipertexto inicialmente definido. Nesse sentido,  a mobilidade da organização em rede é aberta e
variável, pois seu crescimento ou diminuição, sua composição e recomposição dependem de fatores
externos. O hipertexto permitiria a abertura para a adição, o acréscimo de novos elementos que podem
variar de acordo com os percursos desenvolvidos e propostos por quem o concebeu.

O quinto princípio é o princípio da topologia. Em seu sentido literal, topologia significa a manei-
ra pela qual a colocação ou disposição das palavras é feita em um determinado espaço. Dessa forma,
esse princípio estaria relacionado ao formato do hipertexto, à sua apresentação na tela e, a partir daí, à
explicitação do movimento que se instalaria por meio da utilização da rede hipertextual que é construída.
A proximidade entre os elementos, definida a partir das conexões propostas, permitiria a ocorrência de
diversos deslocamentos no espaço do hipertexto, sem uma direção previamente definida; as modifica-
ções possíveis poderiam vir a alterar  a primeira rede inicialmente prevista.

Este  princípio pode ser comparado ao princípio da cartografia, o quinto princípio do  rizoma em
Deleuze e Guattari, na medida em que o mapa traz em si a idéia de disposição (de territórios) no espaço
e a visualização de um conjunto potencial de conexões na direção de outros territórios. Os deslocamen-
tos possíveis dariam ao hipertexto a possibilidade de ir e vir sem limites previamente definidos. A prin-
cipal idéia é a de considerar o espaço rizomático, o espaço hipertextual neste caso como, aberto, sem
delimitações rígidas que impediriam esses movimentos em constante construção.
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 O último princípio, é o princípio da mobilidade dos centros, ou seja, a rede não tem um centro,
um núcleo central (um tronco-raiz). É assim definido: a rede traz em si uma ramificação infinita de
pequenas raízes, de rizomas, finas linhas brancas esboçando por um instante um mapa qualquer com
detalhes delicados, e depois correndo para desenhar mais à frente outras paisagens de sentido.(Lévy,
1993: 26)

É possível dizer que estas paisagens de sentido apontam na direção de algo não circunscrito, mas
sim vago, impreciso. A imprecisão, característica do pensamento rizomático em Glissant,  é aqui associ-
ada ao espaço hipertextual na medida em que não se trata de definir contornos rígidos, estabelecer
fronteiras e limites mas sim, apontar os possíveis entrelaçamentos em rede que podem ser assinalados a
partir dessa concepção de mundo (com a totalidade-mundo glissantiana).

Os princípios de hipertexto descritos por Lévy e os princípios do rizoma descritos por Deleuze e
Guattari abordam, portanto, pontos semelhantes na medida em que cada um leva em consideração uma
realidade não apreendida imediatamente por meio de um esquema de análise e interpretação. Ao contrá-
rio, trata-se de um conjunto complexo compreendido a partir da imagem de uma rede que se estende em
múltiplas conexões.

De um modo geral é possível afirmar que, no caso da leitura de um texto (em ambiente virtual ou
não), por exemplo, o ponto de partida inicial do ato de ler ocorreria por meio do reconhecimento de
unidades de sentido ou “nós” (palavras, expressões, informações históricas, culturais, etc) que ativados
deveriam acionar conexões, vínculos, em última instância,  uma série de elementos que formariam a
trama, a rede hipertextual de relações. Os percursos possíveis seriam traçados a partir dos movimentos,
dos deslocamentos, do éclatement de elementos que se identificariam no texto, possibilitando, dessa
maneira, que a leitura pudesse ocorrer de forma  não linear, estrelada, portanto,rizomática.

A perspectiva do hipertexto contribuiria, dessa forma, para o desenvolvimento de uma reflexão
que apontaria novos procedimentos de leitura, contrários à postura de desvendamento, de revelação do
único sentido do texto (própria de uma visão mais tradicional). Além disso, o hipertexto propiciaria,
também, reflexões sobre as diferentes maneiras de se iniciar uma leitura, ou seja, a reflexão sobre os
diferentes percursos que sinalizariam as etapas de análise e interpretação não “amarradas” em esquemas
pré-definidos, mas participantes de um espaço múltiplo de significações.

O hipertexto, do ponto de vista do leitor, permitiria o exercício de uma prática de leitura muito
mais ativa, implicando-o no processo de construção de sentido(s).

Os leitores podem não apenas modificar as ligações mas igualmente acrescentar ou modificar nós

(textos, imagens, etc), conectar um hiperdocumento a outro e fazer assim de dois hipertextos sepa-

rados um único documento, ou traçar ligações hipertextuais entre uma série de documentos.(Lévy,

1998:45-46)

Ao longo deste estudo foi enfatizado que o ato de ler, principalmente do texto literário, se dá a
partir da construção de sentido(s) do texto, portanto, de um processo. Nesse sentido, conectar dados
entre si, criar trajetos, favorecer deslocamentos do texto inicial para outros, registrar os desenhos
hipertextuais que se formam, modificar e criar novas conexões são procedimentos que têm como pressu-
posto uma formação em leitura que integre a reflexão sobre competências hipertextuais.
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A interpretação, isto é, a produção de sentido, doravante não remete mais exclusivamente à

interioridade de uma intenção, nem a hierarquias de significação esotéricas, mas antes à apropri-

ação sempre singular de um navegador ou de um surfista. O sentido emerge de efeitos de pertinência

locais, surge na intersecção de um plano semiótico desterritorializado e de uma trajetória de eficá-

cia e prazer. Não me interesso mais pelo que pensou um autor inencontrável, peço ao texto para me

fazer pensar, aqui e agora. (ibid, p. 49)

A mobilidade que se exige diante de um hipertexto não está relacionada somente a habilidades
informáticas. Insere-se no âmbito de uma nova maneira de ler que é contrária  ao procedimento mais
linear de se passar de uma palavra a outra ou de uma página a outra.

Não se trata de considerar aqui o conceito de hipertexto como uma técnica a ser aplicada que
pressupõe o desenvolvimento de etapas seqüenciais para ser bem sucedida. Entendido assim, poderia
significar um retrocesso a procedimentos de leitura tradicionais de concepção linear, ou seja, voltados
à definição e aplicação de listas de procedimentos, de modelos, de esquemas de leitura e de produção
de textos.

O espaço que se constrói é suficientemente aberto para  não “calcificar”  novas leituras e procedimentos.

L’ordinateur apparaït par ailleurs comme un instrument privilégié pour qui veut “suivre” tout

Ensemble dont les variants se multiplient en vertige. Il sert à suggérer le stable dans l’instable.

(Glissant, 1990: 98-99)

Na verdade, o hipertexto como ferramenta, como meio para se produzir textos é, neste trabalho,
menos importante do que os princípios que o fundamentam na medida em que a contribuição do concei-
to permite a possibilidade de uma reflexão sobre os caminhos diversos de uma nova  postura de leitura,
de uma leitura em construção, em  rede, em rizoma, o que determinaria uma nova relação texto-leitor-
leitor-texto.

Carteiros do texto, viajamos de uma margem à outra do espaço do sentido valendo-nos de um

sistema de endereçamento e de indicações que o autor, o editor, o tipógrafo balisaram. Mas pode-

mos desobedecer as instruções, tomar caminhos transversais, produzir dobras interditas, estabele-

cer redes secretas, clandestinas, fazer emergir outras geografias semânticas. (Lévy, 1998: 36)

Segundo Clément (2001), o objetivo fundamental é o de refonder le pacte de lecture sur de nouvelles
bases e o papel do leitor passa a ser ativo, definido como o  construtor dos percursos de leitura possíveis.

Discutindo a questão da multiplicidade de leituras, Clément em Hypertexte et complexité,  (2000)
reafirma que a leitura hipertextual de um texto deve pressupor sua inserção em um conjunto complexo
de relações, tanto no que se refere a outros textos (um texto-principal, como é denominado, pode estabe-
lecer ligações com textos-satélites),  como internamente a ele, por meio das redes semânticas que forem
ativadas, através de termos, expressões, imagens, ou ainda, outros textos.

O que é fundamental ressaltar a partir do que foi assinalado até o momento é que  o leitor é

chamado a integrar esse processo e, portanto, tende a desenvolver uma postura mais ativa tanto no

que se refere à sua formação enquanto leitor como no desenvolvimento e ativação de diferentes



116 Série: Produção Acadêmica Premiada - FFLCH

competências. É chamado, assim, a integrar  seu conhecimento cultural, social, político, ou seja,

seus conhecimentos pré-adquiridos, na busca de percursos que o levem à explicitação de seus

percursos de leitura, suas primeiras análises e suas interpretações. É possível afirmar que o leitor

cria com o texto um conjunto de interfaces, ou seja, de aproximações variadas, múltiplas e comple-

xas que antes, numa postura mais passiva, não ocorreriam.

Esses procedimentos são  vistos como não lineares e, nessa medida,  “não ordenados” (pressu-
põem diferentes direções), pois cada elemento ativado pode ser portador de um ou mais sentidos e pode
estabelecer rizoma em relação a outros elementos, constituindo-se, assim, um processo de vai-e-vem
múltiplo e incessante. O registro de todas as etapas percorridas garante a especificidade e a legitimidade
da leitura que foi realizada por aquele leitor, em particular, que justifica seu(s) percurso(s) pelos vestígi-
os, pelas marcas, do processo de construção da(s) leitura(s) que realizou.

L’hypertexte apparaît comme l’aboutissement d’un processus de complexification croissante de

notre rapport à l’écriture et au savoir. Cette complexification trouve son expression dans deux

caractéristiques essentielles. D’abord, l’hypertexte est constitué d’un ensemble non structuré a

priori d’éléments (les noeuds) qui, étant reliés les uns aux autres, forment système: toute action sur

un des éléments reconfigure la totalité. Ensuite, chaque activation de l’hypertexte par un utilisateur

détermine un parcours singulier et provoque une structuration provisoire de l’ensemble. (Clément,

2000: 50)

A possibilidade de se realizar uma simultaneidade de leituras ocorreria a partir da ativação de
termos, expressões, informações históricas, culturais, entre outros, identificados no texto. Esta caracte-
rística é denominada por Lancien (1998: 27) de multireferência intra e intertextual. Acrescenta a ela uma
outra, a multireferência contextual, que possibilita a associação de diferentes informações  do sujeito
com diferentes aspectos que possam  estar diretamente relacionados a sua compreensão.  Rompe-se,
assim, com a tendência à legitimação da leitura correta e única. As anotações e os movimentos de ir e vir
de uma passagem a outras, os deslocamentos no texto iriam do olhar minucioso à expressão da lingua-
gem, do significado denotativo de um termo, de uma  temática identificada, de um aspecto cultural ou
histórico em destaque a outros movimentos e aspectos inter e extra-texto.

O processo de construção de sentido(s) passaria a ser verdadeiramente vivido, construído e traça-
do pelo leitor e sua autonomia em face ao texto e em relação às diferentes leituras que pode propor
cresceria consideravelmente.

Segundo Pietraróia (2001: 58), a leitura hipertextual pressupõe a definição e o registro dos percur-
sos realizados, a busca e a organização de todas as informações e relações advindas desse processo
levando os leitores/alunos a tornarem-se  lecteurs-chercheurs.

A leitura sob esta perspectiva exigiria a adoção de novas posturas relacionadas ao ensino/aprendi-
zagem da leitura em um modo geral, na medida em que não haveria mais a adoção de uma seqüência
“lógica” de fatos e acontecimentos que se perfilariam diante do leitor e que “facilitariam” (direcionariam)
sua análise e interpretação.

O estudo de cada signo lingüístico, de cada imagem, de cada tema escolhido, de cada relação
estabelecida pode ser considerado rizomórfico, pois os elementos serão conectados entre si e cada um
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por sua vez a outros  explicitados  no próprio texto e fora dele. É possível nomear esse movimento,
segundo o termo utilizado por Clément, de  “anotação dinâmica”  que explicita a relação ativa entre
leitor/texto/texto/leitor, pois todos os caminhos ficam explicitados e justificados.

 Em um processo de ensino/aprendizagem fundamentado nesta postura, o papel do professor pas-
sa a ser o de facilitador dessa formação, assumindo uma postura na qual a explicitação, a nomeação das
etapas percorridas pelo aluno ocorreriam, progressiva e paralelamente, ao  desenvolvimento de seus
percursos. Reforçar-se-ia assim, no aluno, sua autonomia e o desenvolvimento de novas competências
de leitura específicas desse contexto.

Du côté de l’enseignant, cela passe par la conscience claire des déterminations diverses qui cadrent

le contrat de lecture et par la recherche de situations pédagogiques où la lecture soit révélée, au

sens photographique du terme. Faire apparaître les “traces” de la lecture, habituer chaque lecteur

à se situer, à situer ses comportements de lecture, c’est-à-dire à comprendre ce qui se passe quand

il lit et quelle légitimité a chaque lecture, relèvent de stratégies qui constituent aussi l’objet de notre

recherche.( Poletti, 1995: 89)

Referindo-se ao hipertexto como um procedimento que articula, integra e conecta diferentes as-
pectos do texto, Lévy  afirma: É bem conhecido o papel fundamental do envolvimento pessoal do aluno
no processo de aprendizagem. Quanto mais ativamente uma pessoa participar da aquisição de um
conhecimento, mais ela irá integrar e reter aquilo que aprender. Ora, o hipertexto, graças a sua dimen-
são reticular ou não linear, favorece uma atitude exploratória, ou mesmo lúdica, face ao material a ser
assimilado.(1993:40)

Ensinar a ler na perspectiva de uma rede hipertextual significaria, portanto segundo Pietraróia
(2001) motivar e implicar o leitor em seu processo de aprendizado da leitura nesse espaço.

Il faut que l’enseignant sache non seulement motiver le lecteur pour le travail avec le réseau, mais

aussi lui apprendre à definir des objectifs et à accomplir des tâches de lecture qui l’aideront dans

sa navigation et ses recherches (Pietraróia, 2001: 58)
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Leituras hipertextuais de textos literários

Ao ritmo regular da página se sucede o movimento perpétuo de dobramento e

desdobramento de um texto caleidoscópico.

Pierre Lévy

Como já foi dito anteriormente neste trabalho, o termo hipertexto pode ser entendido de diversas
maneiras e os trabalhos desenvolvidos sobre o tema tendem a buscar inicialmente, como uma de suas
referências centrais a definição de hipertexto nos limites colocados pela informática, seja do ponto de
vista de quem os concebe, seja do ponto de vista de quem os utiliza.

Nesse sentido, a partir dos princípios apresentados no capítulo precedente, é possível enumerar
características gerais que qualificam o hipertexto como um conjunto de documentos (textos)  não linear,
interativo,  aberto, estrelar, multiconectado, multicomunicativo, multisensorial, ou seja, diversos canais
de comunicação que justapõem o escrito, o oral, o audio, o visual, enfim,  um espaço virtual que pode ser
construído e modificado a todo o momento.

Esse espaço plural pode ser imaginado tendo como ponto de referência inicial um texto, uma
imagem ou um conjunto de textos sobre o qual o hipertexto será construído.

Assim, os diversos formatos de hipertexto variariam de acordo com os objetivos a serem desen-
volvidos, como por exemplo, no caso de hipertextos criados para serem utilizados como ferramentas
auxiliares no ensino de línguas ou literatura, ou ainda, como hiperdocumentos para consultas técnicas,
temáticas e leituras interativas entre grupos.

Vandendorpe (1999) coloca que a noção de hipertexto também assume diversos sentidos e pontos
de vista no que se refere à literatura:

Pour Gérard Genette, l’hypertexte désigne “tout texte dérivé d’un texte antérieur par transformation

simple […] ou par transformation indirecte”(1982, p. 14). Dans ce sens-là, Ulysse, de James Joyce,

serait un hypertexte de l’Odyssée d’Homère. En fait, la notion aujourd’hui courante d’hypertexte,

telle qu’elle nous vient de l’informatique et de l’utilisation du Web, se rapprocherait davantage de

celle d’ “intertexte” proposé d’abord par Julia Kristeva et redéfinie par Michel Riffaterre comme

étant “la perception, par le lecteur, de rapports entre une oeuvre et d’autres qui l’ont précédée ou

suivie”. Mais il n’y a pas encore coïncidence, vu que l’intertexte, dans ce sens, est un fait de lecture,

alors que l’hypertexte dont nous parlons ici est un construit informatique de liens et de textes, ces

derniers correspondant à des fichiers ou à des parties de fichiers susceptibles d’être affichés dans

des fenêtres de dimensions variables.(Vandendorpe, 1999: 113-114)

Se, de um lado, o hipertexto pode ser entendido como um “produto informático” que permite
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diversas conexões a textos associados uns aos outros numa perspectiva de leitura simultânea e intertextual,
por outro lado, ele pode ser concebido como uma maneira de ampliar as possibilidades de leituras, de
entradas no texto pelos próprios princípios que fundamentam sua criação.

A idealização de um hipertexto no âmbito da leitura de textos literários pode admitir também
diferentes concepções na medida em que pode, ao mesmo tempo, reforçar práticas de leitura que favore-
çam a descoberta da pluralidade de sentidos de um texto como pode restringir o espaço de “navegação”
do leitor, quando aquele que o idealizou define, indica e sugere um determinado formato e os  percursos
a serem seguidos.

Partindo da noção de hipertexto como um documento que integra diferentes textos, Vandendorpe
aponta as possíveis e múltiplas alternativas de movimentação no espaço hipertextual e suas conseqüên-
cias tanto para o leitor quanto para o autor do hipertexto que serão consideradas aqui como os caminhos
para a leitura em geral e, mais especificamente para a leitura de textos literários.

Cada uma das alternativas sugeridas pode ser entendida  como uma competência hipertextual na
medida em que o leitor é chamado a utilizá-la dentro do espaço do hipertexto.

Assim, como primeira alternativa de navegação ou como primeira competência hipertextual,
Vandendorpe (1999) coloca a questão da escolha, da seleção: o aprender a selecionar uma determinada
informação que se quer obter num espaço multiinterativo.

Sélection - le cas le plus simple de sélection est celui où le lecteur choisit dans une liste ou détermine

par une entrée au clavier le bloc d’information qu’il est intéressé à lire.(Vandendorpe, 1999: 116)

Neste caso, o leitor tem um objetivo e é motivado a buscar a informação dentro do espaço
hipertextual. Sua busca pode ser facilmente mapeada se o formato do hipertexto sinalizar os caminhos a
serem seguidos. É o caso de consultas a dicionários e catálogos.

No caso de outros documentos, textos de ficção, por exemplo, o formato do hipertexto pode
indicar os diversos rumos em relação ao desenvolvimento de uma determinada história21. O leitor ativa-
ria os hypermots dénotés par une couleur particulière et sur lesquels l’usager est invité à cliquer pour
explorer le contenu qu’ils recouvrent.[...] De même, dans le domaine de l’essai, on pourrait imaginer
que chaque bloc de texte serait suivi d’un certain nombre d’icônes, dont chacune correspondrait à une
suite textuelle possible en fonction des réactions attendues de la part du lecteur, dans la mesure où
l’auteur est à même de les prévoir. Après avoir lu un segment donné, le lecteur pourrait sélectionner la
“suite” la plus pertinente, eu égard à sa configuration mentale du moment. (ibid, p. 116)

Esta alternativa parece responder ao princípio da multiplicidade de percursos e, conseqüentemen-
te, de leituras numa rede hipertextual, pois ao ativar um hypermot, o leitor visualizaria as conexões, as
alternativas de navegação previamente imaginadas no hipertexto.  Suas escolhas podem ser registradas
em um espaço específico do hipertexto para serem avaliadas posteriormente e, se necessário, alterá-las.

21 Alguns livros de ficção para leitura em francês língua estrangeira foram concebidos dessa forma. O leitor lê um determinado capítulo a
ao final deste encontra uma mensagem “se quiser seguir o caminho do personagem X vá à página Y, caso contrário vá à página Z e assim
por diante.
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Um dos problemas que podem ser apontados nessa etapa diz respeito à relativa diretividade do
processo, ou seja, um programa hipertextual por mais “aberto” que possa ser engendraria um conjunto
determinado de seqüências (previstas por quem o elaborou) não tão infinito quanto se imaginaria, favo-
recendo uma  ilusão de liberdade do leitor em relação ao(s) seu(s) plano(s) de leitura.

En fait, il faut renoncer à l’idée que les choix puissent être ouverts à chaque niveau, sans quoi leur

multiplication entraînerait le lecteur dans une dérive inexorable, tout en forçant l’auteur à explorer

rigoureusement toutes les possibilités logiques à chaque point de son argumentation. D’ailleurs, la

liberté apparente donnée ainsi au lecteur ne fait que renforcer la position souveraine de l’auteur,

qui apparaît comme le maître de tous les dénouements possibles.(ibid, p. 117)

Este “limite” do espaço hipertextual estaria relacionado, portanto, às indicações de percursos
propostas na rede. No entanto, é preciso salientar que, dependendo do formato e do tamanho do hipertexto,
os “nós” ativados e suas variadas conexões permitiriam ao aluno/leitor possibilidades maiores de nave-
gação  e interação. Isto estaria diretamente relacionado aos objetivos definidos quando da construção de
hipertextos, que incluiriam ou não propostas de ensino/aprendizagem que favoreceriam um maior ou
menor grau de autonomia do aluno/leitor.

[...] a constituição de hipertextos gigantes supõe um minucioso trabalho de organização, de sele-

ção, de contextualização, de acompanhamento e de orientação do usuário, e isto em função de

públicos bastante diversos.(Lévy, 1993: 30)

Se esta mesma competência, selecionar, for entendida como uma competência fundamental para
o desenvolvimento da leitura de um texto literário, a pergunta inicial a ser formulada é a seguinte: por
onde começar a seleção de hypermots? O hipertexto já sinalizaria os hypermots ou seria de responsabi-
lidade do  leitor fazê-lo?

Se a definição de hypermots em um hipertexto de textos literários fosse feita previamente, uma
série de possibilidades de seqüências de leituras seria sugerida e o leitor “escolheria” quais caminhos
seguir. A tendência seria direcionar os percursos segundo a ótica daquele que o concebeu não estimulan-
do outros percursos, outros registros não previstos. A conseqüência mais imediata dessa postura estaria
relacionada a uma ênfase no papel do autor do hipertexto, na medida em que este seria o controlador
desse  processo, como já foi ressaltado anteriormente.

Considerando a pluralidade de sentidos característica do texto literário, um hipertexto em literatu-
ra admitiria como uma de suas etapas, o desenvolvimento de uma leitura voltada, num primeiro momen-
to, para a seleção de “nós” ou hypermots a partir de orientações, elaboradas pelos criadores do hipertexto
(ou pelos professores que viessem a trabalhar com esse tipo de material)  que reforçassem o  papel do
leitor  de lecteur-chercheur. O leitor, neste caso, não faria um trabalho de ativar hypermots já seleciona-
dos, mas elegeria seus hypermots a partir de uma primeira abordagem do texto a ser lido.

Considerando os recursos informáticos, o desafio maior seria não delimitar e direcionar a leitura
na tela, mas deixar o espaço de ação e construção do leitor o máximo possível em aberto.

Na verdade, reforçar-se-ia, dessa forma,  o princípio da mobilidade hipertextual enquanto proce-
dimento metodológico e não como uma etapa a ser executada num programa de computador.
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O trabalho no desenvolvimento da competência selecionar estaria voltado a alternativas dentro
do espaço virtual de inserção de novos percursos de leitura a partir da ativação de palavras indicadas por
cada leitor. Este processo desencadearia a construção de pré-hipertextos que seriam incorporados ao
hipertexto inicial como uma alternativa visando favorecer a responsabilidade do aluno em relação à(s)
sua(s) leitura(s).

Refletindo sobre o processo de ensino/aprendizagem do aluno/leitor, estas possibilidades estimu-
lariam uma formação mais autônoma, pois se pressupõe que as tentativas e os diversos caminhos de
leitura apontados partiriam de um trabalho rente ao texto de definição de relações entre  elementos.  Há,
de alguma forma, o favorecimento de novos hábitos de leitura  que teriam como pressuposto a apropri-
ação de um processo, da justificativa de um ou mais percursos e de uma autonomia crescente em face de
sua formação enquanto leitor, na medida em que não se vincularia ao percurso do professor que deveria,
é claro, estar disposto a abdicar de sua função de “preceptor”.

Na elaboração de um comentário literário de um texto, por exemplo, o leitor percorreria o texto com
um olhar rápido de busca, de observação, de investigação, procurando selecionar hypermots que o vincu-
lem, que o conectem  ao texto. Nesse momento, fatores como sua formação intelectual, seu conhecimento
da língua, sua experiência enquanto leitor de textos literários, sua prática de análise e interpretação são
alguns dos aspectos que entrariam em cena.  Assim, este leitor é estimulado a registrar, a identificar nós,
unidades de sentido no texto, a associar termos entre si, a eleger  tema (ou temas) abordados no texto, a
anotar termos lingüísticos específicos ou que se referem uns aos outros, a observar perfil (ou perfis) de
personagens que serão elaboradas progressivamente, enfim, possibilidades de “entradas” no texto.  A aná-
lise e a interpretação são etapas posteriores que se constroem a partir das relações entre os diferentes
elementos e serão realizadas sobretudo, pela demonstração de como esses elementos escolhidos aparecem
e se articulam no texto, o que significaria  uma preocupação com o  “fazer literário” do próprio texto.

Uma das contribuições principais dessa prática de leitura é o rompimento com a linearidade do
ponto de vista do tempo, ou seja, um aspecto identificado num texto não deve ser necessariamente
relacionado a elementos que o antecederam no tempo, como freqüentemente podia ser observado em
explicações de texto apoiadas nas categorias clássicas de tempo e  espaço . As inter-relações, as cone-
xões vão depender da seleção, das escolhas feitas pelo próprio leitor, podendo-se prever conexões em
direção a outros textos situados cronologicamente em diferentes épocas ou a fragmentos que não preci-
sariam estar necessariamente relacionados uns com os outros ou ainda a outros aspectos que pudessem
surgir  da própria leitura e que seriam apontados pelo leitor.

Nesse sentido, a leitura desenvolvida em um hipertexto possibilitaria a definição de um conjunto
de atividades, como por exemplo, o registro dos “vestígios” de leitura deixados pelo leitor a partir dos
diferentes percursos que adotasse. A lógica da linearidade, o acúmulo de informações e a busca da
leitura correta e verdadeira do texto dariam lugar a uma atitude de leitura/pesquisa que iria se construir
na direção do pensamento rizomático.

L’hypertexte est non linéaire. Je peux passer des liens proposés, revenir en arrière, trouver d’autres

parcours, d’autres cheminements. Résolument rhizomatique, il rompt avec nos habitudes

encyclopédiques.(Robin, 2000: 7)

Associar é uma outra competência que está diretamente relacionada à anterior, selecionar. Na
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medida em que o leitor escolhe, seleciona os hypermots dentro do hipertexto, desencadeia procedimen-
tos de associação, ou seja, a cada elemento escolhido no texto, vários outros podem ser configurados.
Essas associações podem estar  indicadas no próprio documento (hipertexto) ou podem ser formuladas
pelo leitor que registraria suas anotações em um espaço específico.

No que se refere à configuração do hipertexto, isso pode ocorrer a partir de uma série de blocos de
informação (textos, imagens, músicas, etc) que estejam disponíveis. Estas primeiras associações indica-
riam as “conexões potenciais” do documento hipertextual e poderiam desencadear um processo rizomático
de conexões, ou seja, de um texto principal surgiriam textes –satellites (Clément, 2000) que por sua vez
seriam associados a outros textos e configurariam a complexidade da rede.

Le lecteur choisit l’élément qu’il veut consulter, mais peut également naviguer entre les blocs

d’information en se laissant guider par les associations d’idées qui surgissent au fil de sa navigation

et des liens qui lui sont proposés.(Vandendorpe, 1999: 177).

Nesta situação, o leitor teria a possibilidade de trabalhar simultaneamente com diversos docu-
mentos (ou diversos textos literários) e poderia acrescentar comentários e explicações aos hypermots ou
notas sobre os textes-satellites à sua disposição.

A experiência de leitura no espaço hipertextual determinaria uma postura de formação de novas
competências que iriam na direção do desenvolvimento de um leitor capaz de selecionar, associar, rela-
cionar, deslocar, inferir, alterar, avaliar e reavaliar seu processo de leitura. Essas competências poderi-
am, efetivamente, constituir o resultado de um conjunto de estratégias de leitura aplicadas no hipertexto.

A simultaneidade do desenvolvimento dessas estratégias é uma das características desse tipo de
trabalho e romperia com práticas tradicionais que valorizaram a linearidade, cuja característica principal
era considerar que a leitura seria um ato seqüencial cuja compreensão e progressão só se realizariam
passo a passo, ou seja,  de uma palavra a outra, de uma página a outra do livro, de um capítulo a outro e
assim sucessivamente até o final.

A partir das reflexões desenvolvidas até o momento neste capítulo, é possível afirmar que a leitura
de um texto literário em hipertexto poderia ser considerada como uma leitura programada? Sim e não.

No que se refere ao seu aspecto programado é possível afirmar que do ponto de vista dos
autores de um hipertexto poderia haver uma tendência  a dirigir e a impor ao leitor um determinado
tipo de percurso ou mesmo percursos. A natureza da formatação do hipertexto já definiria os
hypermots, os “nós”, as conexões e caberia ao leitor “navegar” dentro de um espaço previamente
imaginado e constituído.

Cette possibilité de contrôle qu’offre l’hypertexte, qui renoue avec des situations archaïques, n’est

pas toujours estimée à sa juste mesure par les théoriciens, dont beaucoup se sont plu à présenter

l’hypertexte sous ses seuls aspects positifs, comme une libération, pour le lecteur, de la domination

sous laquelle il était tenu.(ibid, 185)

Mas, contrariamente à idéia de total diretividade da leitura, o espaço hipertextual é compreendido
como um espaço muldimensional na medida em que pode ser construído de forma a interagir com o
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leitor em diversos planos, deixando “em aberto” possibilidades (percursos) de leituras e entradas no
texto que favoreceriam a  autonomia do leitor. Sua mobilidade neste espaço asseguraria o seu “direito”
de traçar um percurso particular, de registrá-lo, de avaliá-lo e, da parte, do professor, a possibilidade de
incentivar  constantes reflexões sobre o processo que o aluno/leitor realizou e o desenvolvimento de
competências de leitura.

Vandendorpe (1999) afirma que o leitor de um hipertexto tem “direitos”  assegurados em seu
processo de leitura (de ensino/aprendizagem).

[...] Le droit d’entrer dans un texte au point où on le désire; le droit de lire à la suite les diverses

unités consacrées à un même sujet; le droit de retrouver facilement un passage lu antérieuremet et

de le relire; le droit d’annoter les pages lues.(Vandendorpe, 1999: 186)

A leitura de um hipertexto torna possível tanto o desenvolvimento de um plano interativo entre
leitor-texto quanto do leitor com outros textos, autores, documentos e até mesmo, de  outros leitores.

Lancien (1998) se refere a esta característica do hipertexto como sendo multireferencial e assinala
que ela se manifesta no nível inter e intratextual e no nível contextual.

O primeiro nível estaria relacionado tanto ao agenciamento de elementos internos ao próprio
texto quanto àqueles que se vinculam externamente a ele. Esta abertura para “fora do texto” permitiria a
associação de diferentes áreas de conhecimento e expressão (música, artes plásticas, etc) com o hipertexto.
Os elementos selecionados estariam colocados à disposição do leitor na rede e não seriam classificados
em termos de prioridade de forma a possibilitar a navegação partindo de diferentes pontos.

O nível contextual se definiria como aquele que cria na rede associações que venham a contribuir
com a leitura e compreensão do texto. São informações de ordens diversas, históricas, políticas, cultu-
rais, enfim, todas aquelas que forem indicadas no hipertexto.

La multiréférentialité contextuelle permet de son côté de mettre en rapport un sujet donné avec tous

les éléments qui, dans un contexte proche ou plus lointain, peuvent aider à mieux le

comprendre.(Lancien, 1998: 27)

  No que se refere à leitura hipertextual de textos literários, os dois níveis mencionados se mani-
festariam a partir da ativação de  hypermots definidos pelo autor do hipertexto. No espaço virtual,
poderia se prever também a ativação de hypermots selecionados pelo leitor que indicaria novos percur-
sos e buscas na própria rede.
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 Uma leitura hipertextual de Glissant : reflexões sobre
novos caminhos para o ensino da literatura

Tous les livres de Glissant se font signe, font relation, débordent l’un vers l’autre,

s’entrechoquent aussi dans des puissants ressacs.

Jean-Louis Joubert

Uma das características do texto glissantiano, como foi mostrado na segunda parte deste trabalho,
é a sua não-linearidade.  A uma determinada noção teórica, por exemplo, imbricam-se e relacionam-se
outras noções, imagens poéticas, narrativas, fatos, depoimentos, que se conectam a outros textos, a
fragmentos de histórias de personagens presentes em seus romances, a outras relações, a outros espaços,
a outras paisagens, enfim, a uma multiplicidade de elementos que permitem considerar o conjunto de
sua obra como uma rede,  um rizoma.

É possível dizer que há uma explicitação nos seus textos de um “fazer literário” onde diferentes
elementos que se vinculam uns aos outros criam uma trama de relações complexa e descontínua. A
noção de crioulização está relacionada às noções de caos-mundo e opacidade que, por sua vez, estão
vinculadas à noção de identidade-rizoma e archipelização do mundo e assim sucessivamente, num mo-
vimento de ir e vir incessante. Entender a perspectiva da Relação proposta por Glissant significa estar
em contato com esta trama múltipla  e  “desordenada”, em outras palavras com a totalidade-mundo.

Les mots qui s’imposent au lecteur qui se familiarise avec l’oeuvre d’Edouard Glissant sont

précisement ceux qui articulent la réfléxion de l’écrivain: diversité, relation, métissage,

créolisation..... Parmi tous ces mots, il en est un qui semble particulièrement en accord avec le

projet de l’oeuvre: c’est le mot “archipel”. Une “oeuvre en archipel” : telle est bien l’image que

donne le rassemblement des écrits de Glissant.(Joubert, 1998: 317)

A leitura de sua obra, do conjunto de seus textos, segundo a imagem do “archipel”, remete a duas
idéias: a primeira, a de um conjunto de ilhas (textos) que mantém sua independência, ou seja, sua singu-
laridade, seu “isolamento” em relação ao todo e pode ser considerado enquanto ilha-texto;  a segunda,
está relacionada aos vínculos, às ligações, à abertura de cada ilha-texto com a totalidade-mundo (texto-
archipel-éclaté).

Estas duas características reunidas explicitam o éclatement de uma escrita que reconhece, ao mesmo
tempo, a particularidade de uma realidade e a  implicação do Outro, dos Outros, num processo ininterrupto
de encontros, de reencontros, de entrelaçamentos, de transformações e de relações imprevisíveis.

Paradoxe de cette oeuvre donc, qui s´organise dans la continuité d´un cycle par la pemanence du

retour (des personnages, des thèmes, des images, des mots), et qui se découpe dans l´abrupt des
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discontinuités. Oui, l´image de l´archipel est bien celle qui permet le mieux d´en donner une

ressemblance. Chaque île-texte est voisine et proche de ses soeurs, et en même temps irréductible

dans sa singularité.(ibid, p. 318)

Trata-se, assim, de uma escrita que se constrói de forma descontínua, não linear, que é transgressora
da ordem na medida em que não pretende legitimar um padrão, uma referência única mas sim, fazer
emergir a diversidade e pluralidade de elementos presentes no real, em particular, a realidade oculta das
culturas dominadas.

Em seus ensaios, de forma bastante específica, Glissant não separa o discurso teórico do poético
e cada passagem abre caminhos para relações com outros textos. Esta trama, este emaranhado de rela-
ções que representa sua escrita cria um  movimento de leitura que impregna o leitor que se “habitua” a
ler do começo para o fim, do meio para o começo, saltando passagens, enfim, em todas as direções. As
diferentes  possibilidades de percursos de leitura permitem que seu projeto poético se torne explícito na
medida em que a complexidade e as aberturas (os rizomas) em direção a novas leituras, a novas relações
podem se dar a todo o momento.

É possível dizer que os “resultados” desse processo são imprevisíveis e desconhecidos, pois o
projeto glissantiano não se define baseado em uma continuidade retilínea, standartisé, banalisé (Glissant,
1997c: 85). Ao contrário, Glissant imprime na sua escrita elementos fundamentais da Relação como
l’opacité,  l´incertitude, la démesure, entendidos como valores que não limitam o real, mas sim o inse-
rem na l´étendue du monde.

On voit ce que le grain de l’inconscient barraté dépose pour nous dans la trame du langage. La

démesure, qu’il faut acclimater. Le mot comme incertitude, le mot comme chuchotis, bruit réserve

sonore contre la nuit du silence imposé. Le rythme, éternellement refait à partir d’une unique durée.

Le temps, qu’il faut dédater. L’opacité comme valeur à opposer à toute tentative pseudo-humaniste

de réduire les hommes à l’échelle d’un modèle universel. La bienheureuse opacité, par quoi l’autre

m’échappe, me contraignant à la  vigiliance de toujours marcher vers lui. (Glissant, 1997a: 474)

À palavra “viva”, ativa, sonora, repleta de significados e em constante transformação se opõe o
“silêncio tranqüilizador” do modelo universal que imobiliza e indica o que deve ser observado, analisa-
do e interpretado no texto, num processo diretivo e controlador, cujo  objetivo é desvendar, tornar trans-
parente o que se lê. A opacidade do Outro, não passível de apreensão e controle é o que, segundo
Glissant, determinaria o movimento de busca, de encontros, de cruzamentos do real.

Glissant reinventando a escrita, o autor provoca no leitor, ao contrário de uma “satisfação”, uma
desestabilização, uma perturbação, um incômodo diante de um texto, de uma poética que não podem ser
explicados de uma só vez. É possível dizer que esta reação mobiliza o leitor num processo incessante de
traçar linhas, de buscar vestígios que se conectem entre si e com os diferentes elementos de sua poética,
assim como aqueles que advenham de outras realidades, de outras culturas.

A não uniformidade, a irregularidade e a descontinuidade de sua escrita se manifestam tanto do
ponto de vista espacial, de um trecho passa-se a outro, de uma página a outra, de uma noção passa-se a
outras e de um comentário ou exemplo passa-se a um texto poético,  quanto do ponto de vista das
relações simultâneas que são propostas entre o teórico e o ficcional. O ir e vir são constantes.
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Este movimento específico de leitura impregna o leitor e o “arranca” de sua “comodidade”, da
expectativa de linearidade do texto, para o lado oposto, o desordenado, o obscuro, o imprevisível.

É nesse sentido que é possível afirmar que sua obra corresponderia a uma rede hipertextualizada,
em rizoma com o mundo, pois da diversidade e quantidade de movimentos, se definem traços, linhas que
relacionam um ou mais aspectos, vinculados, por sua vez,  a outras conexões e assim incessantemente.

Propiciar o desenvolvimento de um processo de conhecimento que esteja voltado ao reconheci-
mento dessa totalidade-mundo, das relações que Glissant estabelece entre cada noção e à reflexão do
que é próprio de seu projeto estético (a não transparência de seus textos) é investir numa proposta que
tem como pressuposto “um apetite” permanente pela opacidade, pelo desconhecido, pelo desenvolvi-
mento de leituras, de releituras, num processo incessante de construção de sentido(s).

Il faut préserver les opacités, créer un appétit pour les obscurités propices des transferts, démentir

sans répit les fausses commodités des sabirs véhiculaires. La trame n’est pas de transparence; et il

ne suffit pas d’affirmer le droit à la différence linguistique ou, à l’opposé, à l’interlexicalité, pour

les réaliser assurément. (Glissant, 1990: 134)

Ler Glissant nesta perspectiva estaria próximo de uma leitura hipertextual, pois  significaria
explicitar as várias leituras possíveis, a multiplicidade de entradas no texto (nos textos), a simultaneida-
de e mobilidade (deslocamento) como características essenciais que o conjunto de sua obra apresenta. A
seleção, a associação de palavras, expressões viriam a se constituir em procedimentos naturais de uma
leitura em rede, na medida em que os “nós” selecionados permitiriam a definição de conexões potenci-
almente polissêmicas, ou seja, poderiam apontar para articulações, desdobramentos, enfim, para a  aber-
tura a diferentes links.

Nesse sentido, não se trata aqui de listar as noções que Glissant desenvolve como os “nós”
hipertextuais mas sim, procurar criar leituras que mostrem a particularidade rizomática de seus textos,
de sua escrita archipélique, de seu “fazer literário” éclaté, explicitando os percursos possíveis que pode-
riam ser feitos pelo leitor.

Como proceder, então, a uma leitura, análise e interpretação literária hipertextual diante de um
conjunto dessa natureza?

Primeiramente, impõe-se ao leitor a necessidade de assumir uma postura que o desloque, o faça
movimentar-se para ir, necessariamente, ao encontro dos textos glissantianos, com o objetivo de estabe-
lecer relações, de traçar linhas rizomáticas e assim, promover um desprendimento de esquemas pré-
concebidos, deixando-se envolver pelos movimentos estabelecidos pelo conjunto de seus textos.

Num segundo momento, é necessário definir, diante de tantas variáveis, quais aquelas que “sal-
tam aos olhos”, que repetidamente são enfatizadas pelo autor e que permitiriam ser selecionadas e
identificadas como os hypermots em Glissant?

A resposta a esta questão não é simples e o que deve ser ressaltado é que uma determinada escolha
em Glissant não significa proceder a uma hierarquização de termos nem a procedimentos de exclusão de
outras possibilidades.  É preciso reafirmar que se parte do pressuposto que sua poética é articulada de
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forma a ser rizoma, a constituir uma rede hipertextual complexa e, nesse sentido, cada termo pode gerar
relações rizomáticas.

Das leituras realizadas, um dos aspectos que aparece freqüentemente nos textos teóricos e poéti-
cos de Glissant se refere à importância da paisagem como elemento que manifestaria prioritariamente a
idéia de pluralidade, de multiplicidade e de rizoma com o mundo.

Em uma mesa redonda intitulada “Les paysages de la pensée” realizada em março de 1998,
Glissant  afirma que a paisagem descrita em uma obra não se refere somente a um simples espaço, mas
passa a ser integrante do ser.

Pourquoi le titre de cette table ronde, “les paysages de la pensée”? C’est parce que je crois que

toute une littérature contemporaine s’est développée dans laquelle les paysages, que j’ai décrits il

y a très longtemps et que je continue de décrire de temps en temps, cessent pour le poète d’être un

décor consentant, cessent d’être un environnement tout simplement pour devenir une part constitutive

de l’être. C’est ainsi que, dans beaucoup de romans contemporains, le paysage devient une sorte de

personnage.(Glissant e alii, 1998: 214)

Nesse sentido, em todos os seus livros, Glissant coloca a paisagem como um elemento central
explicitando em diversos momentos seu significado polissêmico. Transforma a visão inicial que se
tem do termo (como um simples espaço geográfico a ser descrito) para impregná-lo de novas signifi-
cações, seja no que se refere às paisagens de um país que se modifica, de uma cultura que assume o
processo de construção de sua identidade até uma amplitude maior do termo quando ele se refere à
noção de paisagens-mundo.

Je vois les paysages de mon pays: je sais qu’au début, tous les nègres habitaient les fonds parce que

c’est dans les fonds qu’il y avait les moustiques, la fièvre, la malaria, etc., que les planteurs habitaient

les collines et les crêtes, ce qu’on appelle les mornes chez nous, etc. Et on peut voir dans l’histoire

de la Martinique ce déplacement des habitations. Au fur et à mesure que les gens s’émancipaient de

l’oppression, on peut voir cela. Et le paysage nous en parle.(ibid, p. 217)

A paisagem não é, portanto, simples reflexo/ espelho de uma realidade, pois isto significaria
considerá-la como uma imagem fixa e estática. Na verdade, Glissant se refere a paisagens (no plural)
que comunicam incessantemente as relações que uma determinada cultura estabelece com seus espaços
e suas transformações e, nesse sentido, estão em constante movimento e explicitam os vestígios, os
traços de um processo que ainda não terminou.

Trata-se de um elemento complexo que comunica realidades em movimento, em transformações
incessantes, ou seja, realidades que se rizomatiza(m), (qui s´enrhizoment), que expressam o imaginário
das diferentes culturas.

Notre paysage est son propre monument: la trace qu’il signifie est repérable par-dessous. C’est

tout histoire. (Glissant, 1997a:32)

Não se trata de descrever o que se vê, se observa de um determinado lugar, mas sim escrever
(comunicar), através da literatura, quais as representações que o imaginário de um povo tem em relação
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a este espaço (a estas paisagens), quais as transformações que sofreu e quais as relações que estabelece
com a pluralidade da totalidade-mundo.

A paisagem como um dos hypermots em Glissant pode se constituir como uma das possibilidades
de leitura hipertextual, pois traz em si o real, a presença da pluralidade (da coletividade), dos encontros
entre culturas dominantes e dominadas, dos choques culturais e dos processos de resistência.

Paysage – Passionnément vivre le paysage. Le dégager de l’indistinct, le fouiller, l’allumer parmi

nous. Savoir ce qu’en nous il signifie. Porter à la terre ce clair savoir. (Glissant,1997b: 238)

É importante ressaltar que a seleção de passagens associadas ao tema não é exaustiva e que outros
percursos iniciados a partir de outros textos poderiam ser realizados. Além disso, os “nós” e links
hipertextuais transcendem a questão da paisagem propriamente dita e apontam para conexões diversas
das noções da  Poética da Relação de Glissant.

Uma primeira passagem que me chamou a atenção está presente em Le Discours antillais. O
termo paisagem propriamente dito não é citado, mas a descrição proposta é entendida como a descrição
de um espaço, de um espaço em transformação, de sua representação no imaginário.

De um sentido mais comum de paysage-décor, a descrição das diferentes paisagens neste trecho
adquire novos contornos e a elas são associadas imagens, sensações e sentimentos singulares de um
momento passado (a infância) em oposição ao presente.

Je me souviens des odeurs tenaces qui encombraient l´espace de mon enfance. Il me semble qu´alors

tout le pays alentour était riche de ces parfums qui ne vous quittaient pas: l´éther des magnolias,

l´essence des tubéreuses, l´entêtement discret des dahlias, le rêve aigu des glaïeuls. Toutes ces

fleurs ont disparu, ou presque. Il reste à peine au long des routes, en fait des senteurs, la nappe

soudain sucrée des prunes moubins dans le relent desquelles vous vous perdez; ou, en quelques

endroits de la Route de la Trace, le délicat appel des lys sauvages. Le pays a perdu ses odeurs.

Comme à peu près partout ailleurs dans le monde.(ibid, p. 138)

Dos odeurs tenaces, que impregnam e marcam a representação singular  desse espaço (tout le
pays alentour était riche de ces parfums) passa-se à expressão da ruptura, da mudança (toutes ces fleurs
ont disparu, le pays a perdu ses odeurs) e em seguida, à explicitação dos odores do momento presente (Il
reste à peine au long des routes, en fait des senteurs) cujas características se revelam menos marcantes,
menos singulares.

La Route de la Trace através das flores e odores pode ser entendida como um lugar que carrega os
vestígios, os traços, as marcas das mudanças. A palavra trace impõe por si só a definição de um link
específico no qual a noção de pensée de la trace seria desenvolvida, segundo o que foi proposto no
capítulo anteriormente estudado. Além disso, é possível fazer referência a um link específico sobre os
fatos históricos  que  marcaram a Martinica, sobretudo no que diz respeito  aos escravos, como é descrito
na passagem em Le Discours antillais intitulada Traces.

Il devinait les poursuivants, chiens et chasseurs, dans le lointain des bois où ils s’étaient égarés. Il

avait suivi la trace des ravines, quand les autres le cherchaient sur toutes les crêtes. D’en bas, il lui
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semblait parfois être le chasseur et il en riait sans se retenir. Il avait tracé un chemin, de cache en

cache, et tournait en rond: c’était sa seule chance d’échapper aux autres; se déplacer sans cesse.

(Glissant, 1997 a: 276)

Na seqüência da passagem paisagem/fleurs, Glissant continua a discorrer sobre as mudanças dos
odores e assinala criticamente que se trata de uma paisagem presente que valoriza a aparência e não a
essência, um país que se vê, mas não se sente.

Les fleurs qui poussent aujourd´hui sont cultivées pour l´exportation. Sculpturales, nettes, d´une

précision et d´une finesse qui frappent. Mais elles sont lourdes aussi, pleines, durables. [...] Ces

fleurs nous ravissent. Mais elles n´ont aucune odeur. Elles ne sont que forme et visibilité.(ibid, p,

138-139)

As paisagens/fleurs descritas dessa forma expressariam uma determinada relação com o mundo,
de uma coletividade que muda seus hábitos, seus costumes e se relaciona diferentemente com suas
paisagens em diferentes momentos de sua história.

[...] il est vrai que la fleur fragile et odorante nécessitait hier le soin quotidien de la collectivité en

disposition d´elle-même. La fleur inodore perdure aujourd´hui, se maintient dans son paraître.

(ibid, p. 139)

Num processo de associação e desdobramentos contínuos, esta análise permitiria a  definição de “nós”
hipertextuais (mais amplos) que se conectariam, por sua vez,  a  “links” (associações mais específicas).

Um primeiro “nó” poderia se referir à discussão sobre a relação que as culturas dominadas estabe-
lecem com a terra, enquanto espaço, paisagem, seus vínculos econômicos, culturais, de trabalho, de
resistência à imposição de culturas dominantes. Isto estaria diretamente relacionado ao problema da
depossessão de um modo geral característico dos povos que passaram por um processo de colonização e
que é tratada em Glissant sob vários ângulos que poderiam sugerir desdobramentos em diversos links: a
depossessão cultural, econômica, lingüística, educacional, técnica, do espaço, da história desses povos.

No que se refere à depossessão do espaço,  Damato (1996) coloca que a poética glissantiana
propõe justamente uma redefinição da função da paisagem, um conhecimento do real que se daria pro-
gressivamente e teria como um de seus objetivos reconstituir as paisagens das culturas silenciadas.

Mas todos se ligam à terra, à mesma paisagem. Ela terá que ser pacientemente reconhecida, suas

marcas reveladas para que a comunidade possa construir sua memória apagada por séculos de domi-

nação. Na literatura dos povos emergentes, a paisagem tem uma função vital. (Damato, 1996: 169)

Nos romances de Glissant, as paisagens descritas revelam a dinâmica das relações entre as cultu-
ras silenciadas e as culturas dominantes, a história de ocupação dos diferentes espaços e suas transfor-
mações, enfim, novos contornos da noção de paisagem que se tornam mais amplos e complexos.  Os
links propostos a partir dessa afirmação estariam relacionados, por exemplo, à descrição dos espaços/
paisagens da Martinica, ou seja, das relações que se estabelecem a partir da  montanha, da floresta, da
planície. No hipertexto estes links poderiam ser apontados por meio de imagens que remeteriam a textos
e reflexões sobre as relações que cada uma dessas paisagens representa.



131Reflexões sobre o ensino da literatura: da Poética...

Le rapport à la terre, rapport d’autant plus menacé que la terre de la communauté est aliénée,

devient tellement fondamental du discours, que le paysage dans l’oeuvre cesse d’être décor ou

confident pour s’inscrire comme constituant de l’être. Décrire le paysage ne suffira pas. L’individu,

la communauté, le pays sont indissociables dans l’épisode constitutive de leur histoire. Le paysage

est un personnage de cette histoire. Il faut le comprendre dans ses profondeurs. (Glissant, 1997a:343)

Retomando o hypermot paisagem, é possível associar outros contornos ao termo que se expres-
sam, inclusive, pela própria espacialização da escrita glissantiana.

Em Le Traité du Tout-monde (Glissant,1997c), último ensaio publicado por Glissant, a disposição
espacial do livro deixa explícita uma escrita que se faz paisagem, na medida em que  o texto se constrói
de forma fragmentada criando articulações, permitindo glissements de um trecho a outro, de um espaço
a outro, sem a uniformidade linear favorecendo, enfim, a concretização de leituras de paisagens-texto
múltiplas, plurais.

Les astérisques et les espaces doubles, si fréquemment employés, fragmentent le texte écrit en nous

obligeant à donner de petits sauts entre un fragment et le suivant au cours de notre lecture. Parfois

nous ne retrouvons qu’une seule ligne d’écriture séparée du reste par un espace doublé, petites

phrases qui sont comme des îles disseminées dans l’espace, conformation archipélique qui établit

une communication souterraine entre ces parties et le reste du texte construisant les sens dans la

trame de leurs relations, bien éloignés de toute linéarité. [...] Ces sauts et ces chutes construisent

des espaces divers qui exigent d’être parcourus selon des rythmes dissemblables, paysages textuels

déroutants, métaphores qui renvoient à cette multiplicité imprévisible du monde, de ce Tout-monde

dont parle Glissant. (Ortiz, 1999: 74)

Neste ensaio, a primeira referência a uma noção de paisagem  remete a um real plural, desordenado,
desorientado, uma voz múltipla que indica um movimento em direção a uma realidade que por sua vez
remete a algo “negativo”, a uma totalidade-mundo marcada pelo sofrimento (désolation).

On nous dit, et voilà vérité, que c’est partout déréglé, déboussolé, décarti, tout en folie, le sang, le

vent. Nous le voyons et le vivons. Mais c’est le monde entier qui vous parle, par tant de voix

bâillonnées. Où que vous tourniez, c’est désolation. Mais vous tournez pourtant. (Glissant, 1997c:15)

A qual paisagem-mundo a voz que fala neste texto se refere? A paisagem-mundo (déréglé,
déboussolé, décarti) estaria associada a um real não passível de apreensão, a uma vivência (vécus)
marcada pela pluralidade de vozes, de vozes silenciadas (tant de voix bâillonnées). Glissant se refere
aqui às culturas dominadas que, nos seus processos de formação de identidade,  foram silenciadas.

A paisagem deste real pode ser associada às noções de caos-mundo, de crioulização, prioritariamente.

O link caos-mundo, abriria caminhos ao leitor para entender o que esta noção significa para o
pensamento glissantiano, ou seja, uma realidade múltipla, emaranhada, complexa, como já foi mos-
trado anteriormente.

Le réel est indéniable: cultures issues du système des Plantations; civilisation insulaire (où la mer

Caraïbe diffracte, là où par exemple on estimera qu´une mer elle aussi civilisatrice, la mer
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Méditerranée, avait d´abord puissance d´attraction et de concentration); peuplement pyramidal

avec une origine africaine ou hindoue à la base, européenne au sommet; langues de compromis;

phénomène culturel général de créolisation; vocation de la rencontre et de la synthèse; persistance

du fait africain; cultures de la canne, du maïs et du piment; lieu de combinaison des rythmes;

peuples de l´oralité. (Glissant, 1997a: 729)

Cada elemento citado se constituiria potencialmente em um link, pois se relacionariam com a
história de uma cultura. O système de Plantations seria associado à noção de depossessão econômica da
sociedade antilhana; a relação entre a ilha e a metrópole (mer Caraïbe associada à noção de archipel em
oposição à Méditerranée), a convivência da língua oral e língua escrita, poderiam constituir, no espaço
hipertextual, pequenas “janelas” de informação.

O link crioulização (phénomène culturel général de créolisation), por si só, já faz rizoma com a
Poética de Glissant e geraria novos desdobramentos.

O ir e vir de uma noção a outra seria a marca principal de um hipertexto glissantiano, pois  em sua
escrita Glissant  traz a marca do implícito, do não-dito, do opaco, e impõe-se ao leitor uma postura de leitura
que o mobiliza e o implica num processo de escuta, de cumplicidade, de busca (fouiller les paysages) de
uma realidade que não cessa de mudar e de se manifestar:  le cri du monde, le bruit, une rumeur inlassable.

Seguindo este movimento incessante e rizomático, dois outros termos podem ser associados à paisa-
gem como pluralidade e abertura. São os termos archipels e éclatement , em Le Traité du Tout-monde.

Les pays que j’habite s’étoilent en archipels. Ils raccordent les temps de leurs éclatements. Quand

nous rencontrons un morceau impénétrable de temps, une roche incassable, ce qu’aussi nous appelons

un bi, nous voici devant ce bi de temps, nous n’en sommes pas désenvironnés, nous faisons le tour de

cette obscurité, nous piétons dans la moindre ravine ou le plus petit cap, jusqu’à entrer dans la chose.

L’éclat des temps tout comme les éclats du temps n’égarent pas, dans nos pays. (Glissant, 1997c: 43)

Neste trecho fica explícito o reconhecimento, mais uma vez, de uma paisagem-plural, des archipels,
de uma totalidade-mundo (Les pays) que explode (éclatement) em diferentes direções (éclate) e ao
mesmo tempo, apresenta particularidades (un morceau impénetrable de temps, une roche incassable, un
bi), o que remete ao obscuro, ao ocultado, num movimento de busca detalhada e incessante (nous piétons
dans la moindre ravine).

O pensamento poético mostra-se, reiteradamente opaco, (le droit à l´opacité) como algo que não
pode ser desvendado, controlado, compreendido, apreendido  (insaisissable)  e como um processus
inarrêtable, qui mêle la matière du monde, qui conjoint et change les cultures des humanités,
d’aujourd’hui.(Glissant, 1997c: 25)

Mais adiante, no mesmo texto, em uma outra passagem, Glissant reitera a idéia de paisagem como
movimento éclaté, incessante, simultâneo: o instante e a duração, a houle e a ressac, o silêncio e o grito,
a calmaria e a agitação, a língua e a linguagem, o ir e vir contínuo e constante.

Tout éclate, tout bruit et recommence sa ventée. Tout s’égare et descend, pour monter encore à ce

vent. Ce n’est qu’assaut, vertige et, déviré, ce temps. Camps et morne et ravine, monts et cohées!
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Une personne qui vous défie en grand’passion: un paysage. Une source en prison, un delta tout en

boue. Et puis le cri et la parole, dans l’instant et dans la durée. Tout m’est saisons en rythmes, que

je pousse à Saison unique. Lors je me sens le fils ensemble et l’étranger. Dans la langue que je crie,

mon langage crisse en rafales. De doux marigots se sont tus. Des histoires défont l’ Histoire. Tout

m’est houle, contée! Tout m’est Béluse et m’est Longoué, que vent déclive. La houle est un ressac

qui s’affole de tant tourner. (ibid, p. 75)

A paisagem é ao mesmo tempo algo difuso que éclate, bruit, vente, s´égare, monte,  descend e é
explicitamente um elemento integrante do ser, um personagem  (Tout m’est Béluse et m’est Longoué),
como se houvesse uma simbiose entre um e outro.

Nesta passagem o link “obrigatório” para Béluse e Longoué, dois personagens de Glissant do livro
Tout-monde, que reaparecem em Le Traité du Tout-monde, permitiria apontar conexões hipertextuais
entre os dois textos. Abre-se aqui a possibilidade de se refletir sobre os personagens em Glissant. Dois
elementos devem ser destacados: o ir e vir de personagens em diversos textos, o que indicaria a intenção
de imbricá-los em tramas comuns e o que cada um representa em relação à totalidade-mundo.

Na verdade, o segundo aspecto explicitaria o “jogo” de nomes de personagens em Glissant como
um outro aspecto intencional de sua obra, que poderia ser associado à noção de  extensão (l´étendue), de
vínculos com o mundo e, sobretudo com a noção de errance.

Ces noms que j´habite s´organisent en archipels. Ils hésitent aux bords de je ne sais quelle densité,

qui est peut-être une cassure, ils rusent avec n´importe qu´elle interpellation, qu´ils débordent

infiniment, ils dérivent et se rencontrent, sans que j´y pense. Mathieu me fut consigné à baptême ( à

la Saint-Mathieu, le 21 septembre), abandonné ensuite dans la coutume et les affairements d´enfance,

repris par moi (ou par un personnage exigeant, ce Béluse) dans l´imaginaire, et il s´est greffé, pour

finir ou pour recommencer, en Mathieu Glissant.(ibid, p. 77)

A noção de errância é retomada e cada nome “viaja”, “navega” e traça paisagens (plaine, archipel,
trace, désert).

Les noms errent en nous, peut-être aussi en gardons-nous une foule en réserve, un pour la plaine,

un pour l´archipel, un pour la trace ou un pour le désert. La ronde des noms s´accorde au défilé de

nos paysages. On les dévale ou on en suit lentement le cours. Ils accumulent des terres et des mers

autour, dont nous ne savons jamais si nous allons nous y enfouir pour reposer, ou si d´un coup nous

ne les raccorderons pas, errants et ouverts, à tant de sables et tant de fleuves au loin. (ibid, p. 80)

Em uma construção hipertextual, os links sobre autor são um dos elementos que integram a rede e,
neste caso, poderiam ser acionados a partir de Mathieu Béluse e Mathieu Glissant.

Um outro aspecto a ser observado diz respeito à particularidade intertextual entre Le Traité du
Tout-monde e a seção intitulada Le Traité du Tout-monde de Mathieu Béluse22, um ensaio do personagem
dentro do ensaio de Glissant, explicitando mais uma vez a impregnação de escritas, de relações
hipertextuais entre os textos.

22 Mathieu Béluse é personagem de outros romances de Glissant como La Lézarde, Le quatrième siècle, Tout-monde.
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Une section du livre Le Traité du Tout-monde porte le titre “Le Traité du Tout-monde de Mathieu

Béluse”. Il y a donc deux traités, l´un énoncé dans la couverture du livre ayant pour auteur Edouard

Glissant et l´autre, à l´intérieur de ce livre ayant pour auteur Mathieu Béluse. Dans ce jeu de

duplication, le traité de Glissant encadre et cite celui de Béluse.(Ortiz, 1999: 78)

No Livro II, Mathieu Béluse faz referências constantes às paisagens como archipel, como um lugar,
uma realidade em particular que tem uma história e que se abre, que se expande  para a totalidade-mundo.

LE Lieu. – Il est incontournable, pour ce qu´on ne peut le remplacer, ni d´ailleurs en faire le tour.

Mais si vous désirez de profiter dans ce lieu qui vous a été donné, réfléchissez que désormais tous

les lieux du monde se rencontrent, jusqu´aux espaces sidéraux. Ne projettez plus dans l´ailleurs

l´incontrôlable de votre lieu. Concevez l´étendue et son mystère si abordable. Ne partez de votre

rive comme pour un voyage de découverte ou de conquête. Laissez faire au voyage. Ou plutôt,

partez de l´ailleurs et remontez ici, où s´ouvrent votre maison et votre source. Courez à l´imaginaire,

autant qu´on circule par les moyens les plus rapides ou confortables de locomotion. Plantez des

espèces inconnues dans des terres dilatées, faites se rejoindre les montagnes. Descendez dans les

volcans et les misères, visibles et invisibles. N´allez pas croire à votre unicité, ni que votre fable est

la meilleure, ou plus haute votre parole. -Alors, tu en viendras à ceci, qui est de très forte

connaissance: que le lieu s´agrandit de son centre irréductible, tout autant que de ses bordures

incalculables. (Glissant, 1997c: 59-60)

Mais uma vez a paisagem/o lugar aparece sem contornos, sem limites e se projeta em direção ao
encontro do Outro, dos Outros recusando a perspectiva da conquista, da dominação (Ne partez de
votre rive comme pour un voyage de découverte ou de conquête).  Ao mesmo tempo, trata-se de um
espaço a ser conhecido, mas que mantém seu mistério, sua opacidade. O “convite” – laissez faire au
voyage – está implicitamente relacionado às representações, às relações com o mundo, que realizaria,
prioritariamente, através da expressão do imaginário que se movimenta em espiral e explicita a
pluralidade de sentidos da Relação.

L’imaginaire travaille en spirale: d’une circularité à l’autre il rencontre de nouveaux espaces,

qu’il ne transforme pas en profondeurs ni en conquêtes. Aussi bien ne s’en tient-il pas à ces binarités

qui ont semblé tellement m’occuper, au long de cet ouvrage: l’étendue-la filiation, la transparence-

l’opacité.... L’imaginaire se complète en marge de toute nouvelle projection linéaire. Il fait réseau

et constitue volume. (Glissant, 1990: 216)

Os deslocamentos e os movimentos de ir e vir ocorrem novamente e da escolha de um “nó” – paisagem
é possível faire réseau  a outros “nós” com o objetivo de ampliar o conhecimento do  projeto poético de
Glissant:  a importância do imaginário, de um agir em rizoma no mundo que se expressa pelas diferentes
manifestações e encontros de povos, de  culturas, que se concretizam através da arte e da literatura.

L’imaginaire. C’est-à-dire l’art et la littérature. C’est par la littérature que s’illustre ce mouvement

désentravant, qui mène de notre lieu à la pensée du monde. C’est là désormais un des objets les plus

hauts de l’expression littéraire. Contribuer, par les pouvoirs de l’imagination, à faire lever le réseau,

le rhizome des identités ouvertes, qui se disent et qui s’écoutent. (Glissant, 1997c: 248)

O poeta enquanto aquele que expressa de forma privilegiada esse imaginário tem como função
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enrhizomer seu texto por meio da linguagem, das diferentes maneiras do dizer e nesse sentido, seu
compromisso não é de legitimar le jeu universel (Glissant, 1997c), mas sim fazer de sua escrita um meio
para a abertura à totalidade-mundo.

Retomando mais uma vez a questão da paisagem, em um outro trecho, descrito no final da parte
intitulada Répétitions  em Le Traité du Tout-monde, é possível visualizar a rede, o rizoma. Cada uma das
referências de rua se assemelha a um ponto, a uma ilha, a uma raiz que se desdobra, se multiplica (les
cents neuf rivières tombées des filaos et de manguiers sauvages), formando um emaranhado, uma rede:
Ces rues font archipel, l’archipel fait écume. Cada uma das ruas é descrita também a partir de uma
imagem própria, como se representassem personagens deste contexto e a sucessão de elementos favore-
ce a representação de um todo complexo e imbricado.

Destas paisagens-ruas  se manifesta uma voz plural – nous – cujas ações descritas se associam à
imagem de uma trama cotidiana, de um percurso, de um vai-e-vem, de uma paisagem não uniforme,
estas ruas se impregnam umas com as outras.

La Rue du désir qui monte bute droit dans les cents neuf rivières tombées des filaos et des manguiers

sauvages. Là, nous goûtons l’amer mabi. La Rue de la verte grotte s’arrondit en effet, elle bombe

ses champs de cannes jusqu’au parc de la mer, où sont gardés les taureaux. On voit à peine sur

l’horizon les loupiotes enfumées où les zombis dansent la danse, ah! tout au long de la Rue des

revenez-y. Nous y pêchons de nuit, gardés par les moustiques. Ces rues font archipel, l’archipel fait

écume, nous habitons l’écume. Gaillarde, papelardée, Lari fouté-fè s’offre aux touristes. Par son

travers, la Rue du beau soir qui fume attise ses volcans, comme man-Time fume sa pipe, les yeux

fermés. Nous savons que rue se dit aussi via: Nous engouffrons la Via dei umiliati, direction la Via

dei malcontenti. En fin de jour, nous courons faire nos révérences, Rue des Vierges folles. Puis nos

lavages, Rue des vieux acroupis. Nous débordons, tellement que nous en venons à l’entrée, tout en

herbe tout en dalots, de la Rue du bout du monde.(Glissant, 1997c: 40)23

A rede hipertextual com outros livros de Glissant permitiria aprofundar ainda mais a noção de
paisagem na medida em que, do ponto de vista do pensamento glissantiano, não se trata de proceder a
um mosaico de imagens-paisagens que se encaixariam num quadro fixo e estático (espelho do mundo)
mas ao contrário,  mostrar o quão complexa, híbrida, plural e rizomática é a rede de relações na
totalidade-mundo. Trata-se, portanto, em Glissant de paisagens em movimento que se alteram e modi-
ficam incessantemente.

Nesse sentido, em um outro livro de Glissant, Les Grands Chaos, o tema da paisagem reaparece e
elementos plurais, de paisagens irregulares (cours de la rivière/ haut et abîmes) informam a complexida-
de do espaço (terre et eaux mêlées).  Tudo se imbrica: a paisagem terra, mar é associada a uma cultura
plural que se expressa em suas particularidades (Mythologies, la nuit africaine, le Vésuve imaginé, les
caribous du Nord) e se archipeliza com a totalidade-mundo, impregnada pela presença da expressão da
oralidade e da  escrita de um povo.

Au large du Meschacebé, Père des Eaux. Le paysage, horizontal à vertige, qui suit le cours de la

rivière Atchafalaya. Il rencontre celui, obstiné en hauts et abîmes, qui en Martinique va de Balata

23 Grifos meu.
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au Mont Pelé, par la route de la Tracée. Approché d’un temps primordial, terre et eaux mêlées, où

le rythme de la voix est élémentaire: Ici, battu de  huit cadences. Tout se fond en cette mer et cette

terre: Mythologies, la nuit africaine, le Vésuve imaginé, les caribous du Nord. L’écho-monde parle

indistinctement. Le langage de l’Île promet de s’accorder avec celui du continent, la parole

archipélique avec la dense prose étalée. Un chant désarticulé en roches raides, sur la trace qui mène

du conte au poème. (Glissant, 1994, p. 119)

Outros trechos em Le Traité du Tout-monde sobre a questão da paisagem retomariam aspectos
característicos da Poética de Glissant como a repetição e a necessidade de explicitar que a noção de
espaço é indissociável da cultura de um povo, que não se isola e se fecha em si mesma,  mas faz rizoma
com o mundo.

Faites exploser cette roche. Ramassez-en les morceaux et les distribuez sur l´étendue. (Glissant,

1997c: 68)

Notre identité collective est une résultante, n´allons pourtant pas croire qu´elle en est abâtardie.

Elle est la marque et le signe de l´imprévisible, à quoi notre imaginaire s´habitue. Nos identités-

rhizomes en ont fini avec les essences, les exclusives, les rites du retirement. Entrons dans notre

monde à nous, ce qui est aussi entrer au monde.[...] L´avantage d´une île est qu´on peut en faire

le tour, mais un avantage encore plus précieux est que ce tour est infinissable. Et voyons que la

plupart des îles du monde font archipel avec d´autres. Les îles de la Caraïbe sont de celles-

là.(ibid, p. 231)

Esses percursos hipertextuais, em rizoma representam, na verdade, um processo de leitura que
implica em posturas que levariam a desenvolver ações como  “navegar em um texto” , promover  “des-
locamentos”, criar conexões entre textos, estar em contato com escritas não uniformes, não lineares.

Um hipertexto desta natureza, partindo de um hypermot (ou até mesmo de hypermots) e definindo
“nós”, links  não teria necessariamente um fim, pois os constantes desdobramentos e conexões, possibi-
litando diferentes percursos, estariam, potencialmente, abertos.

Quais seriam, então, as razões que justificariam uma proposta de construção de uma rede
hipertextual a partir dos textos glissantianos?

 A primeira razão a ser assinalada é a possibilidade de reconhecer que o projeto literário de Glissant
se constrói segundo os princípios de um rizoma, de uma rede, que sua escrita é deliberadamente rizomática,
não sendo por acaso que uma noção se imbrica na outra num processo incessante. Não se trata de um
contínuo retilíneo que determina um percurso transparente, passível de compreensão e apropriação, mas
de uma poética marcada pelo obscuro, pelo emaranhado, par la trame du langage.

Plus qu´à la déclaration de principe, je crois ici à la production de textes “opaques”. L´opacité se

donne et ne se justifie pas. Décidément, elle combat les aliénations de la transparence. (Glissant,

1997a: 455).

Ao ler Glissant, o leitor se vê impregnado por esta escrita e por uma nova maneira de ler o mundo.
Ele passa a estar “implicado” no texto e diante da possibilidade de desenvolver um novo aprendizado, ou
seja, a aprender a aprender. Não há uma leitura de um texto, mas percursos de leitura  que o levariam a
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um processo de construção de sentido(s). O hipertexto passa a ser uma forma privilegiada de ter acesso
a uma obra que se propõe como rizomática e opaca.

A opacidade do texto literário, enfatizada por Glissant, como um dos elementos essenciais de sua
poética impõe a necessidade de questionar uma concepção de ensino leitura que se fundamenta no
modelo universal e na busca do que é idêntico, uniforme.

Le texte littéraire est par fonction, et contradictoirement, producteur d’opacité. Parce que l’écrivain,

entrant dans ses écritures entassées, renonce à un absolu, son intention poétique, tout d’évidence et

de sublimité. L’écriture est relative par rapport à cet absolu, c’est-à-dire qu’elle opacifie un effet

l’accomplissement dans la langue. Le texte va de la transparence rêvée à l’opacité produite dans

les mots. (Glissant, 1990: 129)

Em Le Discours antillais (Glissant 1997 a : 454) Glissant coloca que a produção literária antilha-
na se constrói a partir de três princípios: L´éclat du cri originel – que pressupõe o reconhecimento das
particulares de um determinado real e o insere na complexidade da Relação; La patience du paysage
reconnu – o reconhecimento de uma paisagem que expressa a diversidade sem buscar formas de
hierarquização, aniquilamento ou exclusão; L´imposition des rythmes vécus – o reconhecimento da
oralidade impregnando a produção literária antilhana de um modo geral como expressão de la trace das
culturas silenciadas.

Trata-se de uma literatura que expressa a complexidade, a pluralidade e os conflitos de culturas
silenciadas pelo processo de colonização, des vécus problématiques, e se inserem num processo que
Glissant define como multi-relation: chaque île est une ouverture et l´imaginaire des Antilles nous
libère de l´étouffement (Glissant, 1997 a: 427).

Des textes opaques, des sens dérobés, des ambiguités dans les rapports français-créole, enfim,
uma poética que n’est pas un art du rêve et de l’illusion, mais que c’est une manière de se concevoir, de
concevoir son rapport à soi-même et à l’autre et de l’exprimer. (Glissant, 1995: 99).

Contre la liaison unilatérale à une Métropole, la multi-relation à la diversité antillaise. Contre la

contrainte d´une langue, la propagation d´un langage. (ibid, p. 479)

A segunda razão de se favorecer a construção de um hipertexto está relacionada às alternativas
colocadas para o ensino da literatura.

Não se trata de promover a substituição do livro em papel para o espaço virtual acreditando que
com isso novas posturas de ensino da literatura se implantariam automaticamente.

Na verdade, repensar o ensino da literatura está relacionado ao enfrentamento de duas questões.

 A primeira se refere ao reconhecimento de que, mesmo diante dos avanços tecnológicos, da
multiplicidade de informações, do acesso a diferentes maneiras do ler, do dizer, do escrever da
modernidade, ainda permanecem em prática, ou seja, posturas de ensino que tendem a reforçar concep-
ções tradicionais e universais.
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Se de um lado há uma acomodação e uma resistência em refletir sobre essa situação, de outro, há
uma série de conflitos que provocam dificuldades de diversas ordens: como ensinar a ler um texto cuja
escrita é fragmentada, segundo os princípios da linearidade e do modelo universal? O que significa um
projeto estético cuja escrita é descontínua, irregular, opaca e ao mesmo tempo é  rizomática?

A perspectiva do hipertexto se coloca positivamente como um meio facilitador  para desenvolver
um processo de ensino/aprendizagem que favoreça o desenvolvimento da autonomia do aluno/leitor. A
possibilidade de traçar diversos percursos, registrar os vestígios de suas leituras e utilizar recursos
hipertextuais colocados à sua disposição permitiria ao aluno/leitor sair de sua posição “confortável” de
executor de uma proposta pré-definida para passar a ser co-autor de um processo aberto, no qual ele é o
sujeito. Ao invés de enfatizar um processo de exclusão do aluno/leitor (o método de ensino já definia a
leitura que deveria ser realizada), o que se verifica é a inclusão, a implicação desse aluno/leitor na
definição, na busca  de seus caminhos, de suas leituras. O professor sai da posição de “revelador” do
sentido do texto para ser facilitador de um processo que mostre a diversidade de leituras, de percursos.

A segunda questão se refere aos objetivos de uma formação em literatura no contexto hipertextual,
ou seja, na possibilidade de aprender a aprender a ler, a desenvolver simultaneamente diferentes compe-
tências de leitura, a conhecer um projeto literário fragmentado (os fragmentos glissantianos) num espa-
ço que permite  a concretização de leituras rizomáticas. O desconhecido não é problema, mas meio pelo
qual o rizoma vai se realizar; não há hierarquia de procedimentos, pois todos os links acionados inte-
gram o hipertexto e sugerem sucessivamente novas conexões; o professor não é o controlador do proces-
so de ensino/aprendizagem mas aquele que aponta para o processo rizomático.

Segundo Vandendorpe (1999) a leitura de um hipertexto favoreceria uma nova postura do leitor
que pode desenvolver:

[...] le pouvoir de manipuler les données à discretion: relire un passage, se projeter vers l´avant,

passer du texte à une table des matières, à un index; de mettre en rapport des signes entre eux, selon

des opérations réglées et susceptibles d´êtres partagées avec d´autres, au moins pour l´essentiel, de

manière à effectuer la plupart des opérations de sens prévues par l´auteur, une lecture étant d´autant

plus reússie que l´on aura effectuée un plus grand nombres de celle-ci, ce qui n´exclut cependant

pas que le lecteur puisse aussi trouver dans un texte des éléments de sens que l´auteur n´avait pas

pensé produire.(Vandendorpe, 1999: 221-222)

Tornar autônomo o leitor é um grande desafio mas incluí-lo num processo no qual ele possa
aprender a aprender a ler é enfatizar as possibilidades de um ensino no qual ele possa ser o condutor, o
sujeito de seu processo de aprendizagem.



Conclusão

L´imprévisible, le discontinu nous ravissent, encore que nous ayons peur de nous

accoutumer à leur spirale.

Edouard Glissant

Todo o estudo apresentado neste trabalho, sobre as práticas de leitura com textos literários de
língua francesa nos contextos de ensino do francês como língua estrangeira (FLE) e como língua mater-
na, revelou dois aspectos fundamentais: o primeiro deles diz respeito ao fato de o texto literário ser
considerado um texto-objeto complementar (“coadjuvante”) a serviço de atividades diversas muito mais
vinculadas a objetivos relacionados ao aprendizado da língua francesa do que a uma formação em litera-
tura. A cada método, a insistência em repetir modelos “consagrados” de exercícios indicaria uma ten-
dência a legitimar uma postura universalizante de ensino e de visão de mundo. Trabalhado em FLE
como um texto ilustrativo, sua abordagem metodológica tende a ser equivalente a qualquer texto escrito,
o que implicaria  uma descaracterização do texto literário enquanto objeto de estudo específico. O
enquadramento de seu estudo nestes contextos atinge tanto a formação do aluno quanto a do professor
que se vê, em muitos casos, diante de  uma “receita” a ser aplicada, cujos resultados são medidos segun-
do parâmetros de evolução lingüística e não literária. Diante dos exemplos citados neste trabalho, é
possível constatar  nesses materiais a  ausência de avanços e de reflexões alternativas a uma proposta
de ensino de literatura. A história literária, concebida como a referência para o ensino da literatura,
transmitiria com “maior segurança” aos professores e alunos um conteúdo mais organizado e sistema-
tizado e, nesse sentido, responderia a objetivos institucionais relacionados a uma formação de “cabe-
ças bem cheias”.

O segundo aspecto se refere à qualidade da formação em leitura (mais especificamente em leitura
de textos literários) que se quer garantir junto a alunos de francês (FLE). Há a necessidade de se investir
num processo de ensino/aprendizagem que enfatize uma formação por competências que leve em consi-
deração, não o padrão e o universal, mas avancem na direção da formação de leitores autônomos e
críticos. Nesse sentido, as contribuições de Perrenoud e Meirieu propõem uma abordagem que enfatize
as situações-problema que coloquem para o aluno-leitor “dificuldades”  e, ao mesmo tempo, desafios
mobilizadores para a construção de seu aprendizado. A leitura de textos literários, portanto, não poderia
mais ser concebida a partir de um roteiro a ser seguido, mas privilegiaria o desenvolvimento de percur-
sos de leitura. Procurei mostrar que esta postura ccoloca em evidência uma proposta de ensino de litera-
tura que não se ocupa prioritariamente com a transmissão automática de conteúdos (lista de autores e
obras cronologicamente dispostos nos programas de curso), mas que enfatiza a descoberta do texto
literário como um espaço da expressão de múltiplos significados, que exige da parte do leitor um inves-
timento, uma ação, um papel ativo no texto.

Foi a partir das leituras de Glissant que foi se desenhando a possibilidade de um questionamento
de uma prática tradicional, de um desejo de ir ao encontro de algo novo e que respondesse mais efetiva-
mente aos desafios de uma literatura opaca. A descoberta dessa escrita foi sendo feita aos poucos e a
experiência de ler Glissant foi se materializando progressiva e irreversivelmente de forma rizomática.
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O enfoque principal da segunda parte deste trabalho esteve voltado ao estudo das noções teóricas
de Glissant e foi possível mostrar que ses pensées se articulam e se imbricam na construção de um
projeto estético-político específico, das culturas silenciadas pelos processos de colonização.

Notre nécessité aujourd´hui: d´affirmer, non une communauté face à l´autre, mais en relation à

l´autre. (Glissant, 1997b: 199)

Os textos-fragmentos de Glissant se apresentam como tramas complexas que se rompem, que
criam novas conexões e desenham a cartografia rizomática de um imaginário poético que leva em con-
sideração a diversidade e a multiplicidade da Relação.

Nesse sentido, considero que foram escolhidos neste trabalho, fragmentos de Glissant que permi-
tiram desenvolver  uma das leituras possíveis do conjunto de sua obra teórica e que outros percursos
poderiam ser traçados e originariam novas resultantes.

O encontro, a imprevisibilidade e a opacidade são as marcas do pensamento glissantiano e se
expressam na sua própria escrita, impregnando seus leitores.

A escolha de um hypermot polissêmico como a paisagem permitiu que alguns fragmentos de seus
textos fossem colocados em relação e foi possível mostrar como seu texto é éclaté e rizomático.

No entanto, é preciso assinalar que esta leitura apresenta, ao mesmo tempo, limites e a extensão de
possibilidades de novos estudos ainda mais complexos e instigantes: Quais as paisagens descritas nos
romances de Glissant? Quais paisagens-mundo podem ser escolhidas como fragmentos de outras análi-
ses com outros textos de outros autores de produção literária antilhana ou francesa?

Un paysage. Qu´est-ce, pour l´homme? La série délibérée d´un rapport toujours fugace. Le lieu,

enfin ravi, où tremble la formule. Voici, après Rimbaud et Mallarmé, ce que sur lui-même (sur sa

passion de l´Un) conquiert Valery. Il faut tâcher de vivre. Qu´est-ce, um pays, sinon la nécessité

enracinée de la relation au monde? La nation est l´expression, désormais groupée et maturée, de

cette relation. […] Toute poétique en notre jour signale son paysage . Tout poète, son pays: la

modalité de sa participation.(ibid, p. 70)

Mesmo considerando a finitude acadêmica imposta pelos limites deste trabalho,  a sensação de
infinitude foi  uma marca constante, pois a cada passo, a cada relação, a cada vínculo, a cada trace das
minhas leituras e da minha escrita,  novos rizomas se desenhavam.

A perspectiva colocada pela abordagem hipertextual, a descrição dos princípios que a fundamen-
tam teve como objetivo principal responder a uma necessidade de se vislumbrar caminhos e alternativas
para o ensino da literatura. Foram enfocados de modo prioritário muito mais os aspectos positivos desta
abordagem do que o que ela pode vir a causar de problemático. A razão fundamental para isto se baseou
na própria natureza rizomática da rede, a rede dos possíveis.

Como construir efetivamente um hipertexto a partir da Poética de Edouard Glissant? Quais crité-
rios definir visando o ensino/aprendizagem da literatura? Qual o corpus de textos que fariam parte da
rede hipertextual?
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Estas questões mostram alguns dos caminhos abertos que podem vir a constituir estudos futuros
na redefinição de programas de ensino de literatura.
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