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Apresentação 
Nosso objetivo é compartilhar parte de nossa pesquisa, realizada em nível de 
mestrado defendido, em 2006, na FFLCH da USP sobre a experiência da leitura 
literária em um curso de FI. Em primeiro lugar, é preciso dizer que se essa experiência 
vale uma dissertação, isso se deve ao fato de que a leitura literária não está, em 
princípio, prevista como atividade nos currículo de FI e essa constatação constituiu 
nosso primeiro questionamento: por quê? A pergunta que nos fizemos foi como essa 
leitura seria recebida pelos alunos de um curso de instrumental? Centramo-nos nas 
respostas dos alunos à leitura literária, pois julgamos que estas sinalizam para certa 
limitação do modelo instrumental e para as astúcias do leitor, capaz de desarmar 
certas armadilhas. 
1. Francês Instrumental ou uma didática da recessão 

Compreender a modalidade de ensino designada pelo nome de FI exige uma viagem 
no tempo de aproximadamente meio século. Momento em que a geografia do mundo é 
redefinida com o fim da Segunda Guerra Mundial, com o crescimento da área de 
atuação dos Estados Unidos, implicando a ampliação do ensino da língua inglesa como 
língua estrangeira, com as novas necessidades advindas dos rápidos desenvolvimentos 
científicos e tecnológicos a que assistiu o século vinte, com sucessivas crises 
econômicas, tais como as crises do petróleo. Em um “novo mundo”, novas 
necessidades de formação. Não se buscava mais, grosso modo, ensinar uma língua 
estrangeira para cultivar os cidadãos que leriam Rousseau e Racine no original, era 
necessário falar de ciência e de tecnologia, cuja língua-vetor é o inglês. Deparamos, 
aqui, com uma das armadilhas geradas pela dicotomia fala/escrita. O novo mundo 
substitui o velho, e a leitura foi praticamente banida dos primeiros anos de ensino de 
línguas. Jogou-se o bebê com a água do banho.  

No Brasil, esse quadro acabou por implicar, nos anos 1970, a saída do ensino do 
francês dos currículos escolares e a primazia do inglês como “A” língua a ser 
apreendida em metodologias inspiradas nas noções de estímulo-resposta da psicologia 
skineriana. Essas grandes mudanças que se desenharam no ensino médio trouxeram 
consigo problemas a serem resolvidos pela universidade. Percorrendo a produção 
acadêmica na área, em obras como Accès au français instrumental (1970), Cláudio 
Veiga, da Universidade Federal da Bahia, comenta a necessidade de a universidade 
desempenhar o papel, outrora cumprido pelo então ensino “secundário”, de ensinar 
línguas estrangeiras. Ítalo Caroni, em O Francês Instrumental: a experiência da 
Universidade de São Paulo (1977), mostra como os alunos buscavam aprender francês 
na universidade, pois tratava-se de uma necessidade para que realizassem as leituras 
obrigatórias de seus cursos.  



O ensino superior não dispunha, entretanto, de recursos para ensinar línguas a 
todos, não nos moldes tradicionais. Nesse contexto, a metodologia do FI veio atender à 
demanda de um público leitor numeroso que tinha necessidade urgente de ler em 
francês em razão da forte tradição francesa das universidades brasileiras.  

Com as inspirações dos novos paradigmas, o ensino do instrumental pensado como 
uma resposta eficiente e econômica (poucos professores, muitos alunos) para essa 
nova necessidade de formação. As premissas fundadoras foram “oficialmente” 
publicadas por Maurice Aupecle e Gérardo Alvarez em 1977 na obra Français 
Instrumental e Français Fonctionnel sob a forma de sete parâmetros: 

1. primazia da recepção em detrimento da produção; 
2. primazia do escrito sobre o oral; 
3. os textos a serem lidos deveriam ser “informativos”, sem que houvesse lugar 

para o “prazer estético”; 
4. orientação geral de cunho científico e o  objetivo era atingir a língua de 

especialidade; 
5. orientação científica percebida em seu sentido mais amplo, compreendendo as 

ciências humanas; 
6. permitir que o aluno soubessem “extrair” a informação de um texto; 
7. o público desses cursos deveria ter nível pós-elementar em língua francesa.  
Essas premissas são bastante eloqüentes. Ainda que, com o passar dos anos, 

desenvolvimentos teóricos na área da análise do discurso e na psicologia cognitiva 
tenham sido absorvidos pela metodologia instrumental, que passou a considerar o leitor 
como construtor de sentido e não extrator de informações. Certo pragmatismo, 
entretanto, ainda permeia os cursos de instrumental; orientando, por vezes, a seleção 
de textos em função de sua transparência, de sua facilidade, de sua informatividade. 
Fato esse que pode ser problemático, se a passagem para os textos que efetivamente 
deverão ser lidos não for feita. O leitor precisa ser confrontado com a complexidade que 
o escrito pode representar. Nossa aposta no texto literário vai justamente nesse 
sentido, pois ele exige, em princípio, um leitor mobilizado e atento. Pesquisadores que 
deverão ler Lacan no original não podem se limitar a aprender francês por meio de 
bulas de remédio.  
2. Por que ler textos literários em cursos de Francês Instrumental? 

Algumas das incoerências a serem apontadas no uso de literário em cursos de 
Instrumental estão no fato de que sua leitura não é informativa, no sentido mais estrito 
do termo; no fato de que sua polissemia não permite uma leitura (e apenas uma) 
correta em detrimento de outras; de que a dificuldade lexical seria uma barreira à 
construção de sentido e que os alunos não dispõem de conhecimento de mundo para 
compreender as referências a que remetem os textos.  
3. Mas o que dizem os alunos sobre a experiência... 



Mais do que presumir e antecipar como os alunos reagiriam, decidimos propor a 
atividade e observar sua reação. O texto escolhido foi extraído de uma coletânea de 
poemas “As cicatrizes do Atlas”de Tahar Ben Jelloun, “Les amendiers sont morts de 
leurs blessures”, trata-se de uma carta escrita por um pai a seu filho logo após a 
destruição da aldeia em que viviam. O texto foi proposto aos alunos sem que houvesse 
qualquer informação a seu respeito além da referência bibliográfica. Nosso grupo de 22 
alunos era formado por estudantes da Universidade de Brasília que cursavam a 
disciplina de Francês Instrumental I, optativa oferecida pelo departamento de Línguas 
Estrangeiras e Tradução, disciplina pela qual eu era responsável na época. O grupo foi 
orientado a ler e escrever, em seguida, 1) o que entendeu; 2) o que não entendeu; 3) o 
que gostaria de acrescentar. Seguindo a proposta elaborada por Dabène e Quet (2000) 
para a atividade de leitura em sala de aula. Trata-se de uma maneira de intervir menos 
na compreensão do aluno, evitando roteiros pré-estabelecidos. Durante a observação, 
pudemos constatar que: 

1) Apesar de manifestarem a efetiva dificuldade que o léxico representou, todos 
foram capazes de fazer um resumo do que leram, todos tiveram uma percepção 
global do texto. Os alunos revelaram-se, entretanto, insatisfeitos com tal leitura o 
que, a nosso ver, indica que nossos leitores podem ir mais longe do que 
contentar-se com as linhas gerais de um texto, em outras palavras, a 
informatividade  não os satisfez. 

2) A percepção do literário apontada, notadamente, pelo fato de haver grande 
número de metáforas indica que os alunos foram sensíveis à polissemia e que 
isso não se revelou um empecilho. 

3) A capacidade de contextualização dos alunos indicou a percepção do universo 
de referências presentes no texto.  

 
Conclusão 
 Os cursos “instrumentais” de língua, sobretudo na América Latina, voltaram-se 
para o ensino da leitura em língua estrangeira, tal atividade foi inicialmente 
compreendida como um meio para se chegar à informação não veiculada em língua 
portuguesa, o que talvez represente a visão mais instrumentalizante do ensino de 
línguas e, em nosso caso, do FLE. Percebia-se o aluno como um “coletor de dados” 
cuja participação ativa no processo de construção de sentido no ato da leitura ainda 
não era contemplada. Se o FI representou uma resposta para crises de várias ordens, o 
resultado produzido em suas formulações originais talvez, hoje, tenha uma relevância 
relativa.  

A experiência empreendida com nossos alunos de FI permitiu-nos observar seu 
processo de construção de sentido e, sobretudo, permitiu-nos observar  como uma 
parte do grupo pôde identificar que se tratava de um texto literário sem que houvesse 



intervenção nossa nesse sentido. Não só isso, nosso grupo soube identificar aquilo que, 
no texto lido, conferia-lhe essa característica.  

A leitura que propusemos aos alunos revelou-se, nas palavras deles, “difícil” e 
nossa proposta foi explorar essa dificuldade percorrendo os caminhos que  o próprio 
texto abria. Na via principal (nosso roteiro de leitura), novos caminhos abriam-se à 
medida que compartilhávamos, em sala de aula, as leituras realizadas por todos. A 
surpresa desses novos caminhos propostos pelos alunos foi algo que guardamos dessa 
experiência. Não há dúvida que a leitura do texto de Ben  Jellou foi mais exigente e 
tomou mais tempo do que boa parte dos demais textos trabalhados em sala. Entretanto, 
essa atividade permitiu que fossem mais longe em sua leitura, pois sua polissemia, uma 
das marcas constitutivas do literário, pode estimular seus leitores a estabelecer 
relações inusitadas entre esse e outros textos.  

Se a pedagogia do escrito, desenvolvida na França por autores como Moirand, 
Vigner e Lehmann, na década de 1980 buscava assegurar o aluno de que podia ler em 
língua estrangeira, uma das possibilidades da leitura literária é ser potencialmente 
plural, ou seja, asseguramos ao aluno que ele pode fazer outras leituras. Leituras que 
ultrapassem o nível informativo do texto, relacionando-o com outros conhecimentos e 
leituras. Mais do que “coletores”, nossos alunos devem produzir conhecimento por meio 
de suas leituras e o contato com textos literários é uma da maneiras de estimular uma 
leitura mais reflexiva por várias razões.  Porque ela pode promover um diálogo entre 
culturas, um diálogo de subjetividades não filtrado pela “neutralidade” do discurso 
científico. Porque tal diálogo é, por definição, plural já que a polissemia autoriza muitas 
leituras e o autor controla pouco os sentidos evocados por seu texto. Porque a relação 
entra forma e conteúdo reflete um trabalho sobre a linguagem cuja leitura é prazerosa, 
ou seja, nas palavras de Manoel de Barros: “a poesia é inútil, porém necessária” ou, 
retomando a fala de Ferreira Gullar por ocasião deste congresso, “a arte existe porque 
a vida não basta”.  
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