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Este pequeno ensaio pretende fazer uma breve leitura, tendo por base parte do referencial 

bakhtiniano, do filme “Minhas tarde com Margueritte” (La Tête En Friche), estreado no Brasil 

em 2011 e protagonizado pelo famoso ator francês Gérard Depardieu e pela adorável Gisèle 

Casadesus, sob direção de Jean Becker. O enredo traz a história de Germain Chazes, que leva 

uma vida comum no pequeno vilarejo francês, como um cultivador de tomates e uma espécie de 

faz-tudo. Em certo dia, Germain passa pela praça e encontra uma velha senhora sentada, 

Margueritte, num banco, olhando para as pombas. A partir daí, nasce uma bela relação entre os 

dois, em que a leitura se fará sempre presente, pois Margueritte é apaixonada por livros e tenta 

inserir Germain no mundo letrado. Já Germain tem sérias dificuldades com a leitura, fruto de um 
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triste passado escolar e uma difícil relação com uma mãe emocionalmente instável e 

aparentemente insensível. 

 Esta simples estória é contada de uma forma bastante singela, convidando o espectador a 

se emocionar com o destino de ambas as personagens e com os acontecimentos que levam à 

transformação do quase iletrado Germain em uma nova pessoa, em um leitor sensível. Este 

pequeno estudo, portanto, pretende estabelecer uma articulação entre as diversas situações 

vividas no filme com alguns conceitos bakhtinianos, a fim de melhor compreender as relações 

entre vida, cultura e alteridade. 

Em variados textos, Bakhtin e o Círculo apontam para a articulação entre o estético, o 

ético e o cognitivo, compreendidos “no todo da cultura humana”. Assim, podemos estabelecer 

uma relação entre o conteúdo do filme (domínio do estético), a vida (domínio do ético) e o 

cognitivo (domínio do conhecimento). Dessa forma é que pensamos o nosso pequeno ensaio. 

 

 Interação: domínio do ético 

 

  Há diversas passagens do filme que mostram bem a interação entre as personagens 

protagonistas, Germain e Margueritte, como também entre estes e as personagens coadjuvantes, 

como a mãe e a namorada de Germain, e seus amigos do bar de Francine. Desde o primeiro 

encontro, no parque, em que Germain está a contar as pombas e trava o primeiro diálogo com 

Margueritte, temos ali o exemplo de uma interação fortuita, mas que será o início de um 

relacionamento especial, em que a constituição de ambos os sujeitos se dará através do 

compartilhamento da cultura letrada, através dos livros e novas palavras que são reinseridos na 

vida cotidiana de Germain. Neste aspecto, há dois acontecimentos que valem comentário: o fato 

de Germain dar nome aos pombos e reconhecê-los em sua singularidade – o que remonta 

também a uma das cenas iniciais do filme, em que Germain quer escrever seu nome no marco 

dos soldados de guerra da praça da cidade. Aqui remontamos à necessidade de afirmação e 

reconhecimento do sujeito na sociedade, de seu valor e sua singularidade, através da 

denominação. Em termos bakhtinianos, teremos um sujeito único, irrepetível, conforme Bakhtin 

(1993[1919-1921]) denomina por uma “unicidade individual” ou “unicidade do ser”. 

 Aliás, a denominação, pela palavra – os nomes- marcam bem uma das propostas do filme 

e uma via pela qual seguiremos nossa leitura. 



 Assim, durante toda a estória, a interação constitui terreno fértil ali para que a linguagem 

se coloque, as palavras criem vidas, sejam elas retiradas dos livros de Margueritte ou da 

sabedoria da vida cotidiana de Germain. 

 

Domínio do conhecimento e alteridade:  

   

Na obra cinematográfica em questão, temos a forte sugestão ao valor do conhecimento. 

Germain se apropria de novas palavras e novos conhecimentos e os incorpora à sua vida 

cotidiana, compartilhando-os, nas diversas interações com seus amigos, do bar de Francine. A 

ressignificação de expressões e palavras recria o seu mundo, em que, é claro, percebermos a 

troca entre linguagem e vida. Como exemplo, podemos citar o episódio em que Margueritte, 

numa conversa informal, acaba por decifrar a alcunha de “The Cooker”, nunca antes 

compreendida por Germain dessa maneira, por emitir sempre um conjunto sonoro baseado na 

língua francesa: “Zicuk”. A presença da língua estrangeira ali, da língua do outro ressignificada 

no contexto mais próximo, faz todo sentido para Germain, que inicia a percepção de que as 

palavras servem à denominação e/ou explicação das coisas e seres do mundo. A denominação ali 

de “The Cooker” – O cozinheiro - revela, a Germain, a natureza semântica do processo de 

nominalização. Contudo, nem sempre a questão fonológica aponta para uma construção 

adequada, como na cena em que Germain retruca o amigo a respeito de um tal de “Guide 

Maupassant”, análogo ao “Guide Michelin”, que se refere, na verdade, ao escritor Guy de 

Maupassant. Mais uma vez a palavra que denomina é o foco desta produção fílmica. 

 Emblemática, ainda, a cena em que Germain, na casa de Margueritte, descobre ter sido 

ela uma importante pesquisadora, em missão pelas Nações Unidas e, ao fim da vida, o que lhe 

resta a não ser seus livros e o desprezo de seus familiares, que a consideram uma despesa a mais, 

transferindo-a para um asilo mais barato em outro país. Neste ponto, a generosidade da 

personagem ao compartilhar seu conhecimento com aquele homem rude nos remonta à reflexão 

sobre o valor do conhecimento em nossa época, na perspectiva bakhtiniana (Bakhtin, 2003 

[1974], p. 394) de um “abrir-se para o outro”, numa perspectiva dialógica de troca, um completo 

“ato bilateral de conhecimento-penetração”, em que “o critério não é a exatidão do conhecimento 

mas a profundidade da penetração”, configurando “o significado da simpatia e do amor”. 



 E são simpatia e amor que unem, desde o início, Germain e Margueritte, provocando até 

mesmo ciúmes em sua namorada Anette. A admiração entre ambos cresce a cada encontro. Em 

um deles, muito significativo, Germain leva tomates e outros legumes que cultiva para a amiga, e 

um diálogo interessantíssimo se trava: 

 

Margueritte: - E o fertilizante? 

Germain: O que tem o fertilizante? 

Margueritte: Então, o fertilizante... 

Germain: O fertilizante, o fertilizante, por mais fertilizante que terra receba, se ela é 

ruim, vai continuar assim. Como muito, vai tirar 4 ou 5 batatas do tamanho de uma 

pedra. Mas se você tem uma terra preta, espessa, com torrões, que fica presa, dará a 

você tudo o que tem dentro. Não vai precisar de fertilizante. 

 

 Neste momento, Margueritte fica parada, olhando admirada a Germain, pois reconhece 

nele essa terra fértil que não precisa de fertilizante, uma alusão a um processo educativo em que 

indivíduos estão abertos ao conhecimento, abertos ao que o outro possa lhe trazer de novo e de 

bom. Para Germain, infelizmente, este processo não se deu no ambiente escolar, do qual só 

possui lembranças ruins e traumáticas, protagonizadas por um professor autoritário e insensível e 

por colegas debochados, marcando, para sempre, a separação entre a criança e o conhecimento, 

inscrevendo na alma de Germain o medo, a insegurança e a dificuldade diante da cultura letrada. 

Se o outro nos constitui, como bem afirma Bakhtin e Ponzio, o Germain rude é esse sujeito 

constituído por outros nada positivos: a mãe indiferente, as situações escolares humilhantes. 

 Outro momento que nos encaminha para as questões de alteridade é quando Margueritte 

chama a atenção de Germain para a leitura como “escuta”: “Ler é também escutar”, diz ela. 

Segundo Ribeiro (2013), baseando-se em Ponzio: 

  

A escuta é o elemento essencial da palavra. A peculiaridade do homem não está no fato 

de ele ser um animal que fala e trabalha, mas no fato de ser o único animal que escuta. 

Escutar não é ouvir, mas estar atento ao que o outro quer dizer, ou seja, assumir uma 

atitude responsiva diante do outro que fala. (Ribeiro, 2003, s/p) 

 

 A relação de Germain com o dicionário emprestado por Margueritte também nos aponta 

para algumas conclusões: para Germain, no dicionário “faltam palavras ou sobram palavras”. E, 

ainda, não traz todos os tipos de tomate que ele conhece. Neste momento, ele percebe que, por 

mais que a cultura letrada, o depositário de palavras de uma língua seja abrangente, nunca dará 

conta do conhecimento da vida. Aqui, a ideologia do cotidiano fala mais alto, e o filme 



consegue, com muita delicadeza, mostrar o valor de ambos os conhecimentos: o de mundo e o da 

cultura letrada, e a possível troca, digamos em termos bakhtinianos, amorosa, de encontro e 

escuta, entre eles. 

 

Exotopia: domínio do estético 

 

 Para Germain, colocar-se no lugar do outro é impossível. Diz a Yussef, em resposta à 

conhecida pergunta sobre “o que você faria e meu lugar?”: Eu não estou no seu lugar, já me 

custa estar em meu lugar. Podemos abstrair daqui o aspecto exotópico visto pelo ponto de vista 

do cineasta, que remonta a uma explicação dada por Ponzio a respeito do movimento exotópico, 

trabalhado por Bakhtin e o Círculo em alguns textos, primordialmente em “O autor e a 

personagem na atividade estética” (2003 [1920]). Para Bakhtin, o movimento exotópico permite 

o excedente da visão estética:  

 

Quando contemplo no todo um homem situado fora e diante de mim, nossos horizontes 

concretos efetivamente vivenciáveis não coincidem. Porque em qualquer situação ou 

proximidade que esse outro que contemplo possa estar em relação a mim, sempre verei 

e saberei algo que ele, da sua posição fora e diante de mim, não pode ver. [...] Esse 

excedente da minha visão, do meu conhecimento, da minha posse – excedente sempre 

presente em face de qualquer outro indivíduo – é condicionado pela singularidade e pela 

insubstitutibilidade do meu lugar no mundo [...] (Bakhtin, 2003 [1920], p. 21). 

 

 Já em Ponzio (2010), ao tratar da “Palavra e irreversibilidade da relação eu-outro”, 

sentimos os ecos da fala espontânea de Germain: 

  

O eu de cada um, como eu não teórico, é o existir em maneira não-substituível e não-

intercambiável em relação ao outro. [...] Em consideração à dissimetria, à não 

convertibilidade da relação eu-outro, ao fato de que por eu como ato responsável e 

palavra vivente – e não como desencarnado eu teórico, o outro não é um outro eu – 

compreende-se o caráter ilusório da interpretação da relação de alteridade em termos de 

empatia e de identificação. “Ponha-se no meu lugar”; “Se eu estivesse no seu lugar”, “se 

eu fosse você” são expressões  que fazem parte do discurso, segundo o qual a relação eu-

outro é reduzida a uma relação de troca entre termos iguais , equiparáveis, 

reciprocamente substituíveis. De fato, ninguém pode colocar-se no lugar do outro. Mas, 

se isso fosse possível, aconteceria, entre outras coisas, que ali onde existem dois, duas 

perspectivas, dois centros de avaliação, dois mundos diferentes, existiria um só, mas um 

só abstrato, monoliticamente idêntico a si mesmo, sem alteridade, um abstrato e 

impossível eu monológico.” (Ponzio, 2010, pp. 34-35)  

 



 Por outro lado, somos nós, espectadores é que estamos do outro lado, exotopicamente 

posicionados, no lugar de quem aprecia a singela obra cinematográfica que agora nos inspira 

para esse ensaio e em cujo conteúdo podemos fazer articular as categorias bakhtinianas que 

temos estudado em diferentes textos teóricos. Mais uma vez, parece-nos que a arte está adiante 

na ciência, do puramente cognitivo. 

 

Conclusão 

 Estas breves considerações mereciam um aprofundamento teórico, que nos é impossível 

pelo espaço-tempo reservado a esta publicação, mas que encaminharia para uma compreensão 

renovada a respeito do processo interacional mediado pela linguagem. Significa além, rever esta 

posição sobre a linguagem faz, imediatamente, ressignificar e reconsiderar o valor do 

conhecimento partilhado entre eu e outro, em nossa contemporânea cultura letrada, como bem 

nos é apresentado na bela estória de amor entre Germain e Margueritte. Amor porque é não 

indiferença pelo próximo. Daí temos dois caminhos: apreciar a canção final que acompanha os 

créditos do filme: 

Um encontro pouco comum 

Entre o amar e a ternura, 

Não tinha outra coisa 

Tinha nome de flor 

e vivia entre as palavras. 

Adjetivos rebuscados, 

Verbos que cresciam como a 

grama , alguns ficavam. 

Entrou suavemente 

desde o córtex 

até o meu coração. 

 

Nas histórias de amor 

há mais que amor, 

às vezes 

não há nenhum “eu te amo” 

mas se amam 

Um encontro pouco comum 

Eu a conheci por acaso no parque 

Ela não ocupava muito espaço, 

era do tamanho de uma pomba com suas pernas 

Envolta em palavras nomes, como o meu. 

Ela me deu um livro, e outro, 

e as páginas se iluminaram. 

Não morra agora, 



há tempo, espere. 

Não é hora, florzinha 

me dê um pouco mais de você. 

Me dê um pouco mais da sua vida. 

Espere. 

 

 Ou seguir o enunciado ponziano gerado através da palavra bakhtiniana: 

Bakhtin insiste particularmente no inevitável envolvimento com o outro que comporta o 

existir responsavelmente, e participa na unidade do próprio lugar no mundo. 

Envolvimento pelo qual o outro é o “meu próximo”, o outro concreto, e não com um 

outro eu abstrato, teoricamente concebido como consciência abstrata. (Ponzio, 2010, p. 

36) 
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